
 
 

        

 

 

 

 

 دهمزیا، سال 1399 آذرماه، چهارمو بیستشماره صدو

 داستانی ایران اتیادب( PDFنشریه الکترونیک ) اولین 

 قیمت: معرفی به دیگران 

 

 داستان ایرانی

 داستان خارجی

 «سارجهانِ نگون»مقاله 

 «خواب»نگاهی به داستان 

 «پیمان بانی شرکا» مصاحبه با

 «یوحش» لمیف لیو تحل یبررس

 «یخانه کاغذ» الیبه سر ینگاه

 « پلیس زمانه»یادداشتی بر رمان 

 «ماجرای پشم زرین» خالصه اسطوره

 «نیمرخ»؛ «فیلی در اتاق»معرفی رمان 
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 «روی آب»؛ «کشتیممردی که با سنگ کبوترهای باغی را »داستان  یادداشتی بر
 

 
 

 

 

 

 

 

 

پیمان بانی شرکا، آنی هوسپیان، این شماره همراه با: مرضیه ابراهیمی، صمد طاهری، صادق چوبک، اسداهلل امرایی، 

 غالمی، سیمین فرخی فرد،محمد نقدی، رضا موالیی، عاطفه عادله حسینی، معصومه باقری، هانی نجم، مرضیه ابراهیمی، 

مرجان ، غمیلویی مهدیدمیرمحمصحرا کالنتری، نوید دانش،  رباط، رضا مهریزی،بهناز بدرزاده، سیروس شیخ

میالد ژگان حقیقی، مایلیا بازیار، آتیسا بختیاری، ، فاطمه غفاری، الیکا بازیار، سیاوش ملکیکتایون بختیاری، بابامحمدی، 

نی، شارلوت خالد حسیآمبروز بیرس، ، نگتنیلئونوراکراچ.ای.بیتس، نیل ویلیامز،  ی، هنر اُ.تولگای گوموشای، میره کی، 

، ژان مارک نایآلکس پحنیف قریشی، جیکوب بل، اشقاق احمد، ارنست همینگوی، پرکینز گیلمان، فلورانس هالبروک، 

، انیومجیگو یسارگس کرانیتگلن پورچیائو، میالن کوندرا، واهه کاچا، مرام المصری، والی، جاناتان دمی، جف استارک، 

 سنداک سیموریوکو اوگاوا، ، گی دو موپاسان، تاگور دراناتیرابن



 

 خن سردبیرس 
 .شودیم ماهنامه ادبیات داستانی چوک تقدیم شما عززیان  چهارمینوبیستوصدبا افتخار 
 یاهکه داستان یسندگان ی کشور از نو نی مضمون که ارتش ا نی از کشور فرانسه خواندم با ا یخبر جالب 

اه و از داستان کشور شرکت کنند و نی با ارتش ا یردخواست کرده، رد جلسات  سند،ی نویم  یل ی  تخ یعلم 
 طرح اراهئ کنند.  سند،ی خالاقهن رد آاثرشان بنو خواهندیکه م  یل ی  تخ  یاهاسلحه
یم  یو کارشناس  یرا ربرس  اهدهیاند؛ اارزش اقئل بوده اهسندهی نو لی  تخ  یربا شهی هم  شرفتهی پ  یکشوراه
 . رسندیم  یری نظ یو ب  بی غروبی عج  یاهیگاه مضحک هب نوآور یاهدهیا  نی و از هم  کنند
 اریبس  یط ی ؛ شرااست یسال دو یک ی  سندگان،ی خصوص نوجذب هنرمندان و هب یکااندا ربا کشور
گاه  دیاست. شاخوب عمل کرده اریبس  نهی زم  نی اه اعالم کرده، رد امهاجرت گری رت از انواع دساده ن
 دیکه نبا دانندیم  می عاقل و فه  انریلوحاهن را دنبال داشته باشد؛ اما مدساده یمسئله ربداشت  نی هب ا اهنیعام 

 کنند.  تی ریو مد تی کنندگان را حماخلق دیخلق کنند؛ بلکه با
ق نو ونی مد ایامروز دن  یاهیاز تکنولوژ یاریبس   یاسندهی است؛ نموهن آن نو سندگانی ذهِن خال 

مقام  یربا ردک و سندگانی نو الِت ی  رد کشور ما هم تفکرات و تخ  یکاش روز یچون ژول ورن. ا
  اقئل شوند! یارزش  سندهی نو

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

، ریتا محمدی گیتا بختیاری )دبیر بخش داستان(

 ،مصطفی بیان، سعید زمانی ،اکملعرششهناز 

، آنی مرتضی غیاثی، سیدعلی موسوی ویری

هوسپیان، مرتضی فضلی، زهرا فرازاندام، مهناز 

 ایرؤرضایی الچین، مهدی هزاره، سوری رحیمی، 

 موالخواه

 تحریریه بخش ترجمه

 اسماعیل پورکاظمپونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

مریم  ی، محمد عابدی،نازیبنامیر ی، سمیرا گیالن

 راد، مژگان حقیقینفیسی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

فرنوش  ،میالد پرنیانیداود احمدی بلوطکی، 

 راضیه مقدم رضایی درجی،

 
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 

 09352156692: یاگه

و  وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونفصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپردی، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

یشه شود. همتلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران ات و راهنماییمنتظر آثار، نقد، نظر

 هستیم.
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 پایگاه فرهیختگان «خانه داستان چوک»
 

 

. در بخش مقاله، نقد و گفتگوی شودیم روزبهی متنوع هنری )شعر، داستان و...( هابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.این سایت، هرروز می

 

شود. جلسات با نقد و بررسی کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و... جلسات آزاد کارگاهی داستان برگزار می هرهفته: فعالیت هفتگی

 همراه است.

 

کند. این ماهنامه به اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود کنید. در ضمن این کانون در توانید ماهنامهشود. میدنیا ارسال میهزار نفر در سراسر  100بیش از 

مندان، شرکت در این شود و برای همه عالقهرسانی میکند و از طریق سایت اطالعصورت تفریحی برگزار میطول سال جلساتی به

 تفریحی برگزار کرده است. -دبیجلسه ا نودحال بیش از جلسات آزاد است. این کانون تابه

 

ی، شناساسطورهنویسی، ویراستاری، نقد ادبی، خانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت فصلی: 

 هارهدوکند. جهت آشنایی با این برگزار می« آنالین() یرحضوریغحضوری و »و... به دو روش  یسینولمنامهیف، یسینوشنامهینما

 مراجعه کنید. www.khanehdastan.ir به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان

 

. در شهریور ماه هرساله همایشی با نام کندیمی سالیانه به صورت منظم برگزار هاشیهماخانه داستان چوک فعالیت سالیانه: 

 96نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  97 و 96و  95و  94و  92و  90شود. چوک در سال جشن سال چوک برگزار می

 را در سایت مالحظه بفرمایید. هامراسمی این هاگزارشها و توانید عکسروز جهانی ترجمه را در ایران برگزار کرده که می 97و 

 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 kanonefarhangiechook اماگرشبکه اینست t.me/chookasosiation کانال تلگرام

 www.khanehdastan.ir سایت آموزشی www.chouk.ir سایت اصلی

 86072301 تلفن موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول  mehdirezayi@ ارتباط با مدیر مسئول در تلگرام

 ، طبقه دوم23میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پالک  :آدرس موسسه فرهنگی خانه داستان چوک 

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 «آنی هوسپیان» ؛«واهه کاچا» :عرفیم

 «هانی نجم» ؛«پیمان بانی شرکا» صاحبه:م

 «مرضیه ابراهیمی» ؛«سارجهانِ نگون»مقاله: 

 «آنی هوسپیان»؛ «انیومجیگو یسارگس کرانیت: »معرفی آثار

 «گیتا بختیاری»؛ «تاگور دراناتیرابن» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «معصومه باقری»؛ «رادمریم نفیسی»؛ «فیلی در اتاق»معرفی رمان: 

 «موالخواه ایرؤ»؛ «گی دو موپاسان»؛ «روی آب» :ه داستان کوتاهبنقدی 

 «زهرا فرازاندام» ؛«عادله حسینی» سندهینو« نیمرخ» معرفی و بررسی رمان:

 «سعید زمانی» ؛«یوکو اوگاوا» سندهینو« پلیس زمانه»یادداشتی بر رمان: 

 «موالخواه ایرؤ» ؛«میالن کوندرا»؛ «آهستگی»: نگاهی روانشناختی به رمان

 «مرتضی غیاثی» ؛«قسمت سوم و چهارم» ؛«ماجرای پشم زرین» خالصه اسطوره:

 «ریتا محمدی» ؛«اسداهلل امرائی»؛ «گلن پورچیائو»؛ «خواب»نگاهی به داستان: 

 «مهدی رضایی»؛ «هفتمبخش »کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی: 

 «غزال مرادی» ؛«مرام المصری»؛ «چون گناهی آویخته در تو» بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر:

 «یریو یموسو یعلدیس» ؛«صادق چوبک» ؛«مرده بودش اانتری که لوطی» :کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «الچینمهناز رضایی»؛ «صمد طاهری»؛ «کشتیممردی که با سنگ کبوترهای باغی را »داستان:  یادداشتی بر
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 «تاگور دراناتیرابن» آشنایی با برندگان جایزه نوبل ادبیات 
 «گیتا بختیاری» 

در  مسیهنر هند را با مدرن نیو همچن یبنگال یقیو موس اتیادب

شعر  شاعر یشکل داد. و رییتغ 20قرن  لیو اوا 19اواخر قرن 

 1913در سال که  بود یتانجالیگ "بایحساس، تازه و ز قا  یعم "

برنده  سراغزل نیاول نیو همچن ییاروپا ریغ نیبه عنوان اول

ت مایه شهر "ییجادو اشعارو  باینثر ز"شد.  اتینوبل ادب زهیجا

شعر را اساس کارهای هنری  "بنگال رامشگر"این  جهانی او شد.

هنگام که به شامگاه  نیدر ا: »دیگویو مدانست و ادبی خود می

 شومیمتوجه م ،کنمنگاه میخود گذشته و به  امدهیرس یزندگ

... که شاعر هستم استیقین دارم آن نچه درمورد آن آ که

ق عالم اخال حتیم، نیست یاسیرهبر س، ندارم یعالم زبان یادعا

 ریتأث «…که شاعرم میگویم یول، هم نیستم ینید یشوایپ ای

 رینبوده بلکه تأث شاعر بودنشو آثار او  یزندگ یقیمهم و حق

و  اهویپره ییایدر دن شقیاو و روح کاوشگر و دق ۀامبرگونیپ

 .بوده است یجنجال

نوبل شعر را در  زهیتاگور شاعر برنده جا دراناتیرابنگرچه 

، سی، رمان نوستیبه عنوان درامات یقرار داد، اما و تیاولو

 ژهی، به ویداستان رینثر غ سندهیداستان کوتاه و نو سندهینو

ها، کمک ، مجالت، خاطرات و نامهیفلسف یهارساله، همقال

 یادب یزبان شبه قاره انقالب در او. کرد اتیبه ادب یانیشا

و  اریمع کیرنسانس بنگال،  ندهینمابه عنوان  .دآوردیپد

  ینقاش ریو تصاو یرا که شامل نقاش یامجموعه گسترده

 

ترانه بود،  چندین هزارصدها متن و حدود  اپردازانه،یرو هدفیب

 سیتأس یکه و یادر موسسه نیهمچن یو راثیبرد. م شیپ

 ویردگو او ملقب به، پابرجاست. یبهارات-سوایو کرد، دانشگاه

(Gurdev) یهند و سرود مل یسرود مل .بود شوایپ یبه معنا 

 النکایسر ملیهمچنین سرود  تند،فات او هسیبنگالدش از تصن

 .از کار او الهام گرفته شده است

 کرد و در طولکودکی آغاز  نییپا نیاز همان سنرا  نوشتن شعر

که در آن  نمودجلد شعر را منتشر  60به  کیخود نزد یزندگ

، مونولوگ دهیغزل، غزل، قص-از اشکال و فنون شعر یاریبس

 یالنطو یآثار داستان ، اشعار منثور وگووگفت ی، شعرهایشینما

یاز خوانندگان او هرگز نم یاریرا تجربه کرد. بس یفیو توص

او به عنوان  یاز شعرها یاریدانند که بسیهنوز هم نم دانستند

 یراب یتمیو ر یکالم ریو تصاو یقی، با موسیقیکلمات موس

 اند.شده یطراح گریکدی تیو تقو تیحما

 ،درباره عشق و عشق محض استکه  مجموعه گیتانجالی او

 ۀهم ، امای داردمتنوع اریبس یو اوزان عروض هایبندشکل

 نیا یهایژگیاز و ینیو آهنگ متی. مالهستند دارهیشعرها قاف

در  یعامل مهم یتانجالیموجود در گ ییگراآرمان اشعار است.

به  1913برای دریافت جایزه نوبل ادبی در سال  انتخاب تاگور

 قش،یبه خاطر احساسات عم»آکادمی نوبل  .رفتیشمار م

 یعرش شهیآن با مهارت کامل، اند لهیکه به وس با،یاشعار تازه و ز

 غرب اتیاز ادب یبخش یسیاشعار انگل انیخودش را ساخت. ب

 جایزه اعالم نمود. برنده این تاگور را .«است

 ییابرهم کی، یهند ریشه بیو اد لسوفیتاگور، ف ندراناتیراب

در منطقه  یزاده اجدادبینج یهاشهیاز کلکته با ر یبنگال

 19۴1 اوت ۷ درگذشته – 1۸61مه  ۷زاده  ؛بوردوان

 ،چهاردهمین و آخرین فرزند این خانواده با نام مستعار رابی

 اهل بنگال هند بود. نقاشو  دانیقیموس لسوف،فی شاعر،

 یخانوادگنام .شتنام دا یویپدرش دبندرانات و مادرش ساراداد

از  شیبا ب که و برهمن بنگالی بودند یکوشار تاگورها یاصل

برجسته کلکته هند  یهااز خانواده یکی قدمتسال  صدیس

وره در د یاصل رگذارانیاز تأث یکیو به عنوان  شدندیممحسوب 

که افراد بسیاری را  یاخانوادهد. نشویرنسانس بنگال شناخته م

، هنر اتی، ادبیو مذهب ی، اصالحات اجتماعتجارت یهانهیزمدر 

ن یترهیخاندان تاگور از بلندپاهمچنین  تربیت کردند. یقیو موس

که به  ین کسانی. از نخستهستندشرق  ی« 1کمپرادورها »

و  ا در بنگال به ثروتیتانیبر یهند شرق یعنوان کارگزار کمپان
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 یگارشین خود را در ساختار الیدند و در سده پسیقدرت رس

 ها ارتقاء دادند.هین الیبه باالتر یجهان

ه شروع ب از همان کودکی )در هشت سالگی(تاگور  دراناتیرابن

مهم خود  یشعرها نی، اولیدر شانزده سالگ سرودن شعر نمود و

منتشر کرد که  )شیر خورشید( " Bhṃnusi " را با نام مستعار

گمشده مدتها مورد  کیآثار کالس عنوانبه  یتوسط مقامات ادب

را نوشت،  داستان کوتاه و درام نیاول 1۸۷۷در ضبط قرار گرفت. 

 کرد.خودش منتشر  یکه با نام واقع

آمده بود، اما  ایبه دنهر چند که در خانواده بزرگ و ثروتمندی 

سیزده سالگی  در کودکی آرامی نداشت.

و به جهت مسئولیت  از دست داد مادرش را

اجتماعی و دینی پدرش و همینطور 

 شتریب ای که داشت،سفرهای گسترده

 ش رایکودکو  افتیتوسط خادمان پرورش 

 دادجهان سوق  دنیشاعرانه د یبه سو یزیانگالیخ ییدر تنها

که  ییو از آنجا ،شودجلب  یبه تفکر تعمق ذهن شیاز پ شیب تا

نداشت وقتش  یاش دسترسخانه یوارهاید یآن سو یایبه دن

 .گذراندیکه کنار خانه بود م یرا در باغ آرام

ها در بنگال بود، خانواده نیتراز بافرهنگ یکیخاندان او 

 یبخصوص به واسطه پدرش دبندرانات، معروف به ماهارش

که سالها رهبر  یدانشمند و عارف سنده،ینو بزرگ(، می)حک

توسط )خداباور( بود  یسایبرجسته جنبش برهما سماج )کل

اساس  دیوشکیه مکجنبشی  (شده سیتأس یراهومان ر یراج

اب تک) شادهایه در اوپانکهندو را آن گونه  نییآ یتاپرستکی

 با توجه به تحوالتبود،  افتهیهند( استقرار  انیبزرگ اد یمذهب

 ی. دبندرانات به عنوان منادندک ایاحجدید دنیای معاصر 

ور کش از اقصا نقاط روشنفکران. افتیشهرت  "ینید ینوساز"

چنین جو فرهنگی در  آمدند. رابی تاگور جوانآنها می یبه سو

در  تاگور از مردم ارتباط برقرار کرد. یاریو با بس افتیپرورش 

پدرم را به "چنین گفته ( اندروز192۸) هایی به دوستشنامه

خانه را  ،دور بود، اما حضور او در کل اری. او بسدمیدیندرت م

واده انخ ".من بود یدر زندگ قیعم راتیاز تأث یکیفرا گرفت و 

 متونریتأث جهیدر نت تاگور در صف اول رنسانس بنگال بودند؛

که  ختیجوان، چنان او را برانگ یبر راب شادیاوپان یفلسف –ینید

شد. آثار  یافکار و آثارش جار یروح متون مقدس در تمام

هند به انضمام اشعار  یشنویو اشعار و ییقرون وسطا یعرفان

بر او  ییبسزا یریتأث یدر دوران کودک یبنگال یسراچند ترانه

 اگورت یراب یهانوشته و شهیبر جهان اند یمهمگذاشتند و نقش 

این تاثیرگذاری تنها شامل رابی نبود و دیگر خواهر  کردند. فایا

 از این جو فرهنگی نبودند؛ ریتأثیبوبرادرهای او نیز 

رادر و شاعر بود. ب لسوفیبرادر تاگور ف نیتربزرگ جندراناتیدو

بود که به نخبگان و خدمات  یهند نیدرانات، اول نی، ساتگرید

 نیریوتی، جگریبرادر دمنصوب شد.  ییهند کامال  اروپا یمدن

 بود. خواهرش سینو شنامهی، آهنگساز و نمادانیقیدرانات، موس

 س شد.یداستان نو یروماکسوارنا

 حیآموزش صح به گفته خودش از تحصیالت رسمی متنفر بود

روح  ج،یرا لینوع انضباط و تحص دهد.ینم حیرا توض زیهمه چ

 جادیباعث اآموزش مناسب  کرد و معتقد بودیاو را محدود م

 رفتهیدر چهار مدرسه مختلف در کلکته پذ .شودیم یکنجکاو

شد، اما از همه آنها متنفر بود و به طور 

در واقع کرد. یم مدرسه گریزی مستمر

عالقه او بود،  ردمدرسه مو عتیطب

ثبت  "من یزندگ"همانطور که او در 

احساس  یاز نوزاد با  یمن تقر": هکرد

ا ب ینیاز همنش تیمیاحساس صم کیداشتم،  قیعم ییبایز

در نتیجه  "فصول در هوا. ... یقیدرختان و ابرها با لمس موس

اش شد و تحت تعلیم برادر و خواهرانش خانه مکان تحصیل او

قرار گرفت، بخصوص برادرش  که بسیار با استعداد بودند

همندراتات آموزش او را برعهده گرفت و برای داشتن جسمی 

 یروادهیپ ایگنگ رود با شنا کردن در نمود تشویقش می قوی

لی از کاهلی و تنب یجودو و کشت نیو تمر کیمناستی، ژهاتپه در

به  قیرا تشو رابی جوانهمواره  هاآن .جسمش جلوگیری کند

سدی در برابر استعداد شگرفش و هرگز  کردند،یم یخود آموز

، خیو تار ای، جغرافی، آناتومینقاش نبودند. شعر در سرودن

ا ت را آموخت یسیو انگل تیسانسکرزبان ، اتیاضی، راتیادب

 یاالب اریبس یرویکه از ن باشد محض ۀندیسرافراتر از  یانسان

 مند استبهره انیو ب لیتخ

 ازدهی( در یبزرگسال نیی)آ انیتاگور و پدرش پس از اوپانا

 چند ماه در هند یکلکته را ترک و برا 1۸۷3 هی، در فوریسالگ

او در خاطرات  سیرو سیاحت کرد. و طبیعت هیمالیا و پنجاب

 میرژ یهارهیزنجهنگامی که از خانه بیرون رفتم، ": هخود نوشت

 من را برای مقید به خوبی چسبیده بودند گرهه ک یارانهیسختگ

 "خورد.

 تیبه روستای شانسفری توقف آنها در بولپوربو، سپس  نیاول 

 191۸دسامبر  22در  یبهارات-سوایومقر دانشگاه کتان )نی

تاگورس  ییمقصد نهاو  (شد. سیتأستوسط تاگور 

Dalhousieبود. تاگور جوان که ایمالیدر هبایز ی، استراحتگاه 

قله به  کیها غرق شده بود، آزادانه از و عظمت کوه ییبایز در

 تیدوران اقامت، مسئولشد. در طول یسرگردان م گریقله د

از  ییهانهیگز یبه عهده گرفت و با وپدر  پسر را التیتحص

 .است ینان روزانه آدم ،دیام
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السیک و شعر ک را خواند یسیو انگل ی، بنگالتیسانسکر اتیادب

 یکیزیمتاف یهااز رساله و متونی را بررسی کرد، 2 دوسایکال

پدر به پسر  ژهیتوجه واین را تالوت کرد.  شادهایهندو، اوپان

تجربه  ندراناتیه رابک یسفر و احساس آزاد نیر اکوچکش د

 اریبس یبه قو یزشت کجوجه اردشبیه آن بود که رده بود، ک

 گردد. لیتبد ییبایز

 ،ینیساله، متولد باهباتار 10 یوید ینینالیبا مر 1۸۸3در سال 

روش معمول در آن زمان  کی نای) کرد ازدواج 1902–1۸۷3

چون او که در ثروت بزرگ  یفرد رسدیمبه نظر  نیچنبود(. 

 نیچن نیاما ا ،داشته باشد شیدر زندگ یکامتلخ چیه دیشده نبا

 گرید یهمانند انسانها زیاو ن .با او زاده شود ینبود که خوشبخت

دوره  نیتریروبرو شد. در بحران اریبس یهارنجبا مصائب و 

مادرش  یدر عنفوان جوان شیزندگ

زن  1۸۸3را از دست داد. در 

یمبرادرش که مادر دوم او محسوب 

 1902در  کرد یخودکش شد

یمدوست  اریهمسرش را که بس

از دست داد و نه ماه بعد از  داشت

و در  ماریا بکآن دخترش رنو

وتاه در گذشت. در ک یافاصله

 نیترو محبوب نیترکوچکپدرش مرد. چند سال بعد  190۵

 نیا یاما تاگور تمام، وستیپ گانرانات به رفت ندیپسرش شام

 یپرستورطه غصهبه ه ک کرد یسوگوار یمصائب را چنان با آرام

به مرتبه گزافه چگاهیه یدوران بحران نیو آثارش در ا فتادین

گفت که  توانیمدر واقع  ؛و افراط نزول نکرد طیو تفر ییگو

 قتیبود با حق یقیعم وندیاو پ یبرا ،هر مرگ عشق زیانگغم دردِ

به گفته خودش . ددهدور دست سوق  یهاروحش را به افق که

. ونددیپیرا به هم م یه مرگ و زندگکاست  یعشق، راز بزرگ»

 نیمهمتر نیاما ا.«. سازدیپر م یرا با شادمانن عشق جام درد م

 ،ییتنها، تاگور یزندگ یشگیو همراه هم دوران تیخصوص

خاطراتش از آن  که درچند دوره تجربه افسردگی او شد  سبب

 ییرا در تنها یاریبس یهاشد ماهیم یگاه" :گفته است نگونهیا

 یتاحد حرف بزنم، یسکه با کنیبدون ا بردم،یامل به سر مک

ف یو ضع کام در اثر استفاده نشدن، نازیصوت یه تارهاک

 "شدند.یم

به اتمام رساند،  1۸۷۷مهم را تا سال  یاز کارها یامجموعه

 Vidyapatiاز  Maithili به سبک یطوالن یاز آنها شعر یکی

آثار گمشده شاعر تازه کشف  ااینهکرد عنوان  یبه شوخکه  ود.ب

است  B Bānusiṃha، 1۷در قرن  Vaithava شده

آنها را به عنوان آثار گمشده شاعر  یامنطقه ناسانکارش

 یدر ژانر داستان کوتاه به زبان بنگال ی. ورفتندیپذ یساختگ

منتشر  وآغاز را در همان سال  )زن گدا( "ینیخاریبه" داستان

 نمود.

تاگور در سال برای همین ، بخواندوکالت  اوخواست یم پدرش

، ی، ساسکس شرقتونیدر برا یمدرسه دولت کیدر  1۸۷۸

در دانشگاه کالج لندن  یثبت نام کرد. مدت کوتاه سیانگل

مختلف  یهامدرسه ؛حقوق خواند، اما مجددا  مدرسه را رها کرد

و  سرودمیشعر  یو نوجوان یکه از کودکاو  یدربرابر جهان فکر

برای همین  شدیمکوچک و ناچیز شمرده  شد،یاندیم یفلسف

 یهاشنامهیمامطالعه مستقل در نبودن در مدرسه به  یبه جا

 اسیدم یو کلئوپاترا و مذهب یو آنتون ریشکسپ والنوسیکور

و جستجو درباره  قیتحقشروع به توماس براون را انتخاب کرد. 

 زینمود و ن یسیشاعران انگل

 یه به زبان بنگالکرا  آثاری

ترجمه  یسینوشته بود به انگل

هن و ک میرد. به اصول تعالک

 یهند رو یفلسف یهامکتب

آورد و به آثار شاعران گذشته 

 یدلبستگ یسیو انگل یبنگال

در  لیدر مدت تحص. افتی

 را سرود« قلب شکسته»انگلستان شعر مشهور 

)غرب  بودبا اندیشمندان و دانشمندان سیاستمدران اهل گفتگو  

به  شرق و غرب انیم قیارتباط عمنه از آن جهت که  وشرق(

ها و همه فرهنگ شدن و هماهنگ شدن دست کی یمعنا

ر کف» بلکه این تمایل به گفتگوها بر این باور بود که ستانسانها

 «شود. یقربان دیجهانشمول باشد اما فرد نبا دیبا

هم در از تابرگشت  یبنگالدش امروز یعنی یبه بنگال شرق

 یو سنتها ییاروپا اتیاخالق ،یبوم ریها و اساطداستانآمیزی 

به برای ایجاد هنری جدید  را افتهایدر نیبهتر برهمو سماج

فکرات و تکه  ،بیداری ینیسرزمبه . تاگور به بنگال بیاورد دست

 ،به تکاپو انداخته بود آن را ،استیو س اتیادب ن،یروح تازه در د

 اتیادب و تسلط به ییبا آشنا نو یهنر جادیا ۀزیانگبا  تا برگشت

 وخود را حفظ  نیسرزم یو فرهنگ یادب راثیو فرهنگ غرب، م

از  یاو عصر تازه نقض کامال کارانه را رسم و رسوم محافظه

 یهانج یماند ول یبوم قا یعمبا اینکه  .ندکرا آغاز  یادب تیفعال

در نگرش خود نسبت به تمدن،  یتعادل کیو به  دیشیاند

 کیتاگور با کنار زدن اشکال کالس. دیرس اتیفرهنگ و ادب

را  یهنر بنگال ،یزبان یهایریسخت و مقاومت در برابر سخت گ

پخته نبودند،  کامال  دوره، با آن که  نیدر ا آثارش .مدرن کرد

داد. وضوح و یم دیفزونتر را نو یشرفتیبود و پ یسرشار از زندگ
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 اشعارش نسل جوان را نیتفکرات در نخست یقلم و سادگ یروان

 اریسب یتهایاز شخص یکیبه  یو او را در محافل ادب ختیبرانگ

محافظه کار و قدرتمند به  یهاسندهیکرد. نو لیبرجسته تبد

شکل ممکن او را مورد انتقاد قرار  نیدتریو شد نیترخصمانه

 یگردی ۀخالقان یتهایانتقادها فقط موجب فعال نیدادند، اما ا

 راتیتأث ااینهکرد. یمرتبا  شعر، داستان و رمان منتشر مشد. 

 د.قرار نگرفتن یاما مورد توجه مل اشتنددر خود بنگال د یقیعم

 نیاو از ا ؛کردمنتشر  اثرهفت  1900تا  1۸93 یهاسال نیب

تا  1۸91 . ازبردهخود نام  یدوران کار نیپرکارتر عنوانبهدوره 

ه ب یبنگال یهانامهاز چهل داستان کوتاه در هفته شیب 1۸9۵

 زیرا ن «رانیو انیآش» و« نفرت هیما»دو کتاب  چاپ رساند و

 «حیمدا»از انتشار  پس را جلب کرد. یاریمخاطبان بسو منتشر 

و جهان غرب به شهرت  کایدر کشور آمر

 .دیرس یاریبس

)امروز  دایدر شال به امالک آبا و اجدادیش

عهده  مکان کرد ونقلاز بنگالدش(  یامنطقه

 ییروستا یهاییدارا تیدار مسئول

از جمله  که یماناس یشعرها 1۸90در  شد گیشخانواد

سوا یومدرسه  1901 . درمنتشر کرد آثار اوست نیمشهورتر

نهاد  انیبن)به معنی آرامشگاه(  تاننیک یدرمنطقه شانت یبهارات

ه ملهم از ک نیدرباره آموزش نورا  شیهارد آرمانک یو سع

 امروزه این مدرسه به بود درآن جامه عمل بپوشاند شادهایاوپان

 نیاول .درآمده است المللیبین-یدولت یصورت دانشگاه

آموزش بزرگساالن در آنجا انجام شد،  نهیدر زم یو شاتیآزما

که در روستاها  یو فرهنگ یاز فقر حاد ماد جیتدربه یو رایز

 ییمناطق روستا نیکه ب یادیاختالف ز نینفوذ کرده و همچن

، آگاه شد. تجارب او داشتو نخبگان شهر وجود  ردهنک لیتحص

سطح  واقعی عزم خود را جزم کند و در مورد ارتقا یباعث شد و

 جادیدر ا یسع . او با احداث مدرسه،انجام دهد یروستاها کار

 اتیآموزش و پرورش داشت که از تجرب نیگزیمدل جا کی

 .شدیم یناش شخود یریادگی

 (Gitanjali) یتانجلیگپرآوازه خود  آثار یشعرها 1912 در

مارس همان سال با پسرش  2۷برگرداند. در  یسیرا به انگل

 انیه پارا ب یتانجلیبه لندن رفت، در آنجا برگردان گ ندراناتیرات

. در نوامبر دیرو گردشعرها با اقبال اهل ادب روبه نیرساند. ا

 یتانجلیگ یآگاه شد که شعرها کتانینیهمان سال در شانت

او نخستین آسیایی . ستانوبل را به ارمغان آورده زهیجا شیبرا

ال . تاگور به سبرنده جایزه نوبل ادبی بود که آوازه جهانی یافت

 ت.داش افتینوبل و نشان فرهنگستان سوئد را در زهیجا 191۴

به ژاپن رفت  1916 در مه کمی یجنگ جهان ییدر هنگام برپا

بار به  نیدوم یو پس از سه ماه، در ماه سپتامبر همان سال برا

 به ژاپن و از آنجا به هند بازگشت. 191۷ هیرفت. در ژانو کایآمر

دهیکند، ایم ی، سخنرانایآسدر اروپا و  یهر کشور در با یتقر

شرق و غرب  داریدهد، و بر لزوم دیخود را ارتقا م یآموزش یها

زنده از  یرفت به عنوان نمادیکند. هر کجا که میم دیتأک

 گرفت.یاستقبال قرار م وردهند م یو معنو یفرهنگ راثیم

یمل و ضد ستیونالیجهانگرا، انترناس ست،یاومان کیبه عنوان 

را محکوم کرد و طرفدار  یسیحکومت انگل سرسخت، یگرا

 یهاتاسیو اعتراض به س یطرفدار نیبود ا سیاستقالل از انگل

 1919بخصوص پس از کشتار مردم پنجاب در سال  ،ایتانیبر

رده بود ک افتیدر تانایرا که از دولت بر هینشان شوال سبب شد تا

فرماندار آن زمان هندوستان پس  یبرا

لرد  خطاب به یابفرستد. تاگور در نامه

السلطنه آن زمان  بیچلمزفورد، نا

از شدت نامتناسب "نوشت:  س،یانگل

اعمال شده بر افراد بدبخت  یمجازاتها

 یدولتها خیکه در تار میاآنها، متقاعد شده یاجرا یو روشها

 یافتخار شرمسار یهااست که نشان دهیفرا رس یمتمدن... زمان

و من به نوبه  سازد،یآشکار م زیرآمیما را در متن ناسازگار تحق

در کنار مردان کشورم  ژهیو زاتیکه کنار همه تما لمیخود ما

 ".ستمیبا

 رستیلئونارد المهبه نام  یشاورزکاقتصاددان با ، 1921در 

 ای Shriniketanه بعدا  به کرا  "ییروستا یسسه بازسازوم"

رم اش یکیدر نزد یینام داد، در سورو، روستا رییتغ "محل رفاه"

ات اعتراض لیرد. با استفاده از آن، تاگور درصدد تعدک سیتأس

ای سفهبرآمد؛ فل« گاندی سواراج»گاندی  اثر برتر فلسفهبر علیه 

 به معنای خودگردانی به مفهوم استقالل هند از سلطه بیگانگان

 تاگور هک بود تیواقع کیبلکه  ا،یرؤ کیاستقالل، نه  نیا، بود

مقامات و دانشمندان در سراسر جهان  برای رسیدن به آن از

د یده را از قکده"ات یدانش ح "اتیبا ح"گرفت تا  کمک

که عامل ذهنی هندیان و استعمار  "ندکو جهل آزاد  یدرماندگ

 یآگاه"او  1930دهه  لی. در اواهند توسط انگلیس بود

 و با دعوت از را هدف قرار داد طیو لمس مح "طبقه یعیرطبیغ

سعی کرد تا به  یخارج یهانیمتفکران و دانشمندان از سرزم

 ید که تحقق معاشرت مشترک آسان است، وقتبفهمانمردمش 

جازات م نی، و اداشته باشندهستند سر و کار  یکه عال یبا کسان

 ادجیانسان و انسان ا نیرا ب یموانع کوچک یاست که با غرورها

 .شود

 کریرقص موزون آب است که پ نیا

؛ نه ضربه دیآرایم ییبایرا به ز گیر

 سخت چکش
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فعالیتهای ملی شرکت و پیوندی ی غیر احساسی در ایبا شیوه 

عمیق با گاندی برقرار کرد هرچند که اختالفهایی با یکدیگر 

لقب داده بود و « نگهبان بزرگ»گاندی، تاگور را  اما ،داشتند

را بهترین توصیف برای « روح بزرگ در جامه روستایی»تاگور 

 املکموافقت  یاسیاز رهبران س کی چیبا ه. دانستیمگاندی 

 یدهایبه نو شتریب ییگرایبا او با جنبش مل یهمراه ؛نداشت

های ، در واقع به افقیاسیس یتا آزاد گشتیاصالحات برم

برای همین با شیوه خود به این  گرایی توجه داشتفراسوی ملی

 سعادتمندیاو در جهت  یهاتالش ساند.نهضت مدد می

 بهتر شدنکمک به  یبرا اشتیاقشاز برگرفته هموطنانش 

 و استقالل هند بود. یشهروند جهانشرایط 

شدن به مرگ  کیکه از نزد یخود، هنگام یدر دهه آخر زندگ

صرفا   میدر فنون شاعرانه و مفاه یاشهیر شیآگاه شد، به آزما

 به مشکالت یدگیرس انهیانسان گرا

در سپتامبر . آورد یو مرگ رو یزندگ

جا همان- ایمالیه یهابه کوه 19۴0

را بدانجا  یپدرش و یکه در کودک

ان ناخوش شد و اگهرفت. ن -برده بود

ین او از ا به ناچار به کلکته بازگشت.

بیماری با اینکه تحت مراقبت و جراحی قرار گرفت جان سالم 

که هشتاد  یاوت همان سال در حال ۷سر انجام در به در نبرد و 

جان سپرد. جسد او را در  گذشتیم شیسال و سه ماه از زندگ

 یعنی کتان،ینیر رود گنگ سوزاندند و خاکسترش را به شانتکنا

اش بود فرستادند. تاگور نماند تا استقالل جا که مدرسههمان

به  یادیهند تا حد ز لاما بدون شک استقال ندیهند را بب

 .است. ونیتاگور مد یهاشهیاند

 

 تاگور جهان شعر

 عنوان ش باکتاب شعر نیاولاولین  ۀدربارتاگور در خاطراتش 

Sandhya Sangit که تحسین  (1۸۸2-شب یآوازها)؛

شب  یکه در آوازها یغم و اندوه"همگان را برانگیخت نوشت 

 دنباله "در عمق وجود من داشت. شهیبه دنبال ابراز وجود بود ر

-صبح یآوازها)؛ Prabhat Sangit این کتاب مجموعه

افش خود را از کشف جهان اطر ی، که در آن او شادبود( 1۸۸3

ود ب یتجربه عرفان کی جهینت دیجد یجشن گرفت. خلق و خو

را تجربه کرده آن طلوع آفتاب  یروز هنگام تماشا کیکه او 

از هر  یو شاد ییبایز یها، با موجزیبود: درخشش شگفت انگ

 یدیغم و اندوه و ناام انیلحظه از م کی دردرخشش  نیطرف. ا

 ینور جهان نیکه بر قلب من جمع شده بود فرو رفت و آن را با ا

 نید"در کتاب  شتریب اتیتجربه را با جزئ نیا ی. و"غرق کرد

 یاز موجودات یداشتم که برخ نانیمن اطم"بازگو کرد:  "انسان

 انیب نیکردند به دنبال بهتریدرک م رامن  یایکه من و دن

 تیفرد کیآنها را در  و من بودند، اتیخود در تمام تجرب

من  م وهنر ؛است یکار معنو کیکرد که یروزافزون متحد م

خلقت در من از آن من  رایم زیموجود مسئول بود نیدر برابر ا

او(  ی)ارباب زندگ Devata Jivanبودن را  نیاو ا "و او است. 

از خدا به عنوان دوست  یدی، برداشت جدبه رشته تحریر درآورد

در  یمحبوب انسان که قرار است نقش مهمعاشق و  یمیصم

 او داشته باشد. یبعد یکارها

را در  در جهان ریفراگ یشده او از شاد داریاحساس تازه ب

Chhabi O Gan (و 1۸۸۴-هاآهنگو  ریتصاو )Kari O 

Kamal (1۸۸6-زیو ت زیت،) مانند  ییشعرهااو در  ،نشان داد

، (هانهیس)بدن(، باهو )بازوها(، چومبان )بوسه(، استن ) "تانو"

 Vivasana (، ویجسم هی)اتحاد النیدهر م

 آواز"مال را به عنوان کنشده(  دهیپوش ییبایز)

اخ کدر جاده مقابل دروازه  ستادهیا تیبشر

لحن تامل نی، االح نیرد. با اک فیتوص "یزندگ

 یو دیجد یکیزیو متاف ی، مذهبی، عرفانزیبرانگ

 یذهن(، سونار تار نشیآفر -1۸90) یبر ماناس

 ایخ (1901) ایدی(، نائ1۸96) ترای(، چییطال قیقا 1۸9۴)

 شنهاداتی؛ پ1910) یتانجالی( و گ"عبور از آن طرف  1906)

و سرانجام  دیاو را عمق، بلوغ و آرامش بخش ییغناآهنگ( شعر 

 .دیسر یبه شهرت جهان یتانجالیگ یسیانگل یهابا انتشار ترجمه

شوق و  نیتریادیبن» بود یپرطراوت از هست یکبا در یشاعراو 

 ییو رها یآزاداو  «وجودداشتن است. یتمنا یزندگ یتمنا

نها آ را نه در دوری از دشواریها و تلخ کامیها بلکه تبدیل انسان

احساس دانست. باور میو سرور خود  یدر شادمان یبه عنصر

عالم  روپوده درتاک یعشق و شور یبا هست یوحدت و همدل

تاگور  ندراناتیراب. برجسته استدر آثارش  دارد حرکتوجود 

 یباال اریبس یرویمحض بود که از ن ندهیفراتر از سرا یانسان

تعامل و تالش  ،یرندگیپذ ،یروادار مند استبهره انیو ب لیتخ

 قیمع یو همبستگ یهمدل قیاز طر یماالت انسانکبه  لین یبرا

 یاز موضوعات اصل یدر متناه ینامتناه یو بازشناس عتیبا طب

 .ش استآثار

گوناگون آثار  یهاهنرمند در عرصه کیتاگور به عنوان 

شاعر، نویسنده،  او به عنوان یک از خود بجا گذاشت یارزشمند

 ،کارگردان ،کننده هیته، گرینوازنده، نقاش، بازنویس، نمایش

هنری برای ارائه  یطلب اجتماعپرست و اصالحهنی، میمرب

شاید او را همه  خالقانه تاگور داتیتول ی. تنوع و فراوانداشت

زار ه هااو به صد آثارکه  ستین نیموضوع اکاره معرفی کند اما 

رنج هست. مرگ هست. اندوه 

 هست. زیهست اما آرامش ن ییجدا

هست. رقص هست خدا  یشاد

 .هست
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را پوشش  اتی، که هر شکل و جنبه از ادبرسیدهصفحه چاپ 

، رآبشا کیمنبع است،  کی مهم این است که اوبلکه دهد، یم

 یاز شاعر ". دارد انیجر تمیصد روقفه در که بی، انیدر صد جر

. از دانش یسینونوبل رساند تا رمان و قصه زۀیکه او را به جا

 ، زیراشناساندیبرجسته م یدانیقیکه او را در حد موس یقیموس

 نیفاقد باالتر ی، ملتبایز یو هنرها یقیبدون موس معتقد بود

 و ناچیزذره یو مردم همچنان ب هستیم یمل یانگریخود ب لهیوس

بود که اشکال مختلف رقص هند  یکسان نیمانند. تاگور از اولیم

کمک  یمحل یهارقص یایو گردهم آورد. او به اح یبانیرا پشت

، یپوریمان دهند، مانن گریرقص را از مناطق د یهاکرد و فرم

از رقص مدرن  نیکرد. او همچن یمعرف یکاتاک و کاتاکال

 یانیپادهۀ  کیکه در  اشی. و سرانجام آثار نقاشکرد تیحما

او حتی . از او بجا ماند ارزشمند ینقاش یعمر صدها تابلو

 هایشاندیشمندی درباره آموزش و پرورش بود که هنوز اندیشه

 یو فرهنگ یاجتماع قیمشارکت عمشک که بی ،کاربُرد دارد

 ینقش پررنگ او یآموزش یهاتیاولو نیدر تدو اشخانواده

 .داشته اشت

نقش  .بود یو هنر یادب بیعج یاز دستاوردها یتاگور مرد

 یهند داشت و به همراه گاند یدر رنسانس فرهنگ اییبرجسته

 ریاز معماران هند مدرن شناخته شد. نخست وز یکیبه عنوان 

بدون شک تاگور "نوشت: ، در کشف هند وهند، جواهر لعل نهر

اول قرن  مهین رگر دبرجسته و سلطه تیدو شخص یو گاند

در  یهانسل ژهیبر ذهن هند و به و نفوذ تاگور. اندبوده ستمیب

 یبان، زیبوده است. نه فقط بنگال ادیز اریبس یحال ظهور متوال

مدرن هند تا  یتمام زبانهابلکه که خودش به آن نوشت، 

از هر  شیاو شکل گرفته است. او ب یهاتوسط نوشته یحدود

شرق و غرب کمک کرده  یهاآرمان یماهنگبه ه هندی دیگری

 نیاکثر آثار اهند را گسترش داده است.  ییگرایمل یهاهیو پا

از  یاهبارق یو اعتقاد به تجل ینیبر درون ب یبزرگ مبتن ۀنابغ

 نور خداوند در وجود انسان است.

، نه تنها دیسال طول کش 60از  شیتاگور، که ب یاکار حرفه

س ، بلکه منعکدیکش ریاو را به تصو یریپذقیو تطب یرشد شخص

 مهیو ن 19هند در اواخر  یاسیو س ی، فرهنگیکننده اوضاع هنر

 یه وک نوشت "من یزندگ"بود. تاگور در مقاله  20اول قرن 

د و آم ایبودند به دن یه همه انقالبکسه جنبش  یدر جو تالق"

، یه از راجا راموهان روک ینیرد: جنبش اصالح دکرشد 

وجود برتر(؛  کیجامعه پرستندگان برهما سماج  انگذاریبن)

، یچاندرا چاترج میکبان یبنگال سینوبه ابتکار رمان یانقالب ادب

رد و با لمس کرا از زبان ما بلند  بندهیفر یهاوزن مرده فرم" هک

و  "ختیبرانگ اشنهیریدما را از خواب  اتیخود ادب یجادو

رب. غ یو فرهنگ یاسیهند، در اعتراض به سلطه س یجنبش مل

خانواده تاگور در هر سه جنبش فعاالنه شرکت کرده  یاعضا

 نی، نشان دهنده اوج ادهگستر یبودند و کار خود تاگور، به معنا

 انقالب سه جانبه بود.

 طیشاعرانه تاگور را شکل داد، مح تیکه حساس یراتیتأث نیاول

مقدس پدرش بود.  تیو شخص عتیطب ییبایخانه او، ز یهنر

خانواده  یاعضا شتریب"ند: کیم یادآوری "من یزندگ"در  یو

ز ا یاز آنها هنرمند بودند، بعض یبعض -داشتند  یاهیهد "من

خانه ما با  یفضا تمامو  -از نوازندگان  یشاعران بودند، برخ

گسترش  یآرزو من در جو آرزو،مملو بود.  نشیآفر هیروح

 ی. ما در خانه خود به دنبال آزادافتمیپرورش  یانسان هیروح

روح  یخود، آزاد اتیدر ادب لیتخ یقدرت در زبان خود، آزاد

 نی. چنمیخود بود یاجتماع طیو ذهن در مح یمذهب دیدر عقا

 یگرا که با زند تیو ترب میبه من اعتماد به نفس تعل یفرصت

 نیباالتر بدهد، یواقع یبه ما آزادتواند یتنها م واست  یکی

او در  یارتباط اخالق یشود، آزادیانسان ادعا م یکه برا یزیچ

کنم در کلمات و آثارم ادعا کنم یم یاست. من سع یجهان بشر

دارد:  یکه آموزش و پرورش تنها معنا و مفهوم خود را در آزاد

از شور و تعصب  ی، و آزادنجها نیدر مورد قوان یاز ناآگاه یآزاد

 .یدر ارتباط ما با جهان بشر

 ثرمتأاو را  یهاشهیاندچه بسیاری سعی در این داشتند که اگر

 ،پاییارو ریتأثبیش از هر  دیهن راتیتأثاز اروپا معرفی کنند اما 

 شیکردند. دلهره و گرایرا لمس م اوتر ذهن قیعم اریبس

بزرگان عرف هند، انداز ، چشمیسیانگل یهاکیرمانت یااسطوره

 ییبایز یهاتی، حساسشادیاوپان یحکما یکیزیتالش متاف

پرستش  هیو روح ساودیمانند کال یشاعر باستان یشناخت

 ونیروحان -و بائلها  ییسطاقرون و یشاعر و اوشناو نیمقدس

ی اروپای یهاشهیانددر آثارش بیش از  سرگردان بنگال یمذهب

 نفس، پاک کردن بیمانند توجه به تهذ ییهاشهیاند .زدیمموج 

 .خوردیها در اشعارش به چشم مدرون و خدمت به انسان

فراوان دارد و به  تیاو معروف یتانجالیاشعار موسوم به گ

 1913اشعار در  نیاست. تاگور با اترجمه شده یاریبس یهازبان

 یهاشکشیپ یتانجالیشعار گا کرد. افتینوبل را در ۀزیجا

ر پس از مرگ همس یاندک یتانجالیگ .است تینهایتا ب یمتناه

تاگور، دو دختر، پسر کوچک و پدرش نوشته شد. اما همانطور 

شهادت  "زمان هیدر حاش"در کتاب  ندرانات،ی، راتپسرشکه 

د هرچن یبتیمص چیاو با ه یماند و صلح درون یاو آرام باق"داد، 

 "دردناک برهم نخورد.

 یسیدر ترجمه انگل یبا پنج اثر مهم شعر یتانجالیانتشار گ

وهیم ی(، جمع آور1913(، ماه هالل )1913دنبال شد: باغبان )
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 یفرار ی(، و شعرها191۸و عبور از عاشق ) هی(، هد1916ها )

چه شامل اگر( باغبان جشن شعر عاشقانه بود، 1919) گریو د

چند شعر با رنگ  یعت و حتی، اشعار طبیو مذهب یاشعار عرفان

ها در مورد کودکان، از ترانه یبود. هالل ماه، کتاب یاسیس یو بو

دین منتق .بود ییو خرد ابتدا یی، خداراتی، ختی، معصومییبایز

با  سهیذهن کودک، قابل مقا یاگرافش"شعرهای هالل ماه را 

 عنوان کردند. "است دهید یکه هر زبان یزیچ نیبهتر

 ،به رشته تحریر در آورد را از قوها( یباالکا )پرواز 1916در سال 

 ؛بودچهار سال گذشته  تاگور به تالطم یهااز واکنش یکه بازتاب

که  یاهیشوال نشان، فاجعه سیاسی )نوبل زهیاز جا یناش جانیه

فاجعه و اضطراب (گرفت و بعد پس فرستاداز دولت انگلیس 

، حرکتاز  یشاعر نماد یپرنده برا ی. قوهایجنگ جهان یها

 یبرا یابد ی، جستجودوردست یهابه مکان اقیاشت، یقرار یب

 .هاستناشناخته

 ۀالقع یو زبان فارس رانیتاگور به ا ندراناتیاست، راب یگفتن

سفر در آن زمان  یفراوان داشت و به رغم کهولت سن و سخت

و  1311 بهشتیسفر کرد. سفر نخست او در ارد رانیدوبار به ا

با  یو داریانجام شد. سفر تاگور و د 1313باردر سال  گرید

تهران و اصفهان  راز،یدر بوشهر، ش رانیو شاعران ا سندگانینو

و شاعران  سندگانینو انیم یاگسترده یو ادب یبه تبادل فرهنگ

بهار  ی. ملک الشعراافتیها دامنه که سال دیو هند انجام رانیا

 در وصف او سرود. یاشعار

 انیم یارتباط معنو ۀدربار سایت آرمان شهر(از)دکتر عجم 

 :دیگویم یرانیتاگور با فرهنگ ا

دعوت دولت  دیکه با کردیماحساس  لیدل نیبه چند تاگور»

که  ،یفارس اتیزبان و ادب نکهینخست به علت ا رد،یرا بپذ رانیا

 یدر هند رواج دادند، بخش انیدر آغاز مسلمانان و سپس گورکان

حدود ) یاز کلمات بنگال یادیبنگال بود و شمار ز یادب راثیاز م

 ،«یموهون رو» نکهیا گری. دشتدا یفارس ۀشیرسه هزار واژه( 

ا ر یهند در آن روزگار، فارس گریتاگور، و بزرگان د یپدر معنو

 ،دانستینم یو با آنکه تاگور خود فارس کردندیمروان صحبت 

 قیخاصه حافظ، هم از طر ،یرانیو شاعران ا هاافسانهاما با 

 ■ «داشت. ییآشنا یترجمه و هم از راه متون اصل
 

 هاسیرنویز
واسطه و  ین، است به معنیشه التی، از ریواژه پرتغال Comprador کمپرادور-1

را که در شبه قاره هند و خاوردور به عنوان دالل  یانیبوم یدالل. استعمارگران پرتغال

ن یخواندند. بعدها، ایگرفتند کمپرادور میو واسطه خود با مردم منطقه به خدمت م

وند با یق پیاطالق شد که از طر یاد و گستردهیافت و به طبقه جدیواژه رواج 

 ده شدند.یبرکش یر تجار غربیها و سایسیها و انگلیها و سپس هلندیپرتغال

 نیهند است. ا یپنجاب در شمال غرب التیشهر در ا نیدتریپربازد تسار،یشهر امر -2

 ۀمجموع کی ،ییمعبد طال زبانیچون م شناسند؛یشهر را با عنوان شهر مقدس م

 نیهمچن .رودیبه شمار م اینقاط دن نیدتریاز پربازد یکیبزرگ است که  یمذهب

 باشدیم کیس نییمرکز آ

و  سینو شنامهینما نیبود و اغلب او را بزرگتر تیسانسکر کیکالس سندهینو-3

او اساسا  براساس وداها،  یو شعرها هاشنامهینما. دانندیمهند باستان  کیدرامات

 ، دو شعرشنامهیشامل سه نما یمانده از و ی، مهاباراتا و پوراناست.[ آثار برجاانایراما

 .تو دو شعر کوتاه اس یحماس
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 «پلیس حافظه»رمان  یادداشتی بر 

 «سعید زمانی»؛ «کیهان بهمنی»مترجم  ؛«یوکو اوگاوا»نویسنده  
 

از جنس انقالب روسیه اکتبر  است یرمانرمان پلیس حافظه، 

؛ سراسر دهدیم. اسم رمان هم همین را لو 191۷سرخ سال 

رمان استعاره است در مورد افکار کمونیسم و زندگی مردم در 

. کمونیسم آمد که رژیم سلطنتی برود و قالب چنین افکاری

زم کمونی یهانقشهقدرت از دست فرد به افراد برسد و رسید. 

روی کاغذ خوب جواب داد اما در عمل زندگی مردم را به 

جهنم تبدیل کرد. داستان رمان پلیس حافظه در یک جزیزه 

. مکان جزیره و مشخصاتی که راوی اول شخص رمان گذردیم

ر عین المکان بودن بسیار آشناست. حکومت د کندیمبیان 

جزیره بدون اشاره راوی تحت حاکمیت 

و طرز تفکر تواللیتریسم است. یعنی 

اینکه مردم تحت حاکمیت باید مانند 

حاکم فکر کند و هر کس اینگونه نباشد 

مطرود و مرتد است. این جنبه از رمان 

جورج اورول  19۸۴ادای احترام به رمان 

شخصیت برادر  19۸۴است. در رمان 

بزرگ شخصیتی بود که علی رغم این که 

حکومت برادر بزرگ را در ذهن افراد شخصیتی دلسوز نمایش 

در عمل جاسوسی است که کوچکترین مسائل  دهدیم

اشخاص جامعه از دوربین چشم و جاسوسانش در امان 

نیستند. در رمان پلیس حافظه برادر بزرگی وجود ندارد. ذهن 

دارد. هر لحظه پلیس حافظه حس کند که  افراد وجود

در به اصالح و  عا یسربرای حکومت مضر است،  یامسئله

. کندیمپاکسازی آن از سطح جامعه و حافظه افراد اقدام 

که  خوردیمتعادل در رمان پلیس حافظه از جایی به هم 

 هیچ رقم پاک شانحافظهبرخی باگ سیستم هستند. یعنی 

. رمان سه شخصیت اصلی دارد. قهرمان داستان شودینم

بانویی رمان نویس است؛ این بانو با دو نفر تعامل دارد. یکی 

پیرمردی اسکله نشین که رمانهای منتشر شده بانو را هدیه 

 "ر"و دومین نفر شخصی به نام  کندیمو نگهداری  ردیگیم

ی بانو است. داستان در رمان از جای یهارماناست که ناشر 

قرار است از حافظه جزیره و افراد  هاپرندهکه  شودیمشروع 

پاک شوند. ساکنین جزیزه بدون اینکه زور پشت سرشان 

و سپس روز بعد  کنندیمباشد، پرنده هاشان را از قفس آزاد 

 یهاماهکه پرنده چیست. در  آوردینمبه خاطر  اصال کسی 

ک شوند. ابتدا از حافظه جزیزه پا هاگلکه  شودیمبعد قرار 

. روز شوندیمو پس از رود وارد دریا  زندیریمبه رود  هاشکوفه

گل چیست.  اصال که  آوردینمبعد کسی در جزیره به خاطر 

این روند نابودی حافظه در جزیره است. پلیس حافظه کسانی 

را که مشکوک هستند این موارد پاک شده هنوز در خاطرشان 

یمو در نهایت سر به نیست  دهدیماست مورد بازجویی قرار 

. اوصاف بسیار زیبا شودیم. تصاویر رمان رنگی آغاز کند

یماز رنگها کاسته  رودیمهستند و هرچه که خواننده جلوتر 

. به طور کندیمو رمان از گرمی به سردی گرایش پیدا  شود

که دیگر  ردیگیممثال از جایی در رمان پلیس حافظه تصمیم 

تقویمی وجود نداشته باشد و از اینجا فضای رمان در زمستان 

. هوا همیشه سرد و رودیمبی انتها فرو 

برفی است و ابری؛ هیچ امیدی به بهار 

رمان با سرما هوا  یهاتیشخصنیست و 

. در شودیمارتباطاتشان نیز سردتر 

نهایت پلیس حافظه آنقدر به کارش با 

ه افراد از خود نیز ک دهدیمجدیت ادامه 

. چقدر فضای این رمان شوندیمبیگانه 

آشناست؛ به خاطر همین ابتدای متن 

است. انقالب  191۷عرض شد که این رمان از جنس اکتبر 

روسیه زمانی که اتفاق افتاد همه چیز گل و بلبل بود؛ حداقل 

تا زمانیکه لنین )رهبر انقالب بلشویکی روسیه( زنده بود 

. پس از لنین، استالین زمانیکه که به دیرسیمظر اینگونه به ن

در روسیه ایجاد کرد که فضای  یارهیتقدرت رسید فضای 

هبر مائو ر مثال رمان پلیس حافظه در مقابل آن بهشت است. یا 

چین تا قبل از دهه هفتاد میالد خفقانی در جامعه ایجاد که 

ورد در مدر طول تاریخ نظیر ندارد. توصیفات به کاربرده شده 

پلیس حافظه نزدیک به سربازان شوروی دوره استالین و چین 

درجه یک و اعال و رنگ سبز  یهافرمیونیدوره مائو است. 

دوره دو جلدی  گرددیمنظامی؛ برای اطالع بیشتر پیشنهاد 

اشناخته ن داستان استالین اثر سایمن سیبگ مانتیفوری و مائو:

آقای بیژن  خوب اثر جانگ چنگ که هر دو ترجمه بسیار

 اشتری را دارند، مطالعه گردد.

 :شودیمرمان با این جمالت آغاز 

از میان آن همه چیزهای محو شده در  کنمیمگاهی فکر 

جزیره، چه چیزهایی اول ناپدید شده بودند. وقتی هنوز بچه 

: خیلی قبل از اینکه تو به دنیا گفتیمبودم، مادرم همیشه 

بیای، اینجا تو جزیزه خیلی چیزهای دیگر وجود داشت. 

چیزهای شفاف، چیزهای خوشبو....... چیزهایی که 

در نهایت پلیس حافظه آنقدر به 

که  دهدیمکارش با جدیت ادامه 

. شوندیمافراد از خود نیز بیگانه 

 فضای این رمان آشناست.چقدر 
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که اینجا زندگی می  ییهاآدم، چیزهای براق...... چیزهای فوق العاده ای که حتی تصورشون برای تو سخته. افسوس زدنیمبال بال 

: خیلی طول نمی کشه که گفتیمستن اول همه چیزهای فوق العاده و زیبا رو تو قلب و خاطرات شون نگه دارن. بعد هم کنن، نتون

 چیزی تو زندگیت ناپدید می شه. ینیبیم. ینیبیمخودت همی 

 ۀویش نیبه ا عادت کردن یاما مشخص بود که برا گذشتیم یده روز گاه،یدر مخف« ر»از زمان پنهان شدن  قسمتی از رمان:

ه موقع چ نکهی: امیکن یریگمیتصم اتیتک جزئ. الزم بود راجع به تکمیداشت ازین یشتریما به زمان ب یهر دو ،یزندگ بیعج

 را عوض کنم. شیهاملحفه بارکیو چند وقت  ببرمغذا  شیفالسکش ببرم، چه موقع برا یبرا یشتریآبجوش ب

یم شیپ یاست و کار نوشتنم هم به کند یمدام فکرم مشغول اتاق مخف دمیدیتا کار کنم، م نشستمیم زمیسر م یباز وقت اما

دستم  فونیآ فیهنوز ق کهیحرف بزند اما بعد درحال یکند و دلش بخواهد با کس ییاحساس تنها« ر» دیشا کردمی. فکر مرفت

 چیه کردمیشش را به هم نزنم. هرچقدر با دقت گوش مبهتر باشد آرام دیشا دمیرسیم جهینت نیو به ا کردمیبود، باز فکر م

نسبت به بودن  شتریب شدیسکوت باعث م نی. اما باز همشدینم دهیشن کرد،یم یزندگ نییآن پا یکس نکهیدال بر ا ییصدا

 در آن اطاق حساس شوم. یکس

. در طول زدمیو در م بردمیفالسک م کیاش را همراه صبحانه ینیافتاد. ساعت نه صبح س یروال خاص یرو امیگذر ا سرانجام

را همراه پولش به من  یداشت، فهرست ازین یزیبه چ« ر» اگربود.  کی. ناهار ساعت کردمیکوتاه مخزن توالتش را پر م داریآن د

کتاب  شیبرا خواستیاوقات از من م شتری. بدادمیرا انجام م شیدهای، خررفتمیم یروادهیپ یکه برا یو غروب هنگام دادیم

( کردیم رممکنیرا غ دنیکش گاریبسته س ی)بودن در آن فضا دارنیکوتیاصالح، آدامس ن غیهم بود: ت یگرید یزهایبخرم اما چ

تشت آب گرم استفاده  کیوشو از شست ی. براکردیم محما انیشب در م کیشام ساعت هفت بود.  ۀبرنام ادداشت،یدفترچه 

 بگذرد. زین گرید یشب طوالن کیصبر کند تا  نکهینداشت جز ا یکار گری. پس از آن هم دکردیم

دسر داشتم،  یبرا یخوب یخوراک اگر. رفتمیشامش م ینیبردن س یبود که برا یوقت ماندم،یم ششیپ یکه کم یمواقع تنها

گاه هم . گهمیشدیو گرم صحبت م گذاشتمیم زیم یکلوچه را رو ای ینیری. شمیخوردیو با هم دسر م ماندمیم ششیپ یگاه

 .میخوردیم هاوچهکل ای ینیریاز آن ش یاو تکه میبردیدست م

 ؟یعادت کن نجایبه ا ی: تونستدمیاو پرس از

 ■ .یداد: تا حد پاسخ

 انتشارات آموت
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 «خواب» داستانبررسی  
«ریتا محمدی»؛ «اسداهلل امرایی»مترجم  ؛«گلن پورچیائو»نویسنده  
 

 ندیآیم، خوابمیم یبخوابم، وقت توانمینمبخوابم.  خواهمینم

 یونیکنند. مرا پشت کام ییتا بازجو برندیمبه دنبالم ومرا 

 هاچرخافتند،  یو راه م پوشانندیمکنند، سرم را  یبارم

 درجاده میرپازی

یممحل  کیمرا به  شهیکه هم ستمی. مطمئن نچرخدیم 

سوار  ،میرویم نییپا یینه، اما هرچه هست، ازپله ها ای برند

که سرپوش را از  میرویم نیرزمیوبه ز میشویم ییآسان برها

 یکه درها دهندیمهلم  یدارند، در داالن دراز یسرم برم

 یپشت بعض ز. استین ینور با یدر دو طرف دارد وتقر یابسته

 یاما هرگز کس گر،ید یهاییبازجو، شنومیم ییدرها صداها

 یم ییهااتاقمرا به  شنومیمرا  شانیفقط صدا ،نمیبینمرا 

یم یزی، سرمگذراندیم میدارد وابتدا تنها یرانند که نورکم

رف آن ط یگرید یخال یکه صندل نشانند

 نخ یهالباسو دوتاشان که  اندگذاشته

تو، به سرعت حرکت  ندیآیم ددارن یینما

یمازسرتاپا به من  ی، نگاهکنندیم

 چی، هدوزندیم، چشم به چشم من اندازند

 یجز آزار. رو ستینگاهشان ن یتو یحالت

 یکه نشسته باشم به من م یهرصندل

 ، بلندامنشسته یاشتباه ندیگو

 .نمیبنش یکیآن  یو رو شومیم 

من  یصندل یبازجو رو ،نمینشیم یکیآن  یرو شومیم بلند

 ستیذهنم چ یبه سؤال کردن. تو کندیموشروع  ندینشیم

. امکرده یرییچه تغ اندزدهکه با من حرف  یبار نیو از آخر

 بدهم چطورانتظار یرییدررفتار خودم تغ ستمیحاضر ن یوقت

از خودم دفاع  دیکه با کنمیمدارم اوضاع بهتر شود، چرا فکر 

سرش  یمو شانیکی. اندکرده عوض را ظاهرخود مردهاکنم. 

ینمرا روغن زده و به عقب شانه کرده است، اما موها صاف 

 .کند جورشانهآنعادت ندارد  یی، گوشودیم خیوس ستندیا

 ینکیع ایزند، و یزار م تنشانشند که به پو یم ییهااسیل

 زنندیم گرید یکی نند،یازپشت آن بب توانندینمکه  زنندیم

که  یدارند. مرد یآن را برم کنندیمبا من صحبت  یوقت ای

سرم را برگردانم،  اگرتا  ستدیایمپشت سرم  ستیبازجو ن

 .شیسرم و برگرداند سرجا یدست بگذارد رو

که  ی، آن هم وقتخورمیموول  امیصندل یچرا تو پرسندیم

 یشرفتیپ چی، چرا هخورمینموول 
 

وسط حرفم  پردیمحرف بزنم بازجو  خواهمیم. تا کنمینم 

یمکه  یزیاست، چ یمعن یب میگو یآنچه م دیگو یوم

بروم،  توانمینمنگفته باشند  یدلم است. تا وقت یتو خواهند

 فتمیبلند شوم و راه ب اگر

 ونمی بکشد چقدرطول جلسه که هاستآن. با گذارندینم

 کردند. یببرم چه سؤال ادیاز ای میایتوانم جلوشان درب

تا  گذارندیمجلسه سکوت و گاه سرخم کردن. مرا تنها  آخر

 هاوقت یتو، تا مرا برگردانند. گاه ندیآیم گردی نفر دو کهآن

 یتو ایکه آشناست  یکس ،نمیبیم ابانیخ یرا تو شانیکی

است وگاه  یمرد یدارد که آنها دارند. گاه یچشمش نگاه

چراغ  شتپ نیماش ینشسته، تو یمکتین یکه رو یکس ،یزن

 رومیمکه  یو درجاها یفروشگاه یتو دیآیم ای ییراهنما

 دستشانوقت از  چیزند. ه یپرسه م

فرارکنم. از  توانمینمندارم.  یخالص

ینمکه در ذهنم است خالص  یسواالت

و  یجن ۀدربار ییبازجو ۀدرهرجلس. شوم

و  ی. در جلسات طوالنپرسندیمپدرمان 

 ۀدربارفقط  با یکسالت آورتقر

 .پرسندیم هاآن

د افت یسؤال م نیب یسکوت طوالن یگاه

 پرسدیم. از من زنندیمبه من زل  کنمیم نگاهشانومن که 

با او دارم، چرا  یچکار کرده بود که مستحق مرگ بود، چه فرق

 ایداشت، آ یچه مدرک یجن هیپدرت. عل ایتونه، چرا برادرت 

تا  شومیمخم  امیصندل یتو یاو داشت. وقت هیعل یزیچ

یمرا  امشانههرچند جواب ندارم، مرد پشت سرم  م،جواب ده

 .آوردیمتا تکان نخورم و بازجو دستش را باال  ردیگ

 ی. گاهدهدیمکنم سرش را تکان  یدهان بازم ندیبیم یوقت 

 یم. »رندیگیمهرچند جلوم را .« دیازپدرم بپرس: »میگو یم

بدهد  اگر، دهدینمخواهرت جواب  ۀدربار سؤاالتکه به  یدان

که  یدان می ترمستحقخودت را  ایهم جواب اوست نه تو. آ

که او  یکنینمفکر  ایآ رتوست،یآمد تقص یآنچه سرجن

 یاو را آنقدر ب ایخودش پدرت را وادار کرد آن کار را بکند. آ

هنوز از  ای. آیریرا بگ شیجا یخواهیمکه  یدان یگناه م

 ،یآن را دار اقتیخواهرت ل ۀاندازکه توهم به  ،یترسیمپدرت 

اما  ینترس یکنیم یسع یترسیم شتریب شتر،یهم ب دیشا

 .«شودینم

 توانمینم« چرا آن کار را با او کرد نه با تو.: »پرسندیم

وفقط نگاهم کرده،  امدهیپرس او از «.بدهم را شانجواب

 ،نمینشیم یکیآن  یرو شومیم بلند

وشروع  ندینشیممن  یصندل یبازجو رو

ذهنم  یبه سؤال کردن. تو کندیم

که با من حرف  یبار نیو از آخر ستیچ

 .امکرده یرییچه تغ اندزده
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 شیدانم، پ می. است کارپنهان. اما ستین یته اشچهره

یم شیدانم جوابم را نخواهد داد که چرا پ یبپرسم، م نکهیازا

است،  ئول. او مسدیکلمه بگو کی یحت کنمینم، فکر آمد

. کندینم یفرق میوهرچه بگو شهیمثل هم دیگویمخودش 

من  کردیم، البد آرزو امبودهاحتماال  من  کندیمفکر  دیشا

 حیتوض تواندینم دی. شاامنبوده، چرا من کندیمباشم و تعجب 

وادارش کرده او را  یزیافتاده است، چه چ یدهد چه اتفاق

 .دیذره را هم بگو کیآن  یتکه ح کندینمبکشد. اما دهان باز 

 گذاشتینم م،ینگاهش کن میمجبور بود م،ینگاهش کرد

 خودش یرپایافتاد که ز یبعد افتاد. از کوه م،ینگاهش کن

یم یکه هر وقت عصبان ییهاقانون و هاحرفساخته بود، از 

 کند. عیتا ما را مط کردیموضع  شد

وازخودم  کنمیمپشت پنجره نگاهش  از

 خواهمیمکه  پرسمیم ییزهایچ

 شیبدانم برا خواهمیمازاوسؤال کنم. 

روم به  یداراومیافتاده. به د یچه اتفاق

ینم دایاو را پ ابم،یاو را آنجا ب نکهیا دیام

که بل ستیواضح ن ،نمشیبیم، فقط کنم

 یدرون اوست ب اشهمهپنهان است، 

، کندیمحرکت  رونیآنکه حس کند به ب

با او درآنجاست، پنهان شده، درسکوت او  یبه طرف من. جن

 ابم،یخودم را آنجا ب خواهمیمبا آنها.  مییشده وما آنجا دهیچیپ

 هشیدهان او را تکان دهم، صورتش را تکان دهم، با مشت به ش

کار را بکنم  نیااگرچون  زنمینم شهیبزنم، اما با مشت به ش

 .دهدینمواوهم جواب  کنندیم رونیمرا ب

کنم که او را  یفکرم یگاه ،ییربازجویداالن، درمس یتو

که به  دمیشن یی، دوبارهم صداکنمیمخودم حس  کینزد

بسته با  یاز درها یکیاوباشد که پشت  ینظرم آمد صدا

را بلند کرده بود. هر دوبار  شیکه صدا کردیمبحث  ییبازجو

 داننو برگرد رندیازآنکه مرا بگ شیپ م،یاز دم درگذ شت یوقت

خودم را به طرف درپرت کردم وهردوباردرقفل بود وبه 

 شیپ و دندینشد. به سرعت مرا عقب کش میفشارشانه ام تسل

ه چ ایخود اوست  یصدا ایازآنکه بتوانم گوش کنم وبفهمم آ

 ، دورم کردند.دهدیم یو او چه جواب پرسندیم یسؤاالت

اتاق باشد،  یچطورامکان دارد که اوتو کردمیمفکر  اول

به سراغ او  نکهیا یوچرا به جا اندکشانده نجایچطوراو را به ا

 درذهن را هاسؤال نی. جواب ااندآورده نجایبروند او را به ا

آنها  یفرامرزکردم ومتوجه شدم که شبکه یم  مرور خودم

چقدرگسترده است وبا آنکه قدرت و نفوذ آنها برخودم 

ینمببرم، اما  یبه عمق ساختار آنها پ توانمیمخبردارم، فقط 

 ییادوج یکیکه پدرمان در اورمیامکان را به حساب ن نیا توانم

 یهاداالنآن  ایحضور داشته است،  اندکرده ییکه ازمن بازجو

اوهم  نکهیدوتا ازآن جاها وصل و ا یکیاو را به  ینیرزمیز

 من که طورهمانبوده است.  ییهاییبازجو نیدرمعرض چن

بتوانم به عنوان شاهد  خواهدیم دلم هست، اگر. هستم

 .کنندیم ازاو یچه سؤاالت نمیحاضرباشم که بب

 کی یکه ما دوتا را تو امخواسته شانیو ازا امگفتهآنها هم  به

ه ب یاثر تیترب چیکنند، اما ه ییاتاق ببرند وهمزمان بازجو

 یکه به ته خط آورندیموفشار  دهندیمازمن ادامه  ییبازجو

 به آن یبرسانند که راه ییندارد و مرا به جا یبرسم که ته

د ان امدهین نجایبه ا هاآن ،یادهیندکه آنها را  ییگو یندارم. م

 ،یخوابیمدنبال من بگردند. تو  ایکنند  تیکه تو را اذ

 کنندینم دای. تو را پیکنیماستراحت 

 ییکه ازتو بازجو برندینم نیرزمیوبه ز

اما  ،یزنیمحرف  ،ینیبیمکنند. تو او را 

 ینیبینم ادی. تو او را زیکنینم از او سؤال

سربسته است  یزنیمکه با او  ییهاوحرف

 اما به هرحال حرف است. ،یو چالش

، اما امزدهسربسته  یهاحرفهم با او  من

خودش را به  یزود جا یلخی هاحرفآن 

 دی. سرخورده ونا اماندماندهسکوت داده وبعد به انتظار جواب 

 به سراغ او بروم، یخواستم فور یوم امرفته

 نیرزمیکه مرا به ز یبار نیهرگزبرنگردم. آخر خواستمیم 

 .دمیداالن سر او داد کش یبردند، تو

، اما دست از داد زدن شنودیم اینه و آ ایآنجاست  دانستمینم

اتاق  ی، که مرا هل دادند توزدمیمبرنداشتم و همچنان داد 

 .ییبازجو

 ادمستیکه دومرد وارد اتاق شدند، اما من سرپا ا دینکش یطول

آنان گوش کنم. مرا به  یهاحرفوبه  نمیخواستم بنش یونم

 کردند که داد نزنم وگفتند دمینشاندند و تهد یصندل یزور رو

که جواب دهد  دیایپدرم ب خواهمیمدارد و چرا  یادهیفاچه 

ادامه دهم  توانمینمکه  کنمیم الیخ ایدارم. آ یو چه قصد

 کنم. یبپردازم، شانه خال ییآنکه بها یکنم. ب و مقاومت

 یلیبروزنداده ام وآنها دل رییاز تغ یانشانهگفت،  یبازجوم

به کارشان ادامه دهند. به  رمؤثریغ یهاروشندارند که با آن 

به  هاآنشده،  لیتشک یقبل انیازبازجو یاتهیکممن گفتند 

 هاآن یهاسؤااللبه  توانمینموقت  چیکه ه دندیرس جهینت نیا

با  تریطوالن یمدت ممحکوم شو نکهیبدهم مگرا یجواب درست

 وآن هیمضمون ته نیهمبه یگزارش تهیآنها رودررو شوم. کم

 شود، البته دییارائه کرده بود که تأ ترینیرزمیزرا به مقامات 

اما  ،یزنیحرف م ،ینیبیتو او را م

 ادی. تو او را زیکنینم از او سؤال

یکه با او م ییهاوحرف ینیبینم

ه اما ب ،یسربسته است و چالش یزن

 هرحال حرف است.
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 یدادرس فاتیتشر تیفقط محض رعا گفتیممن  یبازجو

 است.

که قصد دارم مقاومت  دیبا نگاه کردن به من بگو توانستیم

و خود را تا عمق  زمیدارم بگر لیخواهم وا بدهم وم یکنم ونم

ه فرار ب لیبودم که م دهیبکشم، هرچند تازه شن کیتار یاچاله

شود وآن حکم  لیتشک تهیو مقاومت من باعث شده است کم

یمازمن بر  طفق هودهیب یکارها نیا گفتیمرا صادر کند. 

بخوابم،  دیسرانجام با دانمینم، اما امدهینخواب. ازآن موقع دیآ

 .داربمانمیب توانمینم

به  لیکه م ندیپایمکه حاال همه منتظرند ومرا  کنمیم حس

چشمم را  اگر. من االن آنجا هستم، ندازدیخواب مرا از پا ب

 یصندل یو خودم را رو شنومیمآنان را  یهاسؤالببندم 

و  ستدیایم یمرد امیصندلپشت  نم،یب یمقابل بازجوم

، خوردینمکه تکان  یریپ یهادست

محو است. دهانم  هیوسا یکیسرش درتار

بدهم، بازجو  یحیکنم توض یرا که بازم

. مرد پشت سرم ردیگیممرا با دست 

 .زنمینمو من حرف  کندیم یاسرفه

______________________________ 
 

 داستان یبررس

 ینی: اول شخص عیراو -1

 :مثال

 ندیآیم، خوابمیم یبخوابم، وقت توانمینمبخوابم.  خواهمینم

 یونیکنند. مرا پشت کام ییتا بازجو برندیمبه دنبالم ومرا 

 هاچرخافتند،  یو راه م پوشانندیمکنند، سرم را  یبارم

 درجاده میرپازی

 .چرخدیم 

 

 است. یگونه داستان: وهم -2

 یزهایکه همه چ یمارروانیب ایخواب  ای تیاوهام شخص با

 کی یکه فقط برا میروبه روهست کندیم انیرا ب یرعادیغ

 افتد. ینفراتفاق م

، خوابمیم یبخوابم، وقت توانمینمبخوابم.  خواهمینم :مثال

کنند. مرا پشت  ییتا بازجو برندیمبه دنبالم ومرا  ندیآیم

افتند،  یو راه م پوشانندیمکنند، سرم را  یبارم یونیکام

 درجاده میرپازی هاچرخ

یممحل  کیمرا به  شهیکه هم ستمی. مطمئن نچرخدیم 

سوار  ،میرویم نییپا یینه، اما هرچه هست، ازپله ها ای برند

که سرپوش را از  میرویم نیرزمیوبه ز میشویم ییآسان برها

 یکه درها دهندیمهلم  یدارند، در داالن دراز یسرم برم

 .ستین ینور با یدر دو طرف دارد وتقر یابسته

 

 ست؟یمسئله داستان چ -3

که او را آشفته  ندیبیم ییهاخواب رایدچارتوهم است ز یراو

 ی، سؤاالتبرندیم ییاو را به جاها لشیبدون م کندیمونگران 

 .پرسندیموپدرش  یدرمورد جن

و راه  پوشانندیمکنند، سرم را  یبارم یونیپشت کام مرا :مثال

 درجاده میرپازی هاچرخافتند،  یم

یممحل  کیمرا به  شهیکه هم ستمی. مطمئن نچرخدیم 

 یینه، اما هرچه هست، ازپله ها ای برند

یم ییسوار آسان برها ،میرویم نییپا

که سرپوش  میرویم نیرزمیوبه ز میشو

 یدارند، در داالن دراز یرا از سرم برم

در دو  یابسته یکه درها دهندیمهلم 

پشت  ز. استین ینور با یطرف دارد وتقر

ییبازجو، شنومیم ییدرها صداها یبعض

 ،نمیبینمرا  یاما هرگز کس گر،ید یها

مرا به  شنومیمرا  شانیفقط صدا

، گذراندیم میدارد وابتدا تنها یرانند که نورکم یم ییهااتاق

آن طرف  یگرید یخال یکه صندل نشانندیم یزیسرم

 ندیآیم ددارن یینخ نما یهالباسو دوتاشان که  اندگذاشته

یمازسرتاپا به من  ی، نگاهکنندیمتو، به سرعت حرکت 

 یتو یحالت چی، هدوزندیم، چشم به چشم من اندازند

که نشسته باشم به  یهرصندل یجز آزار. رو ستینگاهشان ن

 ، بلندامنشسته یاشتباه ندیگو یمن م

 .نمیبنش یکیآن  یو رو شومیم 

 

 است. یداستان پرسش ست؟یداستان چ ییمحورمعنا -۴

ان وخودآگاه انس رناخودآگاهیضم یلیتحل یشناسروان قیازطر 

 .شودیم نیادیبن یهاپرسشوارد 

؟ شودیمبه دست پدرش کشته  یچرا فرزند ست؟یچ مرگ

 یداریب یداهاروی قدرکهآنچرا اتفاقات خواب مهم است؟ 

 تواندینم؟ چرا انسان شودیم دهیبازتابش درخواب د

 را مهار کند؟ شیهاخواب

افتد ومن که  یسؤال م نیب یسکوت طوالن یگاه:مثال

چکار  پرسدیم. از من زنندیمبه من زل  کنمیم نگاهشان

با نگاه کردن به من  توانستیم

که قصد دارم مقاومت کنم  دیبگو

دارم  لیخواهم وا بدهم وم یونم

 یاو خود را تا عمق چاله زمیبگر

 .بکشم کیتار
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با او دارم، چرا تونه،  یکرده بود که مستحق مرگ بود، چه فرق

 یزیچ ایداشت، آ یچه مدرک یجن هیپدرت. عل ایچرا برادرت 

 م،تا جواب ده شومیمخم  امیصندل یتو یاو داشت. وقت هیعل

تا تکان  ردیگیمرا  امشانههرچند جواب ندارم، مرد پشت سرم 

 .آوردیمنخورم و بازجو دستش را باال 

 ی. گاهدهدیمکنم سرش را تکان  یدهان بازم ندیبیم یوقت 

 یم. »رندیگیمهرچند جلوم را .« دیازپدرم بپرس: »میگو یم

بدهد  اگر، دهدینمخواهرت جواب  ۀدربار سؤاالتکه به  یدان

که  یدان می ترمستحقخودت را  ایهم جواب اوست نه تو. آ

که او  یکنینمفکر  ایآ رتوست،یآمد تقص یآنچه سرجن

 یاو را آنقدر ب ایخودش پدرت را وادار کرد آن کار را بکند. آ

هنوز از  ای. آیریرا بگ شیجا یخواهیمکه  یدان یگناه م

 ۀاندازکه توهم به  ،یترسیمپدرت 

هم  دیشا ،یآن را دار اقتیخواهرت ل

 یکنیم یسع یترسیم شتریب شتر،یب

 .«شودینماما  ینترس

 

 واقع ری: جهان واقع / جهان غهاتقابل -۵

محصول  یواقع یواقع: زندگ جهان

 .دهندیماست که انسان را رنج  یاتفاقات

 :مثال

 پرسمیم ییزهایچوازخودم  کنمیمپشت پنجره نگاهش  از

 یچه اتفاق شیبدانم برا خواهمیمازاوسؤال کنم.  خواهمیمکه 

ا او ر ابم،یاو را آنجا ب نکهیا دیروم به ام یداراومیافتاده. به د

بلکه پنهان است،  ستیواضح ن ،نمشیبیم، فقط کنمینم دایپ

یمحرکت  رونیآنکه حس کند به ب یدرون اوست ب اشهمه

با او درآنجاست، پنهان شده، درسکوت  ی، به طرف من. جنکند

 با آنها. مییشده وما آنجا دهیچیاو پ

 با هاآنوانطباق  مینیبیمکه  ییهاخواب: رواقعیغ جهان 

 است. نعی جهان

 :مثال

که  یکس ،نمیبیم ابانیخ یرا تو شانیکی هاوقت یگاه

 یدارد که آنها دارند. گاه یچشمش نگاه یتو ایآشناست 

 ینشسته، تو یمکتین یکه رو یکس ،یاست وگاه زن یمرد

و  یفروشگاه یتو دیآیم ای ییپشت چراغ راهنما نیماش

 دستشانوقت از  چیزند. ه یپرسه م رومیمکه  یدرجاها

که در ذهنم است  یفرارکنم. از سواالت توانمینم. رمندا یخالص

و پدرمان  یجن ۀدربار ییبازجو ۀدرهرجلس. شومینمخالص 

 ۀرباردفقط  با یو کسالت آورتقر ی. در جلسات طوالنپرسندیم

 .پرسندیم هاآن

 

 داستان: یاصل یدهایکل -6

 .شومینمکه در ذهنم است خالص  یاول: سؤواالت دیکل 

 :مثال

فرارکنم. از  توانمینمندارم.  یخالص دستشانوقت از  چیه

 ۀدرهرجلس. شومینمکه در ذهنم است خالص  یسواالت

 ی. در جلسات طوالنپرسندیمو پدرمان  یجن ۀدربار ییبازجو

 .پرسندیم هاآن ۀدربارفقط  با یو کسالت آورتقر

 وادارش کرده او را بکشد. یزیدوم: چه چ دیکل

 :مثال

. کندینم یفرق میوهرچه بگو شهیمثل هم دیگویم خودش

من  کردیم، البد آرزو امبودهاحتماال  من  کندیمفکر  دیشا

. امنبوده، چرا من کندیمباشم و تعجب 

 یدهد چه اتفاق حیتوض تواندینم دیشا

وادارش کرده او  یزیافتاده است، چه چ

 را بکشد.

 

 یشناسروانسطح دوم داستان:  -۷

 و ناخودآگاه رخودآگاهی. ضمیلیتحل

 یرعادیغ یدوم خوابِ راو درسطح

 ریکه درضم یداریاست. نشانه عذاب وجدان اودرب

 شود. رومی روبه هاآنناخودآگاهش ثبت شده درخواب با 

 شیکه درسطح اول پ یدال ومدلول یهارابطهسطح دوم  در

که ذکر شد با رفت وآمد به  یاصل دیآمده وبا دادن دوکل

مانند  یبا مانع همدورآنپدروخواهراز راه  دنیود ییبازجو

جود را به و یعیوس ییقراردارد ارتباط معنا انشانیمه پنجره ک

 آورده است.

 است. یتیدچار تزلزل شخص ی( راوالف

 هراسان ومنفعل است. یتیدچارشخص درخواب یراو

 اول: مثال

 پرسمیم ییزهایچوازخودم  کنمیمپشت پنجره نگاهش  از

 یچه اتفاق شیبدانم برا خواهمیمازاوسؤال کنم.  خواهمیمکه 

ا او ر ابم،یاو را آنجا ب نکهیا دیروم به ام یداراومیافتاده. به د

بلکه پنهان است،  ستیواضح ن ،نمشیبیم، فقط کنمینم دایپ

یمحرکت  رونیآنکه حس کند به ب یدرون اوست ب اشهمه

با او درآنجاست، پنهان شده، درسکوت  ی، به طرف من. جنکند

خودم را آنجا  خواهمیمبا آنها.  مییشده وما آنجا دهیچیاو پ

دهان او را تکان دهم، صورتش را تکان دهم، با مشت  ابم،یب

کار  نیااگرچون  زنمینم شهیبزنم، اما با مشت به ش شهیبه ش

 .دهدینمواوهم جواب  کنندیم رونیرا بکنم مرا ب

 یدان میتر خودت را مستحق ایآ

 ت،رتوسیآمد تقص یکه آنچه سرجن

که او خودش  یکنیفکر نم ایآ

 پدرت را وادار کرد آن کار را بکند.
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 دوم: مثال

 یلخی هاحرف، اما آن امزدهسربسته  یهاحرفهم با او  من

خودش را به سکوت داده وبعد به انتظار جواب  یزود جا

به  یخواستم فور یوم امرفته دی. سرخورده ونا اماندمانده

 سراغ او بروم،

 نیرزمیکه مرا به ز یبار نیهرگزبرنگردم. آخر خواستمیم 

 .دمیداالن سر او داد کش یبردند، تو

، اما دست از داد زدن شنودیم اینه و آ ایآنجاست  دانستمینم

اتاق  ی، که مرا هل دادند توزدمیمبرنداشتم و همچنان داد 

 .ییبازجو

 است. هاخوابنقطه عطف  هاصحنه فی( توصب

 اول: مثال

 ندیآیم، خوابمیم یبخوابم، وقت توانمینمبخوابم.  خواهمینم

ا کنند. مر ییتا بازجو برندیمبه دنبالم ومرا 

یمکنند، سرم را  یبارم یونیپشت کام

 میرپازی هاچرخافتند،  یو راه م پوشانند

که  ستمی. مطمئن نچرخدیم درجاده

نه، اما  ای برندیممحل  کیمرا به  شهیهم

 ،میرویم نییپا ییهرچه هست، ازپله ها

 نیرزمیوبه ز میشویم ییسوار آسان برها

 یدارند، در داالن دراز یکه سرپوش را از سرم برم میرویم

 با یدر دو طرف دارد وتقر یابسته یکه درها دهندیمهلم 

ییبازجو، شنومیم ییدرها صداها یپشت بعض ز. استین ینور

یمرا  شانیفقط صدا ،نمیبینمرا  یاما هرگز کس گر،ید یها

 میدارد وابتدا تنها یرانند که نورکم یم ییهااتاقمرا به  شنوم

آن  یگرید یخال یکه صندل نشانندیم یزی، سرمگذراندیم

یم ددارن یینخ نما یهالباسو دوتاشان که  اندگذاشتهطرف 

یمازسرتاپا به من  ی، نگاهکنندیمتو، به سرعت حرکت  ندیآ

 یتو یحالت چی، هدوزندیم، چشم به چشم من اندازند

که نشسته باشم به  یهرصندل یجز آزار. رو ستینگاهشان ن

 بلند، امنشسته یاشتباه ندیگو یمن م

 .نمیبنش یکیآن  یو رو شومیم 

 یبازجو رو ،نمینشیم یکیآن  یرو شومیم بلند دوم: مثال

 یبه سؤال کردن. تو کندیموشروع  ندینشیممن  یصندل

چه  اندزدهکه با من حرف  یبار نیو از آخر ستیذهنم چ

 یرییدررفتار خودم تغ ستمیحاضر ن ی. وقتامکرده یرییتغ

که  کنمیمبدهم چطورانتظار دارم اوضاع بهتر شود، چرا فکر 

. اندکرده عوض را ظاهرخود مردهااز خودم دفاع کنم.  دیبا

سرش را روغن زده و به عقب شانه کرده است،  یمو شانیکی

عادت ندارد  یی، گوشودیم خیوس ستندیاینماما موها صاف 

 .کند جورشانهآن

 یکنیع ایزند، و یزار م تنشانپوئشند که به  یم ییهااسیل

 زنندیم گرید یکی نند،یازپشت آن بب توانندینمکه  زنندیم

که  یدارند. مرد یآن را برم کنندیمبا من صحبت  یوقت ای

سرم را برگردانم،  اگرتا  ستدیایمپشت سرم  ستیبازجو ن

 .شیسرم و برگرداند سرجا یدست بگذارد رو

که  ی، آن هم وقتخورمیموول  امیصندل یچرا تو پرسندیم

 یشرفتیپ چی، چرا هخورمینموول 

وسط حرفم  پردیمحرف بزنم بازجو  خواهمیم. تا کنمینم 

یمکه  یزیاست، چ یمعن یب میگو یآنچه م دیگو یوم

بروم،  توانمینمنگفته باشند  یدلم است. تا وقت یتو خواهند

 فتمیبلند شوم و راه ب اگر

 جلسه که هاستآن. با گذارندینم

توانم جلوشان  ونمی بکشد چقدرطول

 د.کردن یببرم چه سؤال ادیاز ای میایدرب

را به سمت  یراو رناخودآگاهی( ضمج

توسط  یکه جن بردیمپدرش 

 پدرکشته شده.

. داندینمتوسط پدر را  یکشته شدن جن لیخود دل یراو

وادارش کرده او را بکشد، اما  یزیچه چ: »دیگویم حا یصر

علت .« دیذره راهم بگو کیآن  یکند حت یبه ازنمدهان 

 کشتن خواهرنامعلوم است

شود  یمکررم یهاییاوبازجوپدرکه متهم است مانند  یوانگه

 کند. دایدست پ قتیتا اونتواند به حق یاما به دوراز راو

. دهدیمکنم سرش را تکان  یدهان بازم ندیبیم یوقت :مثال

. رندیگیمهرچند جلوم را .« دیازپدرم بپرس: »میگو یم یگاه

 اگر، دهدینمخواهرت جواب  ۀدربار سؤاالتکه به  یدان یم»

 یدان می ترمستحقخودت را  ایبدهد هم جواب اوست نه تو. آ

که او  یکنینمفکر  ایآ رتوست،یآمد تقص یکه آنچه سرجن

 یاو را آنقدر ب ایخودش پدرت را وادار کرد آن کار را بکند. آ

هنوز از  ای. آیریرا بگ شیجا یخواهیمکه  یدان یگناه م

 ،یآن را دار اقتیخواهرت ل ۀاندازکه توهم به  ،یترسیمپدرت 

اما  ینترس یکنیم یسع یترسیم شتریب شتر،یهم ب دیشا

 .«شودینم

 ادراکات .شودیمناخودآگاها منتقل  نحوی به هاادراک( ح

که خود بداند به خودآگاهش منتقل شده وتا  یبه نحو یراو

 ی. گاهکندیمچشمش نگاه  یتو یحت ندیبیم ابانیرا درخ انیازبازجو یکی یداریکه نه تنها در خواب بلکه درب رودیم شیپ ییجا

 ...یزن ایو  یمرد

سربسته  یهاهم با او حرف من

زود  یلخیها ام، اما آن حرفزده

خودش را به سکوت داده وبعد  یجا

 اند.به انتظار جواب مانده
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و خود را تا عمق  زمیدارم بگر لیخواهم وا بدهم وم یکه قصد دارم مقاومت کنم ونم دیبا نگاه کردن به من بگو توانستیم :مثال

ادر شود وآن حکم را ص لیتشک تهیبه فرار و مقاومت من باعث شده است کم لیبودم که م دهیبکشم، هرچند تازه شن کیتار یاچاله

 .داربمانمیب توانمینمبخوابم،  دیسرانجام با دانمینم، اما امدهینخواب. ازآن موقع دیآیمازمن بر  طفق هودهیب یکارها نیا گفتیمکند. 

 .شودینمتوسط خودمان مهار  ما یمستق رناخودآگاهی( ضمۀ

بازجوها  نیهستند؟ چرا ا یچه کسان کنندیم ازاوبازجویی که هاآنکشته نشد؟  یجن یچرا وچگونه کشته شد؟ چرا اوبه جا یجن

 ییجاهمانخواهرو پدرش را چگونه به  ؟ندیآیمدرخواب به سراغش 

 سؤاالت پاسخ دهد. نیکدام ازا چیبه ه تواندینم یکه اوهم هست؟ ذهن راو اندآورده 

 تواندینمچون انسان  فرارکند تواندینمهم  یفرارکند ازآن بازجوها وسؤاالت ذهن دنیازخواب تواندینم طورکههمان یراو

 .دارند گریدکیبا  میناخودآگاه رابطه مستق ریبا ضم رخودآگاهیضم نیکنترل کند. بنابرا ما یخود رامستق رناخودآگاهیضم

چشمم را ببندم  اگر. من االن آنجا هستم، ندازدیبه خواب مرا از پا ب لیکه م ندیپایمکه حاال همه منتظرند ومرا  کنمیم حس:مثال

که تکان  یریپ یهادستو  ستدیایم یمرد امیصندلپشت  نم،یب یمقابل بازجوم یصندل یو خودم را رو شنومیمآنان را  یهاسؤال

. مرد پشت سرم ردیگیمبدهم، بازجو مرا با دست  یحیکنم توض یمحو است. دهانم را که بازم هیوسا یکی، سرش درتارخوردینم

 .زنمینمو من حرف  کندیم یاسرفه

 کند. انیو بند آن چه در درون دارد ب دیروان انسان مستقل و بدون ق دهدینماجازه  رناخودآگاهی( ضمد

ه ب کهنیامانده به محض  یافتاده وحل نشده باق یداریاست که درب یاتفاقات لیبه دل ندیآیم راوی سراغ به هاخوابکه  یهنگام

 .کندیم انیوبند آن چرا که در درون دارد ب دیوبدون ق ما یمستق یراو کنندیم دایورود پ رناخودآگاهیضم

 :مثال

به سراغ او بروند او را به  نکهیا یوچرا به جا اندکشانده نجایاتاق باشد، چطوراو را به ا یچطورامکان دارد که اوتو کردمیمفکر  اول

آنها چقدرگسترده است وبا آنکه  یومتوجه شدم که شبکه فرامرز کردمیم مرور خودم درذهن را هاسؤال نی. جواب ااندآورده نجایا

که پدرمان  اورمیامکان را به حساب ن نیا توانمینمببرم، اما  یبه عمق ساختار آنها پ توانمیمقدرت و نفوذ آنها برخودم خبردارم، فقط 

 هنکیدوتا ازآن جاها وصل و ا یکیاو را به  ینیرزمیز یهاداالنآن  ایحضور داشته است،  اندکرده ییکه ازمن بازجو ییدوجا یکیدر

بتوانم به عنوان شاهد حاضرباشم  خواهدیم دلم هست، اگر. هستم من که طورهمانبوده است.  ییهاییبازجو نیاوهم درمعرض چن

 ■ کنند. یمازاو یچه سؤاالت نمیکه بب
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  «پیمان بانی شرکا» با مصاحبه 
 «هانی نجم» 

 

 از مملو و تهی بایدها از هنر در امروزی دیدگاه»

 و مخاطبین نگاه در شایدها از ایمجموعه .شایدهاست

 ،یافته همپوشانی آفرینشگر، شکل به آثار خالقین

 .آفریندمی را جدیدی هایانگیزه و اندازهاچشم

 هایبیان و هاییسرابداهه و اتفاقات از ایمجموعه

 به را واکنشگران و کنشگران ادراکی فضای حسی

 از شبکه شاید .دینمایم متمایل ایناشناخته مرزهای

 «.گردد خلق یچندبعد و چندسویه گفتمان

 شرکابانی پیمان

 رانیا معاصر هنر ینوگرا یهاانیجر از یکی آرت دودلینگ

 نیتربزرگ در بار نیا هک آرت نگیدودل شگاهینما نیسوم .است

 یاثر زبانیم بار نیا شودیم برگزار تهران شرق نگارخانه

 یکی اکشر یبان مانیپ استاد از خالقانه

 دانشگاه خالق نیمدرس و هنرمندان از

 هب تا هک است ایران هنری جامعه و

 و پیشرو خالقه، هنری آثار حال

 کانسپچوال هایزمینه در امروزی

 و اینستالیشن پرفورمنس، آرت،

 وی .است شده دیده وی از ویدیوآرت

 گرافیک و محیطی گرافیک معرفی در

 و هنری جامعه به کامپیوتری

 ات پیش سال سی از ایران دانشگاهی

 مانجا همچنین .است داشته پیشرو و کلیدی نقشی کنون

مسؤولیت و هنری فرهنگی، یهازمینه در دیزاین هایپروژه

 موزه، پارک،تم چون وسیعی هایپروژه قالب در اجتماعی های

 و تولیدی هایپروژه و سینمایی هایپردیس فرهنگی، مراکز

 به .اوست کاری سوابق از المللیبین و ملی سطح در صنعتی

 وسالومه نجم یهان یتوریورکی با هک شگاهینما نیا بهانه

 نیسوم و است گرفته لکش هنرمند 2۵ باحضور و یگلنراق

 مانیپ اب میداشت ییگفتگو است یهنر کسب نیدرا شگاهینما

 .اکشر یبان

 حیتوض ارت نگیدودل شگاهینما در اثرتان مورد در :نجم هانی

 .دیده

 ندمان افزار نوشت با عمدتا   دودلینگ کارهای :شرکابانی پیمان 

 انجام بارها و بارها گاها تکراری عادات شکل به و کاغذ مداد

 هپنینگ، و پرفرمنس شکل به شده،ارائه اثر در .شودمی

 در بداهه شکل به نور تولید ابزارهای با نمایشگاه مخاطبین

 .پردازندمی تصاویر خلق به فرضی فضای

 سمت رهکمین شتریب تار نگیدودل هکنیا به باتوجه :نجم هانی

 خودتان یهاتجربه درمورد یمک ندیکرمیدرگ را مغز راست

 د؟ییبگو نهیزم نیدرا

 غزم راست نیمکره روانشناسان کلی طور به :شرکابانی پیمان

 البته که دانندمی بداهه و هنری خالقه هایفعالیت مسوول را

 مغز هایفعالیت اندازه این تا قطع طور به تواننمی من نظر به

 شنیداری و دیداری حواس هایمحرک اما کرد بندیدسته را

 اب ارتباط در خالقیت کلی طور به و هنری بیان و فضا درک و

 .شودیم بندی طبقه مغز راست نیمکره

 تارساخ به توجه بدون لحظه این تا من شخصی تجربیات اما و

 .است بوده دانشجویانم یا و خود مغزی

 ایفض در گرفتن قرار با که ترتیب بدین

 ،یزیانگذهن و ااگرو آزاداندیشی و خالقه

 پردازی،قصه ،بداهه هایواکنش و کنش

 از استقبال با همچنین و خالق تجسم

 حسی -اداراکی الزمه هایمحرک ،اتفاق

 فضای چنین در .دهممی افزایش را

 انتظار توانمی حسی و ذهنی

 .داشت را آفرینشگری

 است کسب نیا از مجموعه نیسوم شگاهینما نیا :نجم هانی

 ورددرم خودرا نظر است شده برگزار رانیا در بار نیاول یبرا هک

 گرید نیدرب هاسبک نوع نیا تیاهم :شرکابانی پیمان

 .دییبگو است رخداد درحال هک یواتفاقات هاشگاهینما

 با را آفرینشگری بروز هایزمینه بیشتر هرچه من داوری به

 هاینمایشگاه قالب در و مختلف هایگونه در آثار ارائه

 ادراکات در را ارتباط دبازتولی قدرت آوریم وجود به روزآمدتر

 .ایمکرده تحریک مخاطبین

یم دهید اثر خلق و نگیدودل در یبداهگ ینوع :نجم هانی

 یاثارهنر یریگ لکش در یبداهگ مورد در نظرشما شود

 باشد؟ دیمف تواندیم اندازه وتاچه ستیچ

 در را اینوآورانه هایروش اتفاق مانند بداهه :شرکابانی پیمان

 سویی از اثر مخاطب و یکسو از آفرینشگر و هنرمند اختیار

 .دهدمی قرار دیگر

دیدگاه امروزی در هنر از بایدها تهی 

ای از مجموعه. و مملو از شایدهاست

شایدها در نگاه مخاطبین و خالقین 

شکل آفرینشگر، همپوشانی  آثار به

های اندازها و انگیزهیافته، چشم

 .آفریندجدیدی را می
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یبندهبست در یرسازیتصو و یکگراف در آن از یگاه هک میهست روبرو یرتجملیغ یباشناسیز ینوع با ارت نگیدودل در :نجم هانی

 ست؟یچ رانیا یکدرگراف آن گاهیجا مورد در شما نظر شودیم استفاده ییموادغذا یها

 از پس … و هنری اجتماعی، فلسفی، مفاهیم یا و جایگاه به توجه بدون انسان، توسط شدهخلق تجسمی آثار تمام :شرکابانی پیمان

 به هم راهی بشریت آغاز از شده خلق آثار از بسیاری ترتیب بدین .هستند انگیزذهن و راهگشا مخاطبین با ارتباط مسیر در خلق

 .اندگشوده تصویری ارتباط گوناگون کاربردهای سوی

 نگیلدود تا باالبرد شتریب را شگاهینما نندگانکدیبازد و عام نیمخاطب یشناس ییبایز کدر توانیم چطور شما نظر به :نجم هانی

 باشد؟ داشته مردم نیدرب و یهنر یفضا در یشتریب گاهیجا بتواند آرت

 به .باشد داشته وجود هنر اندرکاران دست و خالقین توسط مخاطبین ادراکات بردن باال به نیازی کنمنمی فکر :شرکابانی پیمان

 .کنندمی بازتولید را فردی تاثیرات خود وجود در هنرمند یک مانند به خود شخصی فیلترهای با مخاطبین من داوری

 یک عنوانبه را خود تلفن یپا یهایخط خط مثال عنوانبه توانندیم افراد همه و ندارد آموزش به یازین ارت نگیدودل :نجم هانی

 ؟کندینم مک یهنر اثر ارزش از ایآ اتفاق نیا نندک ارائه یهنر اثر

 باشند داشته نیاز ارزشگذاری و آموزش به که چیزی آن از بیشتر مفهومی هنرهای و امروزی هنرهای :شرکابانی پیمان

 و است برخوردار کمتری جایگاه از ارزش اینجا در .است اثر آفرینشگر بداهه شخصی بیان و جسورانه بروز نیازمند

■.گرددمی ارزش جایگزین اثر مخاطب و اثر آفرینشگر اثر، بین ارتباط
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 «کشتیممردی که کبوترهای باغی را با سنگ »داستان یادداشتی بر  
 «(الچین)مهناز رضایی » ؛«صمد طاهری»اثر  
 

 داستان: ۀخالص

بعد از حدود هشت سال با  هیساهمو  یمحلهم، یکالسهمدو 

 ...کنندیمهم دیدار 

داستان به نحوی واقعگرا، لیک با رویکردی نوین به روایت در 

است که ذهن  یاگونه؛ بازنمود وقایع محتمل به دیآیم

 یهاآدمدر روح و جان  زیانگهول یهادرهمخاطب را متوجه 

یمنزدیک  روایی همینگوی ۀویشداستان بسازد. داستان به 

 ۀشیرکوه یخ را نشان بدهد و  ۀقلتنها  کندیمو تالش  شود

 را در ژرفنای روایت نگاه دارد. هاالوگیدوقایع؛ کنش و 

 تئوری آیسبرگ()

یمداستان به نوع روایت همینگوی نزدیک  مییگویمکه این

، بدین دلیل است که در اواخر ابدیینم؛ اما بر آن انطباق شود

داستان، بخشی از علل و نیز ماجرای 

و در غالب  شودیمبر ما آشکار  نهیزمپس

 .دیآیدرمبه بیان  هاالوگید

برمالیی عشقی ناکام مانده؛ عشقی طبیعی 

دانه برچیدن مرغانی که  چونهمو زیبا 

خوشرنگ طاووسی به گردن دارند.  ۀحلق

یمان بسته، آواز عشق و انتخابی که با ده

 .شود

نخواستم به یاد بیاورم آن عصرهای تابستان را که سلیمه  "

، حصیر هفت رنگ کردیم یپاشآبرا  شانیکاهگلپشت بام 

که عبدالحلیم  گذاشتیم، رادیو را روی ایستگاهی انداختیم

، بساط چای و رطب را آماده خواندیمعاشقانه  یهاترانهحافظ 

/ از کتاب 31 ۀصفح)".شدیمو توی حیاط منتظر  کردیم

 "زخم شیر

 .شودیمکه با دهان بسته، آواز  یایناکامعشق و حسرت و 

 ۀچهر، یک دم گذشتمیمانگور که  یهاچفتهاز زیر داربست  "

اتاقش به حیاط زل زده بود  ۀشیشسلیمه را دیدم که از قاب 

یم. صدای عبدالحلیم حافظ بود که کردیمو رفتن مرا تماشا 

 . صدا دور و پُر خَش بود.خواند

 / همان(30 ۀصفح)"از در زدم بیرون، سیگاری گیراندم و...

آواز خوانِ )عشق ناکام در زندگی خود عبدالحلیم حافظ 

مصری( نیز، تأکید و تکرار دلبستگی سلیمه و منصور است که 

 البته به سرانجام دلخواه نرسیده.

 

 
م بودن، اشتراک دیگر سلیمه و حافظ است؛ پس سلیمه یتی

یمو به گوش  خواندیمآواز دل خویش را از گلوی حافظ 

 .حاصلیب. آوای مهرطلبی؛ دعوتی رساند

نمایشی( )بیرونی و دراماتیک  ۀواقع، مینیبیمچنان که 

 ستیبایمداستان، تنها بخش کوچکی از آن چیزی است که 

 توجه را به خود معطوف دارد.

 رندیگیمدر ظاهر امر دو مرد بعد از سالیان در کنار هم قرار 

رویی، دُملی  ۀیال، اما در پس این گرددیمو خاطراتی مرور 

 ۀپردامنو خبر از تأثیرات  کندیمکهنه و پرچرک سر باز 

آسان. داستان درحجم کوتاه و شکل دهدیمدرونی و بیرونی 

ارجاعات معنایی خود را  شودیماجرا، موفق شرح م ابِی

سهل و ممتنع  ییگوخاطرهگسترش دهد. موضوع، یک 

نیست؛ بلکه نشان دادن سیاهی درون 

قابل ) و سیاهکاری ماست. هاآدمما 

 تعمیم در وجه نمادین(

سیاهکاری ثامر در میان مردمی که او 

؛ شودیم، مُجاز تلقی اندکردهرا احاطه 

کنشی در مقابله با او  گونهچیهچرا که 

رفتار  ۀیسااو در  ساالنهم. مینیبینم

و  دارندیموی خود را در امنیت نگاه 

عمل ثامر ندارند. در حالی که  ۀنحوکاری به خیر یا شر بودن 

با تکه نانی از سر راه دور کرد و سنگ  توانیمسگان گرسنه را 

دارد، راهکاری که تقاضایی جز غذا ن زبانیبزدن به جانداری 

یست. ن اندازسنگدرست نیست. پس تقصیر تنها متوجه ثامر 

 است که در هیچ کجای این یابسته یهادهانتقصیر از 

را  یاعدهیالن  چونهمو او  کنندینمداستان به ثامر اعتراض 

و عکسی پشت توپ ضدهوایی؛ از خود،  دهدیماز کوچه گذر 

کارهای او  ۀهمچکی که . اما مغزهای کوچسباندیمبرطاقچه 

 یریگشکل، خود در انداوردهیبرنو دم  اندکردهرا تماشا 

 ۀدربارشخصیت ثامر و نیز ثبات و تداومِ اجحاف و ستِم او 

 ؟اندنبودهدیگران، دخیل 

بدین ترتیب، سیاهکاریِ موحش، به جان و روح و طرز تلقِی 

 .دواندیمداستان هم ریشه  یهاآدمدیگر 

، ستادیایمپشت در جالی  اومدیمیادمه سلیمه هر روز صبح  "

 ۀتارم ۀلبپاهات رو یکی یکی می ذاشتی رو  یاومدیمتو 

داستان به نوع روایت  مییگویمکه این

؛ اما بر آن شودیمهمینگوی نزدیک 

، بدین دلیل است که در ابدیینمانطباق 

اواخر داستان، بخشی از علل و نیز 

و  شودیمبر ما آشکار  نهیزمپسماجرای 

 .دیآیدرمبه بیان  هاالوگیددر غالب 
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رو با تکه پارچه پاک  هاتکفشسیمانی تا سلیمه 

 (/ همان21 ۀصفح)"کنه.

همیشه...سلیمه با سفرتاسش پشت جالی مدرسه منتظر "

وری...یه بار دیر ایستاده بود تا سمبوسه گرم بهت بده بخ

رسید...تا بهت نشونش دادم، پاش به چیزی گرفت و با صورت 

افتاد تو خاک.  هاسمبوسهخورد زمین. سفرتاس پرت شد و 

دهن و دماغ سلیمه پر خون شده بود...تو از پشت جالی داد 

 (/ همان22و  21 ۀصفح) "زدی و فحش دادی.

یمکنار جالی...دماغت رو  یرفتیم...یخوردیمسرما که  "

چرا  یزدیم...داد رهیبه گبیرون تا سلیمه مفت رو  یداد

 "یدادیمنوشابه برام نیاوردی و به عربی فحش 

همه  هابچهدست به سنگت خیلی خوب بود...برای همین  "

پر سنگ بود...من خیالم  هاتبیج...همیشه دنیترسیمازت 

به نزدیک  راحت بود، هیچ سگی جرأت نداشت بهمون

...جلوی نونوایی، خرده اومدنیمنخلستون  یهایکفترباغ...شه

، تو سنگ از جیبت در دنیچیورمنون 

و  افتادیم شونیکی. یزدیمو  یآوردیم

کفتره  ۀکل یدیدویم. تو دنیپریمبقیه 

یم، با دست زدیمرو، که داشت بال بال 

سلیمه کبابش  دمیم یگفتیم. یکند

وقتی با  شدیمکنه واسه شامم...حالم بد 

، روزی یکی یکندیم شونوکلهدست 

. شدنیمسال به سال کمتر  هایکفترباغ...یزدیمدوتا 

یمو تو باز هم  اومدنیمآخر تک و توک  یهاسال

...دیگه یه دونه کفترباغی هم نمونده بود. تو نسلشون شونیزد

رو برداشتی. طوق سبز دور گردنشون که مثل پر طاووس برق 

 "و خون روش ماسیده بود، هنوز تو ذهنمه. زدیم

 دیوشنگفتو شاهد  شودیممخاطب خود به صحنه کشیده 

ثامر و منصور است تا از خود بپرسد، منصور که تمام این ستم 

خود ثامر گناهکار نیست؟  ۀاندازم او گذشته، به پیش چش

داستان و ماجرای نمادین آن، در ذهن مخاطب این دغدغه را 

مشابه چه موضعی  یهاتیموقعکه خود او در  کندیمایجاد 

 اتخاذ کرده و در جای کدام یک از این دو نفر ایستاده...

این است که؛ گفتن و  شودیمامری که تلویحا  بر ما آشکار 

و آنچه  کندینمنیش زبانِ منصور حاال دیگر نتیجه را عوض 

نباید، رخ داده است. این نوشدارو، زهرِ ریخته بر زخمی را 

که از این جگرسوختگی هنوز دود  مینیبیمو  کندینمخنثی 

. این گوشه کنایه زدن، عملی بیهوده هم ردیفِ دود زدیخیبرم

 اراست.کردن سیگاری فیلترد

؛ کارکردی مجازی، انتخابی کشدیممنصور سیگار فیلتردار 

 ۀحملدر تشابه با مصون نگاه داشتن خود از  کارانهمحافظه

و دست برکاله خود گرفتنی که  یکارمحافظهسگان گرسنه. 

ستمی باشد که بر  عملِیبسبب شده است منصور شاهد 

 .شودیمو  شدهیمدختر طرف محبتش( روا داشته )سلیمه 

داستان در بُرد تأویلی، موجد این نتیجه گیری است که هر دو 

سر این بازی نامبارک، شکست و زبونی بوده است. منصور و 

و هرد ریپذظلم. ظالم و اندورشکستهثامر هر دو ذلیل شده و 

به سرانجامی  کیچیهناکام و ناخشنودند. منصور/ ثامر/ سلیمه 

از  ترگناهیب. آن که در ظاهرِ داستان اندافتهینخوش دست 

؛ بار گناه بیشتری بر دوش دارد؛ منصور رسدیم نظربههمه 

 آن رضا داده است. ۀادامناظر ظلم بوده و به 

 یسینویبوم-

داستان قابل توجه است، ورود  ۀدربارموضوع دیگری که 

و نشانگانی است که در زندگی مردِم جنوب غرب  هامؤلفه

 آبادان و دزفول( معنا دارند.) رانیا

عصابه چفیه/ دشداشه/ مینار و 

سفرتاس توری فلزی(/) یجالسربند(/)

 ظرف غذا(/...)

گویش و  درآمیختگی داستان با

اصطالحات جنوبی، اتفاق مبارکی است؛ 

امروز ما پر شده از  یهاداستانچرا که 

محدود و  یهاالمانآپارتمانی و  یهامحدودهفضاهای شهری، 

 ۀلهجتکراری. داستان امروز ما در تنگنای زبان معیار و 

 ۀحدودماین  اگرپایتختیِ رسانه، گرفتار شده است. فکر کنید 

 22۷3شهرستان و  ۴3۴استان و  31) ۀلهجکاربرد، به زبان و 

به  یایشگفتدیگر درآمیخته شود، چه  یهازادبومدهستان( 

بار خواهد آمد و چه امکانات گفتاری در روایت داستان، فراهم 

 خواهد آورد.

رد قرار گی یالهجهزبان یا  ۀطریسقرار نیست داستان چنان در 

ل مواجه شود، گاه یکی دو اشاره کافی که تفاهم با اثر با مشک

است؛ یکی دو واژه که عطر و بوی داستان را تازه کند و حالوت 

 و شیرینی آن را افزون دارد.

(، برای من خواننده 26و  23صفحات ) "درد و دروغ "اصطالحِ

آشنازدایی در  جورکی، امشدهکه در فرهنگ دیگری بزرگ 

دیگرانه نسبت به  . نگرشیهاستمدلولو  هادال ۀگستر

. اشیمدلولناراستی... این یعنی توسع زبان و مناسبات دال 

و  نمیبیم طرازهممنِ مخاطب، درد و دروغ را عجین شده و 

 است. یاتازهاین حس 

داستان قابل  دربارهدیگری که موضوع 

و نشانگانی  هامؤلفهتوجه است، ورود 

است که در زندگی مردمِ جنوب غرب 

 آبادان و دزفول( معنا دارند.) رانیا
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ثامر با بکار بردن این اصطالح، فرار خود از  کهنیاتذکر 

 ۀخاطر)؛ زیرا پذیرش حرف راست کندیمرا اعالم  اشگذشته

( برای او کردنزبون، سرکندن و دادنفحش، زدنسنگ

 ویلچرنشین)زجرآور است؛ زیرا خود در موقعیت نیاز نشسته 

شده است.( و دیگر دست باال را ندارد. تصادفا  او در موقعیتی 

آماج  خواهدینم، تعلق یافته است. او شناختهیمکه به حقارت 

ستان، تم به فرودرفتاری سبعانه قرار بگیرد. انکار گذشته و س

تنها راه موجود است. چون روزگار به نحوی او را خلع درجه 

کرده است و سالح از دست او ستانده. بهتر این است که در 

یزندگ ۀگردونرا در  یامهیسل چونهمصف مقابل قرار گیرد؛ 

 برای پرندگان نثار کند. یادانه یفهمهمراه دهد و از سرِ  اش

یمناقضی شکل وضعیت مت جانیهمدر 

 آوررنج؛ بألخره این دروغ است که ردیگ

 است یا راست؟

 ۀدیپدداستان در وجه هرمنوتیک خود به 

 ۀگذشت. ثامر به دهدیمتوجه  "انکار"

 راآن دهدیمخود پشت کرده و ترجیح 

دروغی که از آن  کهیحالدروغ بداند، در 

 ، عین حقیقتِ تلخ و دردانگیز است.بردیمنام 

ممکن شده است. درد/ دروغ/  هادالپس پیوندی شگفت میان 

و قابل جایگزینی و نقش پذیری متقابل  هیپاهمراست، 

 .اندشده

 بیرون. ادیبه با صندلی چرخدار از خونه  شهینم...روش "

تلویحی به این نکته که ثامر هنوز  ۀاشارانکار وضع فعلی و )

( یا داندیمسرفرازی  ۀیمادر ناخودآگاه خود، موقعیت قبلی را 

لب باغچه و  آدیمیا  کشهیمو سیگار  دهیمرادیو گوش 

یا در کوچه رو باز  هادرختو  هاگلبه  زنهیمزل  طورنیهم

 ".هایقمربرای  زهیریمو دونه  کنهیم

 ثامر قابل ردیابی است. ۀدوگانتعارضی در رفتارِ 

داستان،  یهاهیالونفس کشیدنِ زیر  چندگانهاین ارجاعات 

 منشاء قدرت آن است.

ثامر به اراده، خواست و انتخاب  یِکشمظلومزیردست آزاری و 

آگاهانه، خاتمه نیافته است؛ وضعیت ناگزیری است که به آن 

 پاسخ "تیر غیب " یاانگارانهسادهچه به شکل اگرتن داده. 

ما سریال کلید اسرار را به یاد  ۀهم) اعمال ثامر را داده است.

دریغا که بندرت ظالمان در این  میاگفتهم و همه به خود داری

 .(رسندیمجهان به عقوبت 

و  شودیمآثار پشیمانی را وقتی شاهد هستیم که یکی پیدا 

از به  کندیمو ناگزیرش  کندیمثامر را برایش مرور  ۀگذشت

که تاکنون همه آن  شودیمباز گشوده  یاپروندهیاد آوردن. 

 .اندگرفتهرا نادیده 

ثامر...صندلی چرخدارش را گرداند رو به دیوار. سر به زیر  "

 یهاشانهانداخت، صورتش را میان دو دست پنهان کرد و 

 "ستبرش بنا کرد به لرزیدن...

 به بحثِ نشانگان زیست بوم، در داستان برگردیم.

انتخاب منطقه خاص در داستان یا حتی اشاره به آن، انتقال 

دهنده فرهنگ، تاریخ و ساخت اجتماعی آن ناحیه است و این 

و  هاتیشخصو گفتمان  هاکنشمعانی ضمنیِ  تواندیممسأله 

 ارجاعات غیر مستقیم داستان را افزون سازد. ۀدامن

 ۀدورمال  هایباز...دیر نکردم...چرا پنج دقیقه...این انگلیسی " 

 "شرکت نفته...

لین سیک )محلی که کارگران 

هندی اسکان یافته بودند.(/  نییپارده

یمکسی که داربست فلزی ) جریاست

(/ شرکت نفت/ دال عدس هندی/ سازد

که  ییهاخانهها )یاتاق، دو هایاتاقسه 

 یهاگروهبا مدیریت انگلیسی برای 

تی( صنعتی یا غیرصنع) میرمستقیغمختلفی که مستقیم یا 

.(/ شدیم، ساخته کردندیمدر ارتباط با تأسیسات نفتی کار 

نشانگان )و دقت  داشتنبرنامه، یشناسوقت، یبازیسیانگل

 نظم نوین(

داستان به کمک همین اشارات، گذشته و زمان آبادیِ آبادان 

 نیرتبزرگ؛ زمانی که پاالیشگاه آبادان کندیمرا در خاطر زنده 

پاالیشگاه جهان بود و شهر آبادان اولین شهر طراحی شده و 

 مدرن ایران. آبادانی که پایتخت خرمای کشور بوده است...

ستان به کمک چند نشانه و دیالوگِ در دا مهاینهکه  مینیبیم

 .شودیمکنایی، به ذهن متبادر 

ستمی که به مردم ما تحمیل شد، )جنگ ناخواسته و تحمیلی 

را  اششدهاما در برابر آن ایستادیم و سرنوشت پیش بینی 

 داستان نشانده شده است. ۀنیزمپستغییر دادیم.( نیز در 

 نیترمهمده است. آبادان را پاک دگرگون کر ۀچهرجنگی که 

روند مهاجرت بوده است. زمانی سیر  شدنمعکوستأثیر آن 

مهاجرت ازسایر شهرهای ایران و حتی از خارج از ایران، رو به 

 سوی آبادان داشت. آبادان معنای آبادانی، اشتغال و رفاه بود.

؛ نخلستان هدفِ توپ و خمپاره قرار گرفته مینیبیمدر داستان 

وابسته به اقتصاد بومی، از آن قطع امید کرده و  یهایزندگو 

ان داست یهاتیشخص. ما انددهیکشرخت اقامت به شهر دیگر 

 که به رنگهفتیعنی آن فرهنگ  مینیبیمرا در شهر شیراز 

نی و...خارجی و ایرا ترک ،بلوچ آبادان زیبایی بخشیده بود و لُر،

یِ ثامر کشمظلومزیردست آزاری و 

خواست و انتخاب آگاهانه، به اراده، 

خاتمه نیافته است؛ وضعیت ناگزیری 

 است که به آن تن داده.
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و حتی خالی از را در کنار هم آورده بود، حاال از هم گسیخته 

که دیگر نه آن عصر  چنانهمحضور خودِ بومیان شده است. 

ام بر ب رنگِهفتو نه آن حصیر  جاستبهتابستان  زِیانگدل

 گسترده.

 :میخوانیمسلیمه  ۀدربار 

و عطر خوش سدر و حنای موها  هاچشم...دیگر آن سرسبزی "

ش(...لرزش عصبی دست )رفته بود...موهای جوگندمی...

 / همان(20 ۀصفح)"داشت...

در نظر  اشیریدلپذسلیمه را نماد خاک )زادبوم( و تمام 

 بگیرید.

همان چیزهای  ااینه، دیآیبرمچنان که از داستان 

است که از دست رفته و به حال نخست باز  یادلخواسته

گردانده نشده است. در حال حاضر آمار بیکاری در آبادان 

 چشمگیر است.

ه بر آبادان نازل شده است و آثار نا زدودنی جنگ، ستمکاران

خود را برجا گذاشته. سلیمه شاید نماد همین آبادان زیبای به 

فرزندخواندگی گرفته شده باشد؛ فرزندی به زندگی برگشته و 

به تقدیر خویش تن در  وارمظلومتحت ستم که  چنانهماما 

برای  داده است. بار دیگر داستان، امکان ارجاعِ چندگانه را

 .آوردیمفراهم  "ستم "مفهومی مانند 

منشاء ستم و نادیده گرفته شدنِ خواستِ این جزیره، گاه 

، که باید برای همسایه یاهیهمسابوده، گاه  طلبنفعانگلیس 

عراق( و گاه ستم خادمینِ مسئولی که درست کرد )یمبرادری 

بومی توجه  ۀجامعبه وظایف خود عمل نکرده و به نیاز 

که از پوسیدگِی سیستم  هاستمدت: این خطه اندنکرده

 ...بردیمآبرسانی و نشت فاضالب در معابر رنج 

ستمی به نام جنگ تحمیلی، صحبت داشتیم. آبادان  ۀدربار

 در حد توان خود در برابر ستم جنگ ایستاده است. حصرآبادان 

 

 

 

 

 

 

ذوالفقاری و حواشی بهمنشیر  ۀمحلرا به یاد داریم و عملیات 

مردم آبادان در برابر  اگررا در پاسخ به آن... از خود بپرسیم 

سکوت کرده بودند و شهر برای همیشه به  خواهجنگستمگرِ 

 یِ دگیدبیازآس؛ آیا وضع به مراتب آمدیمتصرف صدام در 

 جنگی، بدتر نبود؟

. او زخم و اثر مینیبیمتن به تسلیم دادن را در سلیمه 

؛ کندیمظلم را زندگی  چنانهمشکستگی بر چانه دارد و 

 رِگسلطه یهادستبه حرکت  دادهتنگویی عروسکی است، 

را حرکت دهند تا او حرکت کند.  هانخثامر و پدرش که 

زیرسیگار پر را خالی کند، چای بیاورد و فرزندی را که حاصل 

ظلمِ ثامری  هکنیاعشق نیست بزرگ کند. قابل توجه 

 و هنوز ادامه دارد. چنانهم

و  گستردیمروایی طاهری، ابعاد معنایی را  ۀویشکه  مینیبیم

 .آوردیمامکان تأویل فراهم 

موضوع آخر، رفتار مردان داستان است که در هر حال، جز 

. مینیبینم هاآنحسرت یا ندامت نسبت به گذشته، چیزی از 

از گذشته خود )رشده بر دوش زائر یاسین، حسرت و تلخیِ با

، تعارضات خوردنسنگ. ثامر تلخی کندیمو خانواده( را دود 

 رغمبهو منصورِ معلم  کندیمدرونی، انکار و فرافکنی را دود 

، حسرت بر هانقشچند تذکر و کنایه برای روشن شدن 

. وی کندیمخود را دود  یعملیبگذشته و رنج ناتوانی و 

از  کیچیهبرخالف اسمش، نشانی از پیروزمندی ندارد. 

. خود دهندینمداستان کاری در جهت بهبود انجام  یهاآدم

این انفعال، رنج انسان امروز است؛ امری که وجهی مدرن به 

 .دهدیمداستان 

سیگار کوپنی(...دودی را که با شتاب  ۀکنندتوزیع ) یحاج "

/ 11 ۀصفح)"(کردیمنگاه ت )رفیمهواکش  یهاپرهبه طرف 

 ■ (همان
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 «نیمرخ» رمان بررسی 
 «زهرا فرازاندام»؛ «حسینیعادله » سندهینو 
 

 درباره کتاب

باشد. صفحه دارد و شامل ده فصل می ۴۸۴رخ رمان نیم

داستان از زبان اول شخص مفرد بیان شده و توسط انتشارات 

به چاپ رسیده است. در حال حاضر به  1396شقایق در سال 

رسیده که اولین رمان چاپی منتشر شده و دومین  چاپ چهارم

 باشد.رمان نوشته شده توسط خانم عادله حسینی می

 

 درباره نویسنده

، متأهل و دارای سه 136۵ماه خانم عادله حسینی متولد دی

به صورت تفننی برای  یسالگ 16فرزند هستند. از سن 

کردند. تاکنون هفت اثر کامل رادیوتهران نویسندگی می

ها به چاپ رسیده است. به ترتیب تای آناند که پنجنوشته

رخ که این دو نیم –ها، ایمان بیاور نگارش شامل: تابیکران

زمان به نگارش درآمدند و توسط نشر شقایق به چاپ هم

ر فونی/ نشرسیدند، آچمز/ نشر شقایق، سم

شقایق، سونامی/ نشر صدای معاصر، 

لوکیشن/ در دست چاپ از نشر صدای 

 آنتیک هر دو –معاصر، ثانیه هشتادوششم 

 در حال نگارش.

بعد از نویسندگی برای رادیو، چند سالی در 

کارشان وقفه افتاد تا آن که اولین رمانشان 

 ضاز طریق آشنایی با سایت نودوهشتیا در معر 9۴را در سال 

دید عموم قرار دادند. بازخورد خوبی که از خوانندگان دریافت 

کردند، باعث شد بعد از آن نوشتن را به شکل مستمر ادامه 

های استاد دهند. برای آموزش نویسندگی یک دوره در کالس

 مردانی شرکت کردند.

رمان روایت زندگی دختر جوانی به نام شیوا  خالصه رمان:

ه دو نفریشان یعنی خودش و پدرش آور خانواداست که نان

باشد. پنج سال قبل مادرش را در اثر برخورد اتومبیلی به می

رانده، از دست داده و پدرش مدتی بعد از او که با سرعت می

شود. نامی از بیماری پدر در اش میآن حادثه متوجه بیماری

رمان برده نشده اما به تدریج همه اعضای بدنش را از کار 

و منجر به ناتوانی در تکلم و حرکت شده، طوری که  انداخته

 نیازمند پرستاری تمام وقت است.

 شیوا در یک مؤسسه آموزشی، مدرس نقاشی است. از همان 

ابتدای داستان با ورود دختری چهارساله به نام سارینا به 

عنوان هنرجوی جدید، ناخواسته درگیر مسائل زندگی او و 

که به تدریج منجر به آشنایی  شود. مسائلیپدر مجردش می

بیشتر او با پدرش سام شده و پای شیوا برخالف میلش به 

شود. همین طور سام و سارینا هم بنا ها کشیده میخانه آن

دهد، راه به خانه به دالیل و حوادثی که در داستان رخ می

 کنند.شیوا پیدا می

 

 بررسی رمان:

رو هستیم که ساختار ساختاری با رمانی منسجم روبه از لحاظ

ها به خوبی پرداخته شده و در جای خطی دارد. شخصیت

ن یاند. روایتی ساده اما دلچسب را در امناسب خود قرار گرفته

رمان شاهد هستیم. گرچه داستان از پیچیدگی خاصی 

رود اما از کشش برخوردار نیست و به شکلی روان پیش می

کافی برخوردار است که خواننده را تا انتها پای داستان نگه 

دارد. بیان ساده و شیوای آن به دور از 

گویی از مزایای هر گونه اغراق و زیاده

 رخ است.دیگر رمان نیم

ن رمان زندگی دختری سرسخت در ای

و کوشا بیان شده که با وجود همه 

موانع پیش رو، توانسته به خوبی 

زندگی خود و پدر بیمارش را اداره 

سی گاه و ککند. البته مانند هر انسان دیگری، نداشتن تکیه

که در مواقع دشوار دست یاری به سویش دراز کند، همیشه 

شود گاه خسته و ناتوان میاو را درگیر مشکالت عدیده کرده و 

یابد. تنها نقطه اتکا و امیدش، دیدن ای نمیکه راه چاره

کشیدن پدرش است که به او قدرت چشمان باز و نفس

 دهد.پایداری می

ورود سارینا به مؤسسه آموزشی برای یادگیری نقاشی و 

های ماجرای زندگی پرتالطمش، کمی ذهن شیوا را از دغدغه

رده و گویی به نوعی خود را در وجود آن زندگی خود دور ک

بیند که سعی در همراهی و همدلی با او دختر کوچک می

های شیوا، دارد. دختری که خیلی زود با دیدن محبت

اش شده و او نیز مایل به ارتباط بیشتر با شیوا و پدر وابسته

دو بیمارش است. سام پدر سارینا به ناچار تسلیم خواسته آن

 کند.در این آمد و شدها آنان را همراهی میشده و گاه 

ساختاری با رمانی منسجم  از لحاظ

رو هستیم که ساختار خطی دارد. روبه

ها به خوبی پرداخته شده و در شخصیت

 اند.جای مناسب خود قرار گرفته
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گیرد، درست در شیوه بیان عشقی که در داستان شکل می

ناپذیری که با آن دست به گریبان بحبوحه مشکالت پایان

هستند، به قدری شیرین و جذاب است که خود به تنهایی 

کند. صرف کشش الزم را برای خواندن ادامه ماجرا ایجاد می

اری گیری بیممبهمی که در ارتباط با نحوه شکلنظر از نکات 

روی آن وجود دارد، نقاط قوت داستان پدر شیوا و روند پیش

تا حدی بر این ضعف فائق آمده است. سؤاالتی در ذهن 

مخاطب برای فهمیدن چرایی و چگونگی این بیماری 

رونده وجود دارد اما شاکله کلی داستان به شکلی طراحی پیش

 به حاشیه رانده است. شده که آن را

کال اشتوان به نحوه نگارش کماز دیگر نقاط قوت این رمان می

های منتشر شده کنونی جای آن اشاره کرد که در میان رمان

بسی امیدواری دارد. با وجود آن که 

خانم عادله حسینی تجربه و آموزش 

ای در زمینه نویسندگی خاص و پیوسته

د اننستهاند، بسیار خوب توانگذرانده

ای به رخ را به نحو شایستهرمان نیم

 نگارش درآورند.

های مثبت و آموزنده این از جمله نکته

رمان، بخشی است که در ارتباط با 

سارینا نوشته شده. شخصیت سارینا به زیبایی کاراکتر دختری 

سن را به نمایش گذاشته و به راحتی در ذهن مخاطب کم

شده از قول او، نحوه گفتار یک های بیان نشیند. دیالوگمی

دهد. اما بخش مهم دختربچه را به نحوی شایسته نشان می

د. باشدر این رابطه نوع برخورد شیوا با این دختر کوچک می

با آن که شیوا هنوز مادرشدن را تجربه نکرده اما به خوبی از 

شیوه مواجهه صحیح و اصولی با دختری به آن سن آگاهی 

ه گاه به پدر سارینا بابت انواع رفتارهای دارد. تا جایی ک

ی شود نباید از نیازهاگیرد و به او متذکر میاشتباهش ایراد می

 انگارانه عبور کند.کودکی در آن سن، سهل

هایی که در کنار داستان اصلی قرار گرفته نیز بر خرده روایت

جذابیت رمان افزوده و خواننده را ترغیب به دانستن ادامه 

کند. خصوصا  بخشی که مربوط به زندگی شاهین میماجرا 

خواهیم ربط او را با زندگی شیوا بدانیم. تا نزدیک شود و میمی

ماند. وقتی این راز به اواخر رمان دلیل حضورش پنهان می

دارد که یک شود، تازه خواننده را به تفکر وامیگشوده می

اشته ال دتواند یک عمر پشیمانی به دنبلحظه غفلت چطور می

های فرعی داستان نیز به شکلی باشد. پرداخت سایر شخصیت

باورپذیر بیان شده و شیوه رفتاری آنان کامال  سنجیده طراحی 

 شده است.

های مشابه در این سبک آن چه این رمان را از سایر رمان

کند، نحوه چیدمان حوادث است که دور از ذهن تفکیک می

ده. بیان ش ریغلوآماغراق یا روایت  نبوده و با پرهیز از هر گونه

شیوا شخصیتی است که در عین محکم بودن، گاه دچار یأس 

تا  تر استو ناامیدی شده و لحظاتی نیازمند یاری دستی قوی

های راه حوادث همراهی کند. با وجود نیازمندیاو را در کوره

ای بدهد. در برابر بسیارش حاضر نیست تن به هر خواسته

کند. با آن که خصایص از اندازه فرهاد مقاومت می اصرار بیش

تواند فرهاد را به عنوان بیند اما نمیمثبتی زیادی در او می

 همراه دائمی خود برگزیند.

توان با وجود همه قید و بندهای دهد میاین امر نشان می

ای اصولی خود پافشاری کرده موجود در اطرافمان، بر خواسته

و اجازه ندهیم تحت تأثیر شرایط نامساعد 

زندگی، تصمیمی عجوالنه گرفته تا 

 مان به نابودی کشانده شود. در واقعآینده

های مثبت توان درسدر این رمان می

الی ماجراهای بسیاری یافت که در البه

بیان شده، نهفته است هر چند بیان 

ماجراهای رمان بدون پیچیدگی و در 

سطح داستان قرار دارند. یعنی با رمانی 

دست و خطی مواجه هستیم که در عین سادگی، نکات یک

د نهفته دارد و ملموس تربیتی و آموزشی را در زیرالیه خو

 افزاید.همین امر به بار مثبت داستان می

خوانی، بیش از پیش مند به کتاببرای آن که مخاطبان عالقه

به سمت مطالعه روی بیاورند و سرانه مطالعه افزایش یابد، نیاز 

هایی در دسترس خوانندگان قرار گیرد. است چنین رمان

می نداشته و در هایی از این دست که صرفا  جنبه سرگررمان

نیز مواجه باشیم. نیاز است در کنار  پندآموزخالل آن با نکات 

تواند در مرور یک زندگی به شکلی داستانی، به مسائلی که می

 زندگی افراد پیشرفتی حاصل کند، بیشتر پرداخته شود.

هایی که افراد را به تفکر واداشته یا تحولی در خواننده رمان

توان شیوه رفتاری شخصیت ان هم میایجاد کند. در این رم

اصلی آن را الگو دختران قرار داد که با صبر و بردباری توانسته 

ناپذیرش از عهده اداره یک با همت خود و تالش خستگی

زندگی برآمده و به تنهایی بار آن را بر دوش بکشد. کاری که 

شاید کمتر بتوان میان دختران امروزی شاهد آن بود و نیاز به 

دگیری شکیبایی بیشتر در زندگی دارند. امید است یا

هایی از این دست سرلوحه کار نویسندگان و انتخاب داستان

 گیری از زندگی زنانخوانندگان قرار گیرد تا بتوانند با بهره

 موفق، پیشرفتی در مسیر پیش روی خود حاصل کنند.

مند به برای آن که مخاطبان عالقه

خوانی، بیش از پیش به سمت کتاب

مطالعه روی بیاورند و سرانه مطالعه 

 هاییرمانافزایش یابد، نیاز است چنین 

 در دسترس خوانندگان قرار گیرد.
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 برخی بر این اعتقادند که همیشه باید جوانان را تحت مراقبت

قرار داد تا مبادا به خطا روند. اما در این رمان شاهد هستیم 

شود بار اداره یک زندگی را دختری در آغاز جوانی مجبور می

بر دوش بکشد و همین امر خود به خود باعث شده از خطاها 

دوری کند تا بتواند خانواده دونفری خود را به همراه پدرش 

وقتی به جوانانمان  توان نتیجه گرفتپایدار نگه دارد. می

مسئولیت اداره اموری را واگذار کنیم و به دنبال کنترل دائم 

 آنان نباشیم نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

در جامعه کنونی شاهد هستیم به دلیل آن که والدین 

راه حوادث درگیر شوند، جاده خواهند فرزندانشان در کورهنمی

 ن که همین امر موجب کنند. غافل از آرا برای آنان هموار می

ها از مسیر اصلی خواهد شد. چون تالشی برای تخطی آن

اند. الجرم آن چه آسان به دست رسیدن به اهداف خود نکرده

 آید، آسان هم از دست خواهد رفت.

این رمان به خوبی توانسته رسالتش را در قالب داستانی جذاب 

که به به سرانجام برساند و با نشان دادن زندگی دختری 

تنهایی مسیر پیش رو را ادامه داده و مشکالت او را از پای 

دهد گاهی خطایی به ظاهر اند. از طرفی نشان مینینداخته

تواند زندگی یک خانواده را متالشی کند. یه ساده چطور می

 آورد.قول معروف یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی به بار می

آرزوی موفقیت روزافزون برای خانم عادله حسینی را 

■ خواهانیم.
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 معاصر نقاش نجم هانی هاینقاشی به نگاهی «سارجهانِ نگون» مقاله 
 «مرضیه ابراهیمی»نویسنده  
 

 است،چیزی ۀفتیش گویی انسان نجم هانی هاینقاشی در

 سنگینی در کرده کوبمیخ جای بر را او که وخیم چیزی

 وحشت و رنج و نابودی ۀفتیش .اشغرابت نیز و منگی و

 ۀفتیفر حال عین در و عدم، ۀفتیش نیز و آن از حاصل

 به آمیخته دُردِ مجذوب .بردمی آن از که استدردی

 .شهدش

 محیط با که بینیممی را هاییانسان شمایل هانقاشی در

 نقاشی، در کاررفتهبه خطیخط فرم .اندشده یکی نقاشی

 یافته، مشارکت سوژه در ها،انسان تن در بدیع، تلفیقی در

 موج از خطی تخت، بر خوابیده انسانِ انگار شده، تکرار

 اتاق، در قاب، در جا،آن را روحش که گویی. باشد نقاشی

 درهم هایموج و خطوط به جاگذاشته، هااتوبوس در

 گیج ۀادام انسان کرده، نشت تنش در هارنگ .داده نقاشی

 خطوط با شده درهم اندامش وخالِخط شده، خطوط

 در اتاق، با انگار، شده یکی آن، با شده شکلهم نقاشی،

پسهپناه در یافته ادامه .زوایایش در دیوار، ممتدِ هایخط

 تکثیر ها،رنگ در شده تکرار اتاق، ثقلِ مرکز هابدن .هایش

 سقف از رفته، باال دیوارها از و هاشکن و هاموج در یافته

 در آنها با شده همسان .تخت و هاصندلی از رفته، باال

 در گویا، آن در شده گم .است محصور آن با که اتاقی

 .خود در گرفته قاب را اتاق که قالبی

 .است پنهان امواج هایفلس زیر در لذت و درد هایتشنج

 ۀادام تردقیق یا اشیاء با خوردمی پیوند انسان گونهبدین و

 صندلی، یک به شودمی بدل .آن از شکلی شود،می اشیاء

 .کرده نفوذ او در اتاق روحِ که گویی .اتاق یک یا تخت یک

 .دیوار صندلی، با شده، سانهم اتاق ماهیت با ماهیتش

 نگاهش داده، دست از را اشبودن زنده و بودن مندجسم

 است قادر که را چیزی فقط یا بیندنمی است، ژرفا بدون

 از شبحی تنها گویی .استتهی و تاریک جهانی ببیند

 ی.معنای از تهی قاب، در مانده جا به انسان نمادین ساحت

 .گرددبازمی خود به دم هر که اتاقی انسان، او، اتاق، یک

 قالب نقاشی، قابِ  درون هایانسان همین ها،انسان گویی

 گره آلودخواب و منگ و جمود قاب، در اندشده گرفته

 .ییایرؤ ۀشعلیب و بارغم چشمانی با خود، در اندخورده

 یناچاری به و قاب در اسارتِ به دادهتن مفلوک، هیاکلی

 به که چهاردیواری در اندافتاده گیر.کامل سکونی و سکوت

 بندهای و هاریسمان که کسانی یا و اند،کشیده خود دور

 همین در حتی یا اتاق در .دارند دست در را نامرئی

 که پایانبی ییوآمدهارفت در حرکت، حالِ در قطارهای

 .کندمی تکرار را خود

 پر کاه با را شاندرون که هاییانسان تهی، پوک، هایبدن

 اسکلت، بر پوستی تنها که .حیوانات اجسادِ  چون اند،کرده

 .زدههذیان و آلودتب نگاهی با

 .است دهندهتکان گاه بینیممی که چیزی هاچهره در

 و دارزاویه هندسی، هاییپیکره ناهمگون، و عجیب اشکال

 آمیز،اغراق فیگورهای و تجریدی و تخت هایچهره روح،بی

 هایسوژه و زمخت، و دفرمه هاییصورتک با پرسوناژها

 از تلخ طنزی بازنمایی قصد گویا پریشان، و مغشوش

 .دارند را ما روزگار هایواقعیت

 چشم به هانقاشی جایجای در ترس نجم، هاینقاشی در

 از ترس شدن، مغبون از ترس ماندن، جا از ترسِ  خورد،می

 که چیزی از اتوبوس، از ایستگاه، از ماندن جا .هالحظه

 چیزی دوند،می دنبالشبه امانبی شتابی با و هراسان همه

 مندبهره آن از چطور دانندنمی و چیست دانندنمی که

 همچنان اما ناک،عطش نیازی با و گول و گنگ .شوند

آن به بودن نیازمند دیگران که استچیزهایی پی در مبهم،

 .انددیده تدارک برایش را ها

یک لیوان یا چای بگتی روی را هایشنقاشی گاهی او

بی از سمبلی و نشان تا کشدمی مترو هایبلیط یا بارمصرف

 چیزهای روی بر باشدکرده نقش را ناپایداری ثباتی،

می واگذاشته شود،می ریخته دور چیز همه .دورریختی

 ۀلحظلحظه از بردن لذت واقعی، یچای طعم و عطر شود،

 به دم هر لحظه، هر .تمامیبه آن کردن مزهمزه و زندگی

 از سروری و وجدبی و لذتیبی و بهرهبی و پیوندمی وقوع

 تباه .عمد به شاید یا و غفلت به شود،می بدل هیچ به آن،

 تبدیل مبتذل و گذرا موقت، ای،لحظه چیزی به و شودمی

 به اشخوش بوی هایش،لحظه زمان، هایبارقه .شودمی

 به شود،می فروکاهیده مصرف باریک چیزِ  یک به شئ، یک

 همه و مدام عیشی به نه قالبی، و سبک طعمی و عطر

 .بخشلذت و پایدار و جانبه

 ،شهرها و اجتماع نماد و فشرده ایجامعه ۀمثاببه اتوبوس

  ۀعصار و دلیل جانش، ۀریش فشردمی خود در را انسان
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 شده، مسخ ییهاانسان را، اشتفاله و مکدمی را حیاتش

 بیرون به کالفه و سردرگم و منفعل ترسو، یافته، دگردیس

 .کندمی تف

نرینه از نمادی و افسانه این، از پیش جهان در که خروس

 نجم هاینقاشی در اینجا است، قدرت و شهوت گی،

 .است زوال به رو قدرتی و گیخموده و ضعف از ایاستعاره

 و وارفته شکل کردنِ  نقش در طورناخودآگاهبه شاید نقاش

 را زوال و افول به رو مردساالرِ  جهان خروس، خمود

 دیگر حیوانات و خروس وجود شاید نیز و .کندمی بازنمایی

درهم و تضاد ِِآشفتگی،حال بیانِ حاوی اتوبوس یا قطار در

 جایگاه در هرکس و چیز هر وجود فقدان و ریختگی

 .باشد اشواقعی و درست

 خاص ۀویش با امروزی هایانسان با ما نجم هاینقاشی در

 و کنونی جهان همین مختصِ و معمول که گانیزنده

 انسانی و تختی و اتاقی. هستیم مواجهه است آن ۀبرساخت

 گاه و خالی معمولی، زیستی نمودِ که مختصر وسایلی با

 انسانی. است زندگی هایشراره و شور فاقد و پاافتاده پیش

 متروکی و افتادهتک ۀزیجز چون که اتاقی در تنهاست که

 .فتهاگرفر بیکران هایآب را دورتادورش

 نشانده، رویمروبه گرفته قاب مرا کسی گویا هانقاشی در 

 هستم چیزی مبهوت و مات و امنشسته خودم جلوی من

کج و مسخ اشکالِ این .دارد خود در مرا هاینشانه انگار که

 ۀشعبد این منم، گویا هاپارهخط این مخدوش، و ومعوج

 این .نقاشی بوم بر زده حک مرا نقش هاشکل و هارنگ

 و من خود درست بلکه نیست من هایسایه دفرمه هیاکل

 جاری که است من خون و گوشت و من رگ ۀرشت هر

 ۀچهر این .بوم ۀپارچ در یافته نضج نقاشی، ۀصفح در شده

. است من آن از هانقاشی پیکر در نسیان از حاکی غبارآلود

 من تنِ آن از زیبا و اگراغو و وحشی هایرنگ این هارنگ

 خطوط و خط کسی .من خود درست است، من خون و

 قاب، در داده سُر را خونمان را، امانتن را، ما را، من ۀچهر

 هر در اش،زاویه و یدگیخم هر در نقاشی، چهارچوب در

 .ایمشده یکی قاب درون خودِ با .اششکنشکن و موج

 .صریح و واسطهبی کرده رو در رو خودمان با را ما کسی

 و خالی نگاه این .کندمی رسوا را خودش و ما دارد کسی

 با انباشته جسدهای جاییم،همان ما .ماست آنِ  از بدوی

 کالم ساحت به هاینقاشی بافتار در شده تنیده .کاه

 دلیلبی و امانبی تکرار سال سالیان پسِ  از نسیان .نرسیده

 .هرروزه هایپوچی تکرار شود،می حادث بیهوده و

 در آن، چهارچوبِ  در بیند،می نقاشی قاب در را خود من

 بیرون قاب از را خود خواهدمی من .اشتله در بندش،

 که اتاقی این در مغاک، این در ایروزنه دنبال به .بیندازد

 .معبری گریزگاهی، دنبالبه یافته، را گور شمایل

 پرازدحام اجتماعِ  در .نیست من آن از دیگر که اتاقی در

 در .اندکرده چپاول اند،کرده غصب را آن که هاییدیگری

 وپا،دست دور به نامرئی هایریسمان گمِ سربه کالف ازدحام

 .گردن دورِبه

 به که سلولی این در هست؟ جایی آیا بیرون این بیرونِ در

 تا که واپسین، است انزوایی بیرون .است تاریخ درازنای

 هیات به قاب این درون را خود من .یابدمی ادامه ابدیت

 .بیندمی مرگ

 بیرون قاب این از را خودش خواهدمی انسان این او،

 از بیرونِ  کجاست؟ بیرون .نیست بیرون به راهی .بیاندازد

 بیرون .کندمی تکرار را اتاق که است کشداری امتدادِ اتاق،

 که آورد،درمی حرکت به خود در را اتاق که استجایی

 امتدادِ  در که گیرد،می سر از خیابان و اتوبوس در را اتاق

 هایچراغ نهایتبی امتدادِ و متروها، و هااتوبوس نهایتِبی

 تکرار یابد،می تکثیر هاکوچه آمیزِ  خدعه هزارتوهای و برق

 .دیگر روز پسِ  از روز هر .شودمی

 باشد جایی باید بیرون هست؟ جایی آیا بیرون از بیرون

 جهان، دو بین هایلبه بیرون آور،هول ارتفاع یک از بعد

 در استجایی بیرون است، پرتگاه ۀلب کرانه، دو بین

 .عدم دو بین اتاق، دو بین گسستِ 

 که است پوچ و آورسرگیجه تکرارهای پایانبی دَوار بیرون

 .شاید تکرارش، به و بردمی هیچ همان به اتاق، همان به

 روشنایی، از ایبارقه یافتن برای ماندن، زنده برای کوشش

می سوق خود هالکِ  سمت به انگیزیرقت طرز به را انسان

 .دهد

 چون نقاشی نوینِ  هنرهای ردپای نجم هانی هاینقاشی در

 و سمبولیسم و گروتسک نیز و دودلینگ، اکسپرسیونیست،

 تمام از تلفیقی او هاینقاشی .است مشهود پوریسم

 هجو و خیال صور از گیریبهره تا گرایی ناب از .استاینه

 و نماد از گیری بهره و سمبولیسم تا کژنمایی و تحریف و

 جریان ناخودگاه از که هاییخطیخط یا و افسون و استعاره

 اعتراضی شکل یا و شودمی جاری بوم ۀصفح بر و یابدمی

 که هنری اکسپرسیونیست، .اکسپرسیونیست همچون هنر

 و هارمونی با تقابل در و پیشین هاینظم علیه استطغیانی

 فقدان را، گرسنگی را، فقر هااکسپرسیونیست ها،آن .تقارن
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مضحک ترین،صریح به را انسانی صیانت مرگ و هویت

 .کنندمی بازنمایی ممکن شکل ترینزشت و ترین

 دیگر زیبایی چیزِ  هیچ .هستند زیبایی مرگ منادی هاآن

 انسان که جهتبدان شود،نمی خلق دیگر ندارد، وجود

 با و احساس با ناب، زیبایی با اش،ازلی جانِ با را پیوندش

 .است داده دست از درخشان طبیعت و ظرافت

 در ایبرجسته شکل به شیوه این که دودلینگ نقاش نجم،

 ها،روشنسایه همان ییروا دارد، نمود کارهایش بیشتر

 همان است، هاانسان درون ناشناخته عناصر و هاتاریکی

ترس یروای نیز و شانروان بر بستهنقش وخطوطخط

 .هایشان

می حرکت هاخشم و هاترس و اشکال و هارنگ و نورها

 هاانسان در و هازیرزمین و قطارها و هااتوبوس در و کنند

 در او، در و شوندمی گیرجای ما در و آورندمی همسربه

 و پرخشونت ضربات با عجول، و دقتبی موقلم .نقاش خودِ 

رنگ .کشدمی خود دنبال به را نگاه و لغزدمی زدهطغیان

 را، مخاطب را، او پرمعنی و رسا مهیج، انگیز،اعجاب های

 .کند نگاه و بایستد تا داردوامی

 انگار ،اندگرفته را اتوبوس هایمیله که هاییانسان حتی

 سرد ،رهیخ تحقیرآمیز، نگاهی با که اند،ایستاده هاییمرده

بدن ،هاآن اند،گرفته سخره به را بودن و را زندگی بیگانه، و

ژست که سانیک هاییچهره و ورقشق و متحدالشکل های

 به حضور، به است پوزخندی و کجیدهن هایشان

 را عدم گویی سوررئال فضاهایی در که تنانه، استقاللی

 نیز و گیردمی وام اینان از را شمایلش نیستی یا گرندنظاره

 .نسیان

 وارونه شکلبه که بینیممی را هاییسوژه گاه هانقاشی در 

 تحریف و غریب و عجیب هاییچهره با .اندشده نقاشی

 اول نگاه در که چیزی آمیز،اغراق فیگورهایی و شده،

می نظر به کودکانه هذیانی یا و غیرواقعی گاه و مضحک

نگون جهانِ خود خاص بصیرتِ و بینش با نقاش اما .رسد

به و گزنده، و صریح بریممی سربه آن در ما که را ساری

 قرار ما چشم جلوی استعاری و نمادین طوربه اما سادگی

 تیره اقیانوسی همچون که استجهانی همان این .دهدمی

 خود در هاییپارهتخته همانند را ما ،کرانهیب و غلطان و

هوس میل که سویی و سمت هر به غلطاندمی و گرفته

 .ماست کنونی جهان نمود جهان، این .کند اراده بازش

 و دانش سودای بر ظاهر در که مدرنی و جلوروبه جهان

 میل و جنون هنوز اما است، استوار پیشرفت و تکنولوژی

 همین را بنایشسنگ که اوست، رهنمون خونخواریش به

 همان مدرن جهانِ  این .دهدمی تشکیل شماربی جسدهای

 ما که است باریخون بسا چه و پرآشوب و تیره اقیانوس

فریبکاری در خوریم،می غوطه گیشلغزنده و یگالهیس در

 تضاد همین در زنیم،می گیج هایشسایه در اش،سیاه های

 .سیاهش طنز و

 و وچراچونبی ما و شده حقنه ما به که سارینگون جهانِ  

 ایمخورده سوق ایخودساخته سرناگزیری از تسلیم، سرِ از

 سروته عجیبی و مضحک شکل به آن در که .سرابش در

 نقابش پشت انسان که غریبی ۀبالماسک این در ،میاشده

 به را نقاب بار اولین برای که را زمانی حتی و شده گم

 هاقرن از که خونینی جشنِ  اولین در برده، یاد از زده چهره

 حاال که نقابی .دارد ادامه هنوز تا و شده شروع پیش

 ذوب ثانوی پوستی همچون اوست، وجود از الینفک جزئی

 .استخوانش و گوشت به چسبیده شده،

 خصوصبه و ظاهرشان شکلِ و معلق هایانسان فیگورهای

 و اجداد یاد به را ما هامیله دورِبه هادست چنگالی فرم

 معلق و درخت به آویخته که اندازدمی مانغارنشین نیاکان

 سرِ از اند،بوده زندگی ابقاء پی در آسمان و زمین بین

 که این وجود با و زندگی به میل و کهن ۀزیغر همان

 .نبوده کامل هنوز نارس هایمیوه چون مغزشان

 تمام و مکرر بالهت این در ها،میله به زدنچنگ این در اما

 تعلیقی در زندگی اینجا .نیست زندگی از نشانی نشدی

 به گهواره این پرسرعت، قطارِ این .است شده متوقف غریب

 سمت به برد،می سرگیجه سمت به برد،نمی آرامش سوی

 .اضمحالل و جنون

 یاد از را خود که هاییانسان .کسهیچ یا اندکسهمه هاآن

 دنبالبه که هاییانسان .اندبرده یادشان از دیگران اند،برده

 بسیارانی ۀشدگم هایسایه در و ظلمات در گردندمی خود

 جایی به اتکابی نیست، سفت پایشان زیر زمین .دیگر

بی و کرختی .مکانبی و جابی نیستند، و هستند .محکم

 مثل درست کرده، نشت جوارحشان و اعضا ۀهم در حسی

 به و نقاشی؛ بومِ در کندمی نشت که نقاشی هایرنگ

 به شاید چیست، دانندنمی که گردندمی چیزی دنبال

 .خود دنبال

 از اناگهن انگار .اندیافته شکل تغییر که هاییانسان

 و شکل و اندشده خالی درونشان هوای از محتویاتشان

 اند،داده دست از جایک را قوامشان و فرم و حجم

 همان ۀریت هایآب چون .را انسجامشان و پیوستگی

می کوله و کج .خورندمی قوس دارند،برمی موج اقیانوس

 یک مثل برجستگی، و فرورفتگی و وفرجخلل از پر و شوند
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 .کنند خالی را هوایش اناگهن که شده غُر حلبِ قوطی

 مرز عجیب، سرگشتگی و دگردیسی یک در کامال   گاهی

 و حیوان نیمی به و شکندمی شانحیوانیت و انسانیت بین

 خرس، انسان روباه، انسان شوند،می بدل انسان نیمی

 حیواناتی به شوندمی بدل کامل طوربه گاه...خروس انسان

 مثل درست تاریخ، ماقبل به کنندمی هبوط و کامل

 داندنمی که انسانی او .کافکا مسخِ در "سامسا گریگوار"

 .کجاست یا چیست

به که شروشور، پر درخشان، شگفت، هایرنگ این انتخاب

 هاستنقاشی مضمون با تضاد در ایغافلگیرکننده طور

 همه این به باشد پوزخندی یا کجیدهن قصد به که شاید

 ثمربی و مستمر کار و مدوام تالشِ همه این به بالهت،

 شدن، دفع و شدن بلعیده به ترسریع چه هر رسیدن برای

 ریشخندِ  و غریب، غوغای و مغلمه این نماییبزرگ قصد به

 .آن

به مهارغیرقابل و وقفهبی و تند ضرباهنگی با که خطوط 

 اشکال، یآشفتگی مو،قلم یسرگردانی پیچند،می هم

 .نمایدمی باز را انسان سرگشتگی نورها و هارنگ حرکتِ 

 به ناآرام، هایرنگ و واردایره خطوطِ  و هاموج یسرگردانی

 .استآدمی خوردن گیج گشتن، خود دورِ

 یوآمدهارفت خطوط، آلودهراس و تند هایبرگشت و رفت

 هاست،اتاق و هاانسان و هاخیابان و قطارها ها،اتوبوس

 .ثمربی و وقفه بی آمدهای و رفت هیاهوی و ازدحام

 .باشد داده رخ ناخودآگاه طوربه شاید که اتفاقی

می گرفته سر از روز هر شود،می آغاز نو از روز، هر تکرار،

 یا کسالت منگی، سرِ  از یا مهارنشدنی جنونی سرِ  از شود،

می آغاز نو از روز هر هاخیابان .وانهادگی سرِ  از یا و پوچی

 شوند،می آغاز نو از روز هر متروها و هااتوبوس و شوند

 .نرسیدن جایی به روزِ  هر تکرارِ 

 خود در نامتناهی و واردایره .رسدنمی جایی به هرگز تکرار

 منجر مرگ به سرانجام و زندمی دور را خود زند،می دور

 و هاخیابان خطوط ۀادام نقاشی درون انسان .شودمی

 اتاق، به که سرانجامیبی ۀادام .شودمی اتوبوس و متروها

 .چهاردیوای همان به گردد،برمی خود به

 از قابی که دیواری روبروی نشسته، اینجا من نام با کسی

 پرسان چشمانِ  و کند،می نگاه را خودش و است آویزان آن

 اسارت و کند،می نگاه را قاب در اسارتش و .را دودوزنش و

 هم کندمی نگاه من به قاب در که او .اتاق درون را قاب

می محصور قاب در را خود من .نیست هم و هست من

 که کسی هیاتِ در نبودن، و بودن میان مرز در بیند،

می زندگی را احتضار که کسی هیات در نیست، و هست

 و مرا بیندازد، بیرون قاب از را خودش خواهدمی من .کند

 به کند پرتاب اتاق درون از نقاشی، درون از را خودش

 ساطعِ نورِ  هایماندهته آخرین که دیوارهایی میان از بیرون،

 .را اشتیاق هایماندهته آخرین اند،سرکشیده را پنجره از

 دیوارهای سویآن از گنگ و تند هاییپچهپچ با زندگی

 .نسیان غلیظ غبار سویآن از خواند،می خود به را او قطور

اتوبوس درون و اندازدمی بیرون قاب از را خودش انسان او،

 درونِ  کند،می سقوط مترو هایزیرزمین و قطارها و ها

 هایکوچه و شبکه، در شبکه پرترافیکِ هایخیابان هذیان

 .نفسبی هایبدن به چسبیده پرزاویه، و درپیچپیچ

 که شاید بردیم دور چرخاندش،می خود در که هزارتوهایی

 به اما زندگی، ۀشعل واپسین به شود، متصل چیزی به

 همان به جز رساندتنمی جایی به رساندش،نمی جایی

 از که انگار .تخت همان به تنهایی، همان به اتاق، هزارتوی

 حصار به حصاری از غلطی،می فرو دیگر خواب به خوابی

 خواب درونِ خوابی از باز و .دیگر اتاق به اتاقی از دیگر،

 .مرگ آخرین خواب، آخرین حصار، آخرین پی از دیگر،

 و مترو همان اتوبوس، همان است، جاده همان انسان

 که برد؛نمی کجا هیچ به راه که اشنگونسرانه راهروهای

 خود که کندمی حمل را جاده که کندمی حمل را اتوبوس

 را اشباح که کند،می حمل را مردم که کندمی حمل را

 را قطار که بردمی اتاق به خود با را جاده که کندمی حمل

می اتاق به خود با را خود که را، سرگیجه و را هزارتوها و

 اشگرسنگی و را اشخشم و بردمی اتاق به را مردم و برد

 و اشفروخورده فریاد و واماندگی و فالکت و را اشرنج و را

 و را وارونه موهوم جهانِ و .بردمی اتاق به را اشگشتگیگم

 را بندها و .کندمی تقدیم اتاق به را تشویش و را هزارتوها

 .کندمی تقدیم اتاق به را گردان عروسک و

 خفه را او تا آوردمی بیرون آستین از را بازوهایش اتاق

 .کند

 به رسیده، توافق به کرده، یکیبهدست گردانعروسک با او

 به کند،می مصرف خوابد،می خورد،می رود،می راه اشمیل

 مصرفِ به را اشبدن او رود،می کارخانه به رود،می مترو

 .گردانعروسک مصرفِ به و رساندمی کارخانه

 دستانِ به او برد،می مازاد لذتِ هاریسمان از بندها، از او

 .وزردمی عشق گردانعروسک بازِ شعبده و ییجادو

می محکم و سفت هایشمهره و پیچ روز هر کارخانه در

 او .شودمی بازسازی شودیم کاریروغن نیازهایش .شود

 !است امان در و محفوظ کارخانه در
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 هزارتویی همان بشریت، همان است، مردم همان خود او،

 را عقیم هایزیرزمین و هابستبن و متروها و هاکوچه که

 انسان، او .کند کامل را اشفریب تا پرداخته و ساخته

 .است خود به زدن خدعه کارِ در دائم که استکسی همان

 .میفتد هایشکاریسیه و خدعه دام در دائم که عجبا و

 را اتوبوس .گلویش دوربه بپیچد تا ساخته را هزارتوها او

 اوست، مدفن جاده که همانطور .باشد مدفنش تا ساخته

 اوست مدفن بندها که اوست، مدفن هزارتوها که

   

 ها،انسان .آوردمی همسربه درموجموج چیز همه جااین

 اتمام اتاق این در تا ها،کارخانه ها،خانه شهرها، ها،ابانیخ

 .است ممکن هایجهان تمام تالقی ۀنقط اینجا .برسند

 در رسدمی هم به لبه دو رود،می میان از گسست اینجا

 به آن، در چیز همه و وهم در و عدم در پرتگاه، انتهای

می زمان قعر به پارچهیک هیاتی در و .میفتد تعلیق حال

 .کهکشان قعر به وارونگی، قعرِ به ریزد

■ فتدا می قابش از سرگردانی و
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 «ش مرده بوداانتری که لوطی» ساخت داستان کوتاهاستراتژی  
 «ویریسیدعلی موسوی » ؛«صادق چوبک»نویسنده  

 

 نگ داستان:پیر 

 ( کهکننددار تربیت میمو و سرخرنگ که انتربازها او را جهت کارهای خندهمیمون کوچک دُمدار، با کفلهای بیانتری )»

یست و ها نکند او را بیدار کند اما صاحبش که به یک درخت بلوط تکیه داده، شبیه زندهگویا صاحبش خوابیده، تالش می

کند. انتر که کرده و انتر، در وضعیت موجود، احساس تنهایی و خماری میلطفی میانگار مُرده. صاحب، همواره به انتر کم

برد. بعد، انتر، زنجیری که صاحبش به گردنش دودی رنج میاز گرسنگی و بیاسمش مخمل است، بیشتر از هر چیزی 

شود و در یک دشت، در کند. از آنجا دور میکند و احساس آزادی میداشته، باز میبسته و با آن، او را به زمین نگه

چوب، کتک خورده و چوپان هم با چوب  ۀلیوسک پسرچوبان، چون مخمل، دشمن چوب است و بارها به یاش با مواجهه

شود دهد و در پناهِ گودی یک سنگ، پنهان میکند، با آسیب زدن به چوپان، خودش را از چنگ او نجات میاو را اذیت می

 ااینهآورد. دهد. بعد یکهو شاهینی به سمتش هجوم میاش او را آزار میآورند و نیاز جنسیو نیازها بیشتر به او هجوم می

گردد که آمده بود، پیش لوطی خودش که هنوز به درخت تکیه داده دهد و عاقبت به همان جایی برمیخمل را آزار میم

قت وشود انگار هیچآن متوجه میکند کاری کند اما یکشدند، سعی میاست. با دیدن تبردارانی که به درخت نزدیک می

شود و گویا برای او، راهی کند و فقط خون از دندانهایش جاری میسر دیگر زنجیر هم از زمین درنیامده است. تقال می

 «برای رهایی نیست.

 

 
 :استراتژی ساخت 

شود لوطیش به خوابی عجیب رفته و انگار مرده. این مخمل، متوجه میموقعیت و مسئله و فضاسازی محیط داستان:  .1

و صاحبش در آن قرار دارند، از جمله شکل درخت  کند. نویسنده در این مرحله، فضایی که مخملسؤال او را نگران می

 کند.بلوط را توصیف می

ابتدایی مخمل، در مقابل زنجیریست که یک طرفش فرو رفته در زمین و  یهاتالشپیچیدگی مسئله و زنجیرِ اسارت:  .2

 دهد.می طرف دیگرش، به گردن او بسته شده. بیدار نشدن لوطی و از طرفی بسته بودن او به یک زنجیر، آزارش

 ماند بهپاسخ میوقتی تالشهای مخمل برای جلب توجه لوطی بیهجوم تنهایی با اطمینان از تغییری تازه در لوطی:  .3

 گیرد.باره، وحشت تنهایی او را دربرمییک

 هآیند و لوطی برای دود، بگوید که لوطی و مخمل به اینجا میدر این مرحله، نویسنده از روز قبلش سخن میفلش بک:  .۴

ها به خانهگوید که در قهوهها میخانهها و قهوهکند. بعدش از تفاوت رفتار لوطی با مخمل در معرکهمحلی میمخمل بی

 ماند.دهد و مخمل، بیشتر اوقات خمار باقی میاو محل نمی

ها ی در معرکهای از خودش ندارد و حتمخمل، هیچ اراده بیزاری و ترس از جهان بیرون و اولین تالش برای رهایی: .۵

سنگباران هم شده اما همواره از روی ترس، به حرفهای صاحبش گوش داده. سپس، مخمل به سراغ نماد این اسارت در 
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آورد و به ظاهر فکر رود و پس از تالشی زیاد، یک سر میخ را که در زمین است درمیوجودش که زنجیر باشد، می

 دهد.گردنش متصل است و او را آزار می طرف دیگر به ۀحلقکند آزاد است اما هنوز می

خورد. : او به محض احساس آزادی از غذاهای توی ظروف لوطی میگشایی در آزادی سوری و مواجهه با چوپانعقده .6

شود، رهسپار چراگاه گوسفندانی کند و وقتی از بیدار نشدن لوطیش ناامید میحتی وافور خاموش را هم امتحان می

شود دهد. چوبی که دشمن اوست. در این مرحله، انگار غریزه است که باعث میچوب او را آزار می شود و چوپانی بامی

او بپرد روی سر چوپان و به او آسیبی وارد کند و فرار کند به سمت یک دشت گَل و گُشاد و پناه بگیرد در گودی یک 

 داند کجاست.نمی اصال سنگ. جایی که 

ان متوجه شاهینی اگهکند، ن: وقتی او دارد خودارضایی میجنسی ۀعقدله از ارضای مواجهه با شاهین در آخرین مرح .۷

شود فرار خواهد به لذتی برسد، مجبور میای که میخواهد به سمت او هجوم بیاورد. درست در لحظهشود که میمی

 کند و برگردد.

رسد، هیچ جایی بهتر از پیش لوطی بودن نیست. او مخمل در این سیر بازگشت، به این نتیجه میبازگشت به اسارت:  .۸

به اختیار خودش  ظاهرا قبلی که  ۀمواجهتواند از این اسارت رهایی یابد. گواه، سر زنجیریست که همواره در دو نمی

 صورت گرفته است، همراه اوست.

کند و بیند، دوباره دوستیش به او ُگل میلوطی را می ۀالشگردد و وقتی مخمل، دوباره برمیکشف ذهنی مخمل:  .9

 فهمد که مرگ لوطی، به او آزادی نداده.می

شوند، مخمل، دوباره ترس از آدمها را روی کش دهاتی که باعث ترس مخمل میبا ورود دو زغال پایان جبرآمیز: .10

شدن تبردارها، همین که بعد، با وحشت از نزدیکوقت در دنیایشان راهی نداشته. کند که هیچاش حس میشانه

افتد و شود و گویی هیچوقت، زنجیر را باز نکرده. با دندان به جان زنجیر میخواهد اقدامی کند، زنجیر، مانعش میمی

 ■ آید.نوایی بیشتر، چیزی گیرش نمیجز خون دهان و بی
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 «آهستگی» نقد روانشناختی رمان 
 «موالخواه ایرؤ» ؛«میالن کوندرا»اثر  
 

 ،«آهستگی»میالن کوندرا، نویسنده چک تبار در کتاب 

شناختی  صی را در تحلیل روان رفتاری و  یهادهیپدسویه خا

صر کنون  ستیابی به لذت، در مدرنیته و ع هم چنین امکان د

کل در  من ِدانای با جس   تاری، روایت به روایت، ۀویش   را با 

 .کندیمرمان، به خواننده تبیین 

و گریزهای وی در  آغاز ش   روع داس   تان با س   فر کوندرا،

زمانی در یادآوری ذهن جستجوگر وی،  یهاپرشو  هاخاطره

مخاطب را با راوی به س   فر روانش   ناختی از ماهیت فرد در 

به علت گذر زمان از بین  ییهالذتبهینه از  ۀاس   تفاد که 

 .کندیمرفتنی هستند، همراه 

به پردازش روان « ویوان دنون»افس  انه اس  تفاده از  با کوندرا،

شناختی از میل به لذت و عدم توانمندی برای دریافت آن به 

سی ستر ست و  علت عدم د این زمان  تا ینهاو تفوق به زمان ا

 ل عدم حسابگریاست که تمایالت کامجویی انسان را به دلی

رس  یدن به ارگاس  م و کمال مطلوب و بهره  و یا تعجیل برای

 .دهدیمدست  از وری از نهایت لذت،

شت یهادرنگمیالن کوندرا، آهستگی را با تأنی و  ه متوالی نو

صیت فرعی در طول  شخ ست و چند  بی ارتباط به  هاتیرواا

تان را، ریمس    هم، تفس   یر مفهوم  یبرا هم عرض داس   

هم خودنمایی انس   ان به تعبیر  و روانش   ناختی آهس   تگی،

 .کندیم فیتعر روایی، ۀویشبه « رقاصی»

 ییهادهیپدکامجویی از  میالن کوندرا تقابل مدرنیته و لذت

لمس و درنگ و سایش  در که پرداختی زیباشناسانه دارند را،

 .کندیمزمان در تماس روح با واسطه جسم را توصیف 

اس   ت انس   ان برای تخلیه انرژی درون و یا  معتقد روید،ف 

لیبیدو، تعالی آن انرژی  گذردیمزمان  یهادرنگش  هوت از 

شگرفی است که فرد را برای دستیابی به آن لذت و کامجویی 

 ،کشاندیم زیآمبه هر واکنشی حتی جنون 

ینمانس   انی  یهاکنشرا غایت  دویبیل هرچند کارل یونگ،

اما در آهستگی میالن کوندرا سعی در تبیین تقابل قرن  داند

شوالیه و خانم  ستان  و عصر « ت»هجدهم با روایت مندی دا

به  ۀزیغرتکنولوزی و حال دارد و لیبیدو و  جنس   ی و میل 

امروزی را در بهره وری از لذایذ  انس   ان س   رعت جنون وار،

ه تفوق بر زمان ب یب بصری به سمت و سوق ارگاسمی سریع،

س یگری، از پاریمن به س   فر د» .دهدیممخاطب توض   یح 

ش صورت یست سال پیدر حومه شهر، که دو تایک قصر واقع

ه یبا همراهی ش   وال« ت». س   فر مادام کنمیمگرفت، فکر 

 جوان.

ست که آنها اینخست ک به هم هستند و آن ینقدر نزدین بار ا

 رقابل توص  یف ش  هوانی که آنها را در بر گرفته، ازیفض  ای غ

ستگی ر ست. بدنهای یآه شده ا شی  در اثر حرکت  هاآنتم نا

. ابتدا بی هوا و ابدییمو با هم تماس  خوردیمدرش   که تاب 

 2ص « .شودیمبعد بارغبت، وداستان آغاز 

دو غیر هم جنس، همان انرژی  و سایش پوست هابدنتماس 

هجدهم سراغاز انقالب جنسی است  قرن جنسی است.-روانی

ر به جا مانده جهش لیبیدیو انچانکه فروید به ان در هنر و اثا

مطالعه و مشاهده  توانیمهمه غرایز را  سرمنشأمعتقد است 

فدهم میالدی،  تا کرد. خارج از ازدواج»قرن ه « س   کس 

آمد و افرادی که به این عمل مبادرت غیرقانونی به ش  مار می

شدند. کیفرهای تعیین شده برای این ورزیدند مجازات میمی

شدید می شد و آخرین کسی که به نوع رابطه جنسی مدام ت

به دار آویخته  16۵۴جرم زنا در انگلستان اعدام شد در سال 

ساله از تاریخ را مثل یک فیلم از زمان  اگر. شد صد  این بازه 

تا س   ال  بر روی دور تند تماش   ا کنید،  1۷۵۴این اعدام 

سان شاهده خواهید کرد. گویی در تغییری را در رفتار ان ها م

این برهه از تاریخ روندی ش  تابدار از روابط جنس  ی خارج از 

ظه می یه ازدواج را مالح با تنب که دیگر  جازات کنیم،  و م

 شود.رو نمیروبه

سیاست مدار تندروی انگلیسی، در نوشتاری با جان ویلکس، 

جمله معروفی دارد با این « سلسله مقاالتی در باب زنان»نام 

جز چند قبل از آنکه تس  لیم مرگ ش  ویم، به»مض  مون که: 

 آغوشی خوب، زندگی چیز زیاد دیگری در چنته ندارد.هم

و درنگ برای  یآهس   تگروند  خانمتش   والیه و  ۀرابطدر 

مام این  که ت یه نیس   ت، بل تحریک و تهییج عواطف ش   وال

سیدن  هاکنش سرگردانی در باغ و کش دادن زمان برای ر و 

برای این اس  ت که کنتس عامل  ص  رفا به زمان هماغوش  ی 

شوالیه  سات غریزی  سا برای  داندیمموفقیت را در قلیان اح

شق در این شی ابزاری  اهداف مطلوب خودش، اما ع رابطه نق

و آن  دانستیمجنسی  یادهیپد اساسا را  عشق دارد. فروید،

عش  ق  ۀدربار. فروید کندیمرا به عنوان یکی از غرایز معرفی 

که هنگامی که انس  ان به  کندیمجنس  ی چنین اظهار نظر 

را ایجاد  هایخرسندتجربه دریافت که عشق جنسی باالترین 
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 ۀهمدر نتیجه خرس  ندی و رض  ایت جنس  ی مظهر  کندیم

بال آن  گرددیم هایکامران ناچار فرد دن به  که در  رودیمو 

آورد و شهوت  به دستبیشتری را  یهایخوشمدار جنسی، 

 .دهدیمقرار  اشیزندگمرکزی  ۀهستجنسی را 

فربهی او اش  اره  به« ت»در تجس  م اندام خانم  یحت کوندرا،

که میزکندیم به طول  هایبرجس   تگان . چرا  ندام زن  در ا

ماس دو تن، ماس را دو  و اص   طحکاک ت لذت ت جه  در نتی

 .کندیمچندان 

داس  تان را به س  مت  زمان عالی، یاوهیش  میالن کوندرا، به 

غریزی انسان اکنون، و  یهاکنشو تعارض  گرداندیم اکنون،

جدهم را روی در روی هم قرار  هدیمانس   ان قرن ه . در د

در حال حرکت هس  تند کس  ی طول  هانیماش  اتوبانی که 

، هیچ کس توجهی به همسفر و لذت هم کندینممسیر را گز 

شین ایجاد  سرعتی که ابزار ما همه  کندیمجواری ندارد، در 

و انس  ان ماش  ینی فقط به  ش  ودیمچیز به حاش  یه رانده 

اه . و در رشدیاندیمسرمنزل مقصود و رسیدن به نقطه پایان 

شی غیر  سیدن به این هدف به مبارزه به خشونت به هر کن ر

 .دهدیماخالقی تن 

نی در پش  ت یمتوجه ماش   اینه یتو ،کنمیمدارم رانندگی »

ن یچشمک میزند و ماش نی. راهنمای چپ ماششومیمسرم 

صتی  خواهدیمانگار از فرط عجله  پرواز کند. راننده دنبال فر

اس  ت که از من جلو بزند، درس  ت مثل باز ش  کاری که در 

ن لحظه مناس ب برای ش کار گنجش ک باش د. همس رم یکم

جاه دق: »دیگویم« ورا» های یقه یهر پن جاده ک نفر در 

یمرا که دارند دوروبر ما  هاوانهیدن ی. اشودیمفرانسه کشته 

ی هس   تند که وقتی کس   ی یمهاهمان آد ااینهن! یبب گردند

رزنی را میزند، یف پیابان کیدرس  ت جلوی چش  مش  ان در خ

یمخوب بلدند محافظه کار باش  ند، ولی وقتی پش  ت فرمان 

 ادشانیترس  نندینش

 1ص  «.رودیم

 اپیکوریس  م را پیش هینظر در پایان این بخش، میالن کوندرا

ینمکه درد  بردیم. و معتقد اس  ت لذت را کس  ی کش  دیم

 ۀش   یاندپیش از واکاوی اپیکوریس   م و تلفیق آن با  .کش   د

که مکتبی  میبپرداز« هدونیس   م»کوندرا درآهس   تگی، به 

ست برای کامیابی سفی ا شهوت را، فل  هدف و بهره مندی از 

 .داندیمغایی انسان 

سم ۀواژ  گرفته شهوت، معنای به هدونی یونانی ۀواژ از هدونی

 و یطلبعشرت طلبی،لذّت فلسفه یعنی هدونیسم. استشده

 ذرانی.خوشگ

بود که محاس   به کمّی لذت، ممکن  معتقد« جرمی بنتم»

 و قابل شمارش است. ممکن زمان لذت یابی، اما نیست.

 .دانندیمگروهی دیگر، میزان لذت را کیفی 

ست، نیاول دموکریت، سوفی ا  پیرو این مکتب بود وی که فیل

سطوح  بر این باور بود، که آدمها شمندی  هاافتیرددر  و ارز

. یعنی فرد هرچه حقیرتر برندیماندیشه هاشان از لذات بهره 

شد، با  سم، به امیال، نیتریسطحبا  .ابدییم دست غایت ارگا

از اخالق مندی و انس  انیت را  یتریعالفرد، س  طوح  هرچه و

 روش برای تخلیه نیترممکندارا باش  د، دس  تیابی به لذت و 

 است. تریافتنینو به مراتب دست  ترسخت امیال،

 شهوت را به سطوح مختلف تقسیم کرد.« جان استوارت»

، لذاتی کوریاپ اپیکور فیلس  وفی اس  ت که پیرو دموکریت بود.

کند. به آورد، س  خت نکوهش میرا که به دنبال خود رنج می

لذت یاش   ی و  با ع یل مخالف  به مفهوم همین دل پرس   تی 

رغم نظریه او، در میان علیش   ماری اس   ت؛ ولی غنیمتدم

 «اپیکوریسم»شماری به غنیمتمردم گرایش به عیاشی و دم

 است..معروف شده

برای گریز  یادمدمهاپیکور را  هینظر کوندرا در آهس   تگی،

 نوین در بهره بردن یاوهیشانسان از رنجی نامتناهی و یافتن 

 از دم است.

س  ت: کوری مبتنی بر س  رنوش  ت غم انگیزی ایحکمت اپ»

سان به جهان پر درد و رنجی پرتاب  و کم کم پی  شودیمان

هی و قابل اعتماد، لذتی اس  ت که یگانه ارزش بدیکه  بردیم

ز باش   د: یاو خود بتواند احس   اس کند، هر قدر هم که ناچ

آب گوارا، نگاهی به سوی آسمان )به سوی پنجره  یهاجرعه

اد، تنها متعلق به ی، چه کم و چه زلذت ا نوازشی.یخداوند( و 

 .کندیمفردی است که آن را تجربه 

 شه دریآن که ر لیدل به یٔ  یشگرایلسوف حق دارد از عیف 

 لین به نظر من پاش  نه آش  یخود دارد، انتقاد کند. با وجود ا

 ست، بلکهیش گرایی در خودمدار بودن آن نیع

ن اس   ت که به نحوی مذبوحانه ناکجاآبادی اس   ت )و یدر ا

ن مورد اش  تباه از من باش  د(. در واقع من ش  ک یایکاش در ا

ست یٔ  یشگرایدارم که کمال مطلوب ع شد یافتنی د  و با

یم رهنمون بدان را ما یٔ  یش  گرایع که زندگی ترس  میم

 6ص « .نباشد سازگار بشر عتیطب با ،شود

صور گناه در بهره  با کوندرا، شاره به قرن هجدهم و گذر از ت ا

شاره به نظریه اپیکور غلبه سی، با ا ال بر امی وری از ازادی جن

ش»و  سان به « پرگزند یهایسرخو ستیابی ان را راهی برای د

 .داندیمرامش آ
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ا آواهای بهش ت ین آواها از آن قرن هجدهم اس ت؟ آیا ایآ»»

 خود بداند دانسان بی آنکهیا شایذ است؟ یلذا

 سته است؟ینی زیهمواره دردرون چنان صدف پرطن 

 کور بهیس  ت که اپیزی نیک ص  دف پرطنین، به هرحال چی

 انیخود راع: »گفتیمآنگاه که  کردیمه یدانش توصاگرش

 12ص  «.نکنید

سفه اپیکوری،  سان بدان فل ها را سبب محبوبیت یافت که ان

د که زندگی بعد از دارهانید و احتمال میاز ترس از مرگ می

پس در نتیجه بهشت و جهنم و ترس از خدایان  مرگ نباشد.

 نیهمچن واهی اس  ت و بهش  ت در یافتن ذهنی آرام اس  ت.

ساس فردی بود بین مردم محبوبیت  چون پیام آن لذت و اح

 یافت.

تمایالت « ونس   ان»میالن کوندرا در آهس   تگی، با کاراکتر  

به کتمان  هااستعارهو امیال شهوانی را در پس  یانسان« من»

زیس  ت در قرن حاض  ر و  ۀجینتو این الپوش  ی را  داردیموا 

 .داندیمخودسانسوری غرایز 

ینمهه سرایی ونسان یمن از اظهار نظر مختصری درباره بد»

نس  بت به  اشیعلنفتگی ین ش  یخودداری کنم: او با ا توانم

هدیم، ن...کس   وراخ  طه نزد خوا با قرن یراب ک خود را 

س  تها یبرتینیتمام گروه ل ( وهجدهم، س  اد )مارکی دوس  اد

ما از  بدهد. ا تا اآنش   ان  ندارد  کافی  قدرت  که او  جا  ن ین

لی گر و به کیراثی دیفتگی را کامال  آزادانه نشان دهد، از میش

شایمتفاوت  ضاد، که ریا حتی  شود گفت مت ن شه در قرید ب

ای بیفتگی زینکه او ش  ی. خالص  ه اردیگیمبعدی دارد کمک 

شعر یبرتینیل ستعاره یستی خود را مگر به کمک   تواندینما ا

با ایب ند.  کار او روح لیان ک فدای روح یبرتینین  س   تی را 

سوراخ  کندیمشاعرانه  رد و در یرا از بدن زن وامیگن ...کو 

 سفٔ  ن جابه جایی چقدر تایدن ای. آخ که دنشاندیمآسمان 

 .«است دشوار و انگیز

امری خیالی، در یافتن من خویش نامتعادل  ۀواسطونسان به 

ست. شفت تیهو در آهستگی، چنانچه ا وی چنانکه کوندرا  ۀآ

، برای رها ش   دن از کتمان و خودمداری به کندیمتعریف 

-قرن هجدهم و انقالب جنس  ی تمایل دارد و وقتی با ژولی 

 نیتریخصوصاز  شودیمدر اتاق تنها -شخصیت فرعی روایت

امری موهوم یا خیالی  به عضو بدن به جای دستیابی به لذت،

 .رسدیم

شی خیالی در برابر  ستخر از انجام مغازله به نمای ویا در کنار ا

جمعی که دیده ش   دن در برابرش   ان از تنانگی و معاش   قه 

لت خویش وا  ترارجح ندیماس   ت، از تهییج آ چه  .ما وچنان

ضر برمی  از قرن دیگویمکوندرا  صر حا هجدهم با ناگاه به ع

به امری خیالی بدل  قول  به .ش   ودیمگردد و امری واقعی 

 زیرا اس  ت بش  ر خیالی امر اوج ۀدوران مدرن نمایند»لکان 

 هایآفریده یا خود دس  ت به جهان تس  خیر و خود مش  غول

 «.است خود

اص   لی در آزمون واقعیت، یافتن  غرض فروید معتقد اس   ت،

ادراک واقعی شیء نیست، بلکه بازیافتن آن است. در نظر او، 

ست. ست رفته ا شده و از د  تمنای آدمی همواره مطلوبی گم

تمنیات در پی یافتن مجدد آن اس   ت. یافتن چیزی که  کل

مندی فرد در گرو یافتن اص  ال  وجود ندارد. در واقع رض  ایت

گمش   ده در واقعیت اس   ت و مطلوب  ردپایی از این مطلوب

 را آن ۀای است که واقعیت اولیتمنای فرد در بازیافتن خاطره

 .خواندیملکان آن را امری نمادین  ژاک ند.کمی زنده

ستگی، در واقع در سیدن و آرامش آه  از گذر در درنگ، به ر

 و ش  ده نهادینه انس  ان ذات در که اس  ت امری آن و تمنیات

 ،آزادی ص  لح، مانند زیباش  ناختی اثری ۀمثاب به هاگزاره این

ند ییهاگزاره پاکی آرامش، یل که هس   ت مام از آن به ن  ت

 این ارض  ای و ش  ده تریمتعال انس  ان نهاد در غریزی تمنیات

سان روانی صفات بارزترین از مطلوب ست غریزی که ان  در ا

 است. گرفته قرار اعالتری مرتبه

 یهاگفتمانو  هاتیروامبحث دیگری درون مایه « رقاص  ی»

 کوندرا ست.

 استمداران امروزکمییک سو همه سی از بنابه گفته پونتوَن،»

گر، همه رقاص   ها هم در امور یرقاص هس   تند و ازس   وی د

سی دخالت یس شود که ما ین امر نبای؛ اما اکنندیما د باعث 

با هم عوض   ی بگیا قاص م.یرین دو گروه را  ن نظر از یاز ا ر

ستمدار متمایس ست که هدف وی نه کسب قدرت، بلکه یا ز ا

ک نظم اجتماعی را یکه  کندینمکسب افتخار است. او سعی 

 تیاهم لٔ  یل مساین قبیاصال  برای اکند )ل یبه جهان تحم

صحنه به دنبال بلکه ،(ستین لٔ  یقا ست که تمام  با  را آن ا

 «.منِ خود روشن سازد

فت  یا به در عدم انس   ان امروز  عد از تبیین  ندرا ب میالن کو

شینیسم و جنون سرعت و  هالذت و گذر از رنج و تنیدگی ما

سریع و پوچی  سم  سان در عیش گرایی و ارگا عدم ارامش ان

 .پردازدیمبه مبحثی دیگر به نام رقاصی 

بدیهی اس  ت و  یامر در س  یاس  ت، یرقاص   از نگاه کوندرا،

که برای آن  یاصحنهن گری و نمایش آن ساستمدار در شوم

مدون کرده، قانونی  بازیگری و هوچی  هیچ از هدف و  نه  گو

هر رقاص و ش  ومنی یک چهره  ص  رفا ندارد. اما  ییابا گری،

و رفتارهای  هاییخودنماس  یاس  ی نیس  ت. در گذش  ته این 

شی در  صهنمای شت اما با  بازتاب ،هاصفحهو  هاعر کمتری دا
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اثرات تکنولوژی وص   فحات  ژهیو جمعی، یهارس   انه ۀدیپد

 یهاشینماو  هایباز، این ش   ومن هانیدوربمجازی و بازی 

نافراطی و  بال  ۀدام ها و دن ندهفالوور چنینی هم  یهاکن

 شده و ابزار نمایشی بیشتر شده است. ترگسترده

ما، مان یک آدم رقاص داریم که البته در این  در همه  درون

ست. هاآندوران هم بر تعداد  شده ا شان افزوده  شدت  و هم 

کس   انی هم در مقابل این افراد رقاص هس   تند که در  البته

گذش   ته تعداد بیش   تری بودند. افرادی همچون اپیکور که 

شود دیر یا زود تف  یاشهیاندهر »اعتقاد دارند:  که عمومی 

شه و لذتی را که وی  شودیمسرباالیی  صاحب آن اندی برای 

 «.ردیگیمر احساس کرده بود را از او پس از پروردن آن فک

. دهدیمرا بیش  تر مورد قض  اوت مردم قرار  آدم رقاص بودن،

مدردی ض   عیف و  به طور ذاتی دارای حس ه که  مردمی 

امروز تحس  ین کنند  اگرغیرقابل اعتماد هس  تند و در واقع 

 هیچ تضمینی نیست که فردا تحقیر نکنند.

 زه کم است.فاصله تحسین و تحقیر تا این اندا

سعی  هارقاصمجازی،  یهاصفحهدر   سیاری  با فالورهای ب

مادر  چه  هاشین ند. و هر نخود و رجز دار جهان بینی  ۀدام

چیزهای بیش  تری برای عرض  ه  ش  ودیم محدودتر هارقاص

معمولی خود  یهایروزمرگ، تا جایی که کنندیمکردن پیدا 

و به فالورها این  گذارندیمرا ش  بیه یک اثر هنری به نمایش 

 .دهندیمبنشینند،  رشانیتحقاجازه را که به تحسین یا 

یمدوربین  یه  اچش   محتی وقتی در جنگیم در برابر »

سانیم  ای .میجنگ ضی را به گوش بقیه بر وقتی بخواهیم اعترا

 به دوربین و تلویزیون احتیاج داریم تا ص  دای ما را بش  نوند.

« باش  یم یا فراری از جنگ.دو انتخاب داریم یا رقاص  ناچارن

 3۵ص 

ار داش  تن تمام ص  حنه، انس  ان مجبور اس  ت یبرای در اخت»

ستفاده از ین هل بدهد و الزمه اییگران را به پاید ن کار هم، ا

جودوی »ن نبردِ رقاص را یژهای اس   ت. پونتوَن ایفن نبرد و

 13ص « .نامدیم« اخالقی

شغول ج شک مجازی م سی در این ت صر امروز، هرک ودو در ع

شک به میزانی وافر، ست. و هر ت ست. یدارا ا شاچی ا  و تما

هرکس   ی برای دیده ش   دن دیگری را بر زمین می زند تا 

 تماشاچیان بیشتری را به دور تشک نمایش خود جمع نماید.

کسی طرحی از یک تقلید است.  هر در واقع در جهان کنونی،

ند عمومی دار ۀجنبکه  ییهاواکنش ۀیپاتقلیدی کنش وار بر 

شی  ۀمثابو عواطف جمعی را تحریک و بدن فرد به  پرده نمای

 از پیش  هاسوژهجهان بینی شخص را که در آن  که است،

 

 ظهور برساند. ۀعرص به ،هدفمندندتعیین شده و 

، یاشهیاندعمومی، تحقیرهای  یهایرسانشادی اندوه، یاری 

نه یهایبیفرعوام  خاب تص   ویر یارس   ا یل، انت فا در  پرو

 یهادرجهعمومی، همه در ایفای نقش رقاصی در  یهارسانه

جهان  در است که، ییهاکنشمختلف هدف و نهایت تراژیک 

 به ش   کل رفتار اجتماعی، اکنون، نهادینه ش   ده و به نوعی

 فرهنگی به خود گرفته است. یشکل

ست، چرا یگران در معرض خطر نیک رقاص به اندازه دیاما »

و از همه طرف  کندیمدر پرتو نورافکنها حرکت  شهیکه اوهم

ان پوشش محافظ اوست. اما یاست و توجه جهان تیٔ  قابل رو

او هواداران ناش  ناس  ی هم دارد که درخواس  تهای عالی و در 

 1۵ص  «.کنندیمرا دنبال  اشیشیدوراندن حال فاقد یع

سان تیشخص میالن کوندرا، در پایان آهستگی،  شوالیه و ون

یمهای منکسر، روبه روی هم قرار  یهاپالنو خودش را در 

هد بل  د قا لذت نوعی  هاقرنو ت را در س   رکوبی تبیین 

شتگی روحی در نظام اخالقی معرفی  سان کندیمسرگ ، تا ان

تلذذ و نیل به  از امروزی در این سرگشتگی و جنون سرعت،

 ارامش محروم باشد.

 ؟ییآیمستم یقرن ب ا تو واقعا  ازی  آ»

   البته دوست من.

 بی میافتد.ین سده اتفاقهای عجیدر ا

مانجور آزادی اخالقی. ری را یکه گفتم، من ش   ب بینظ ه

 .امگذرانده

 10۷ص  «.: منهم همینطوردهدیمه پاسخ ی  شوال

ستند، در  شا ه که رقاص  یاصحنهتمام مدعوینی که در تما

و گسسته، بدل به امری  پراکنده ،شودیماز لذت خود خالی 

سم در جنون مدرنیته زمانیکه باید،شوندیمخیالی   هار . ارگا

آلت ونس  ان بی  ۀمثابو چنانچه کوندراتمایل را به  ش  ودینم

از  ، زمان لذتکندیمنهم بیدار  ۀش  مارهنگام در س  مفونی 

 .رودیمکف 

 معنای گذر از رنج و رهیافت به سعادت به و اپیکوریسم،

 .شودیمبه امری واقع  بدل آهستگی،در پایان 

 

 ی وجود ندارد.یفردا»

 وجود ندارد. یاشنونده

 دوست من!

ست  ساس  کنمیممن از تو درخوا شی. اح سعادتمند با که 

 یٔ  ید ما، بسته به توانایکه تنها ام دیگویممبهمی دردرونم 

 ■109ص « .است بودن سعادتمند در تو
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 «چون گناهی آویخته در تو» بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر 

 «ل مرادیاغز» ؛«مرام المصری»اثر  
   

و  و نویسنده سوری  شاعر 1962 ۀزاد مرام المصری

هفت  2013تا  19۸۴نسه است او در سالهای بین فرا ساکن

چون »مجموعه شعر  او دو از مجموعه شعر منتشرکرده است.

به فارسی  دیآیمو آزادی عریان  «آویخته در تو گناهی

برگردانده شده است که شعرهایی این دومجموعه به ترتیب 

شعر مرام  یهایگژیواجتماهی هستند. یکی از  عاشقانه و

ژرف در آن  یهاشهیاندالمصری سادگی و در عین حال حفظ 

 به است و باید گفت که او از مثلت اندیشه خیال و عاطفه

 .کندیممتناسبی استفاده  یهانسبت

 امهیسا، کندیمرد تو را دنبال »

 یرویمقدم به قدم که 

 ییآیمقدم به قدم که باز 

 چون گناهی

 امختهیآودر تو  

, 1393)المصری  «بی آرزوی رستگاری

23) 

جهان  هایروایت از دیدگاه بارت 

 هاتیروایکی از  توانیمالمصری را  شمارند و شعرهایبی

شعر را  است یمختلف  یانواع ادب که از میان  جهان دانست

 طریق از را وقایع از یامجموعه روایی شعر انتخاب کرده است،

به خوبی  المصری از شگرد روایت دهدیم ارائه گفتگو و کنش

ی آزاد»در کتاب  نیبه راکه این شگرد افزون  بهره برده است

 به وفور استفاده شده است. زین« دیآیمعریان 

 دیوار باقیمانده است کی زن گفت:»

 با اثر انگشتانی سیاه

 ییهاهیساو 

 که به مراقبت نیاز دارند 

 ندیوارهایدتنها 

 مانندیمسرجای خود  که

 اما

 نه

 (۴2, 1393)المصری  «من  خم شوند سمت خواهندیمانگار 

 ارندد راوی() ندهیگو یک فقط روایی شعرهای موارد، بیشتر در

 مثال، عنوان به. کندیم بیان انتها تا ابتدا از را داستان کل که

 که شودیم روایت داغدار مردی توسط پو آلن ادگار "کالغ"

 و کالغ یک با را خود اسرارآمیز تقابل مصراع، 1۸ طول در

.. ژنه معتقد است که کندیم توصیف ناامیدی به را خود هبوط

در هر اثر روایی دو جنبه متمایز زاویه دید ممکن است از 

و  طریق یک فرد واحد و یا همزمان از طریق چندین راوی

 شیشعرهانیز در بیشتر  و مرام المصری مشاهده گر نمود یابد

اول  از راوی (شعرهای این مجموهخ حدود هفتاد درصد از)

وحتی دیالوگ هم در شعرهایش دارد  کندیمشخص استفاده 

لی فع یهاگزارهوصفی به  یهاگزارهگفتگوهایی که شعر را از 

 .کندیمو مخاطب را با خود همراه  دهدیمتغییر 

 کنمیمخواهش »

 بیا 

 امدادهسفارش  یاقهوه

 مبادا دیر برسم آنکهواز ترس 

)المصری  « امجاگذاشتهکیف پولم را 

1393 ,29) 

شعرهای مرام المصری دارای نگاهی 

زنانه هستند او عشق را را زاویه دید یک 

و به صذاحت از  کندیم زن بیان

 با البته کندیماحساسات زنانه صحبت 

شعرهای  نگاه ژرف است که به همین بیانی ساده ولی ژرف و

 .بخشدیماو جلوه متفاوتی 

 زنندیمدر »

 کیست؟

 زیر فرش زنمیمرا جارو  امییتنهاگرد و خاک 

 گذارمیملبخندی بر صورتم 

 (19, 1393)المصری  «کنمیمو در را باز  

د توانداند که میرا تنها زبانی میشعر  هلن سیکسو

زنانه باشد. ازنقطه نظر او ازآنجایی که زبانِ شعر گسسته است 

 تواند شکسته شده و علیه نظامنیست می پیوستههمو به 

وان عنتواند بهزنان می ا شعراینه ۀطغیان کند. با هم مردساالر

ادی تواند نمجدا برای بیان تنِ زنانه به کار رود. شعر میزبانی 

و المصری  است ریختههماز تن زنانه باشد که ساختارها را به

 گوید و شاید همانند غاده السماناز نگاهی زنانه از عشق می

ساختارهای  تواندو دیگر شاعران شعر نو عرب به خوبی می

 حساسات بپردازد.مردساالر را کنار زده و خود به بیان ا

 کنیترکم می» 

 پس چه کسی خواهید دید مرا

 امدر حریر عریانی

 حریری که در آن

جهان  هایروایت از دیدگاه بارت

 توانیمالمصری را  شمارند و شعرهایبی

که از میان  جهان دانست هاتیروایکی از 

 شعر را انتخاب است یمختلف  یانواع ادب 

 .کرده است
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 زیبایی راستینم

 (23, 1393)المصری  «پیداست 

 عینیت تبدیل کندیم عبور مرحله دو از روایی شعر کی

 عینیت به شاعر ذهنیت تبدیل و شاعر ذهنیت به هانشانه

 ذهنیت صافی دو از که دوم عینیت مخاطب یبرا فهم مورد

هیچ  تواندیم چهاگر است گذشته مخاطب ذهنیت و شاعر

یک  ایجاد یبا عینیت اول نداشته باشدو بنابراین برا ارتباطی

و  هانشانهمخاطب، انتخاب  رابطه دو سویه میان گوینده و

آنها، بیشترین اهمیت را دارد و این راز  یپذیر تأویل میزان

 .هاستتیرواجاودانگی بعضی  موفقیت و

 به من عشق بده امروزانهبرای جیره »

 نکن وقلب غمگینم را سنگین

 کوچک یاذره حتی با

 لمسم کن

 وگل سرخ را از من دریغ مدار 

 برخطاهای من چشم ببند

 بفرست ورسوالنت را

 (۷3, 1393)المصری  «بگذارپا به جهان من  پیش از آنکه

روایت دارای اهمیت است  یکی از موضوعات دیگری که

 محورهای جانشینی و همنشینی است

 از انجا که بین ما

 سوپ گرمی نیست برای خوردن

 (۷۵, 1393)المصری  وکلماتی ولرم برای تکرار

 های شعر عرب معاصر کاربرد رمز یا ترین ویژگییکی از مهم 

 در بیان دردهای جامعه است و چشمان خود نماد در شعرهای

 

 

 

)شفیعی کدکنی را به آفاق وسیع انسانیت گشوده است.  

ی سادگکه البته   این  رمزگان  در شعر مرام المصری به(13۸۷

گردد  و زبان را در سطحی قرار دهند که بتواند خود بیان می

 بی کاربرد رها نماید.  یهاهیآراو  هاصناعترا از 

 خوشا شکمت»

 ها و آرزوهاکه پرشده از ترس

 اتسینمای پژمرده و شدهخوشا به حال تن متالشی

 چکدآب و صدا میدهانت که از آن 

 هایتانگشت

 کندنویسد و پاک میکه می

 کنندسازند و ویران میکه می

 دردهایت خوشا به حال شورها و

 (۵9, 1393)المصری ات خوشا پوچی

توان شعرهای مرام المصری را مرام المصری پایان می در

مقیاسی برای تکامل و تحول که شعر را تعادل یا  شاعری است

برای بیداری قلب و روح  داند که لطافت یک روح نوازشگرمی

تصاویری از  توانسته است در این مجموعه شعر است و خود

 و ضمن ایجاد همدلی عشق را با بیانی ساده وبی تکلف بسازد

 ■ کند. مخاطب را نوازش قلب و روح با مخاطب

 منابع

با ترجمه  چون گناهی آویخته در تو.م. المصری, مرا

 .1393سیدمحمد مرکبیان. تهران: چشمه, 

تهران:  شعر معاصر عرب.شفیعی کدکنی, محمدرضا. 

 .13۸۷انتشارات سخن, 

 
  
 

 

. 
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 «(و چهارم بخش سوم)پشم زرین » ماجرای 
«مرتضی غیاثی» 

 

وجود در پی آن بود که چنین سفری را به انجام  ۀهمیاسون با 

برساند، از این رو تمام جوانانِ دلیر یونانی را به نزد خود 

فراخواند و آنان نیز که از شور و شوق ماجراجویی بی بهره 

ون پیوستند. در میان این نبودند، بی درنگ آمدند و به یاس

همراهان، هراکلس، پهلوان خدایگونِ یونانی و اورفئوس، چنگ 

نواز بی مانند، از همه نامدارتر بودند. یاسون، کشتی بسیار 

گذاشت، یاران و همراهان  آرگوتیزپویی برساخت و نام آن را 

خود را در آرگو جای داد و راهی سفر شد، از این روست که 

 .اندنهاده آرگونات نان نامبر هر یک از آ

لمنوس گذاشتند.  ۀریجزدر نخستین گام، پای به  هاآن

یمآبخوستی شگفت که تنها زنان در آن 

گانِ باشند ۀهمکشتنِ  . این زنان باستندیز

 به چنگمردِ جزیره، فرمانروایی آن را 

آورده بودند. با این حال، این زنانِ سخت 

دل از میهمانانشان به گرمی پذیرایی 

کردند و آرگوناتها را چندی نزد خود نگاه 

داشتند. روزی از روزها، یکی از همراهان 

که هوالس هراکلس، پسرک جوانی بنام 

در دست، رفت تا از  یاکوزههراکلس بر او شیفته بود، با 

اما، همچون که کوزه را در آب برکه فرو آب بیاورد.  یابرکه

برد، پری دریایی که در آن آب خانه داشت، روی گلگون پسر 

را دید و آرزوی یکبار بوسیدن او بر دلش نشست. پری سر از 

آب بیرون کرد، دست در گردن پسر انداخت و او را با خود به 

زیر آب درکشید. دلدار در آب افتاد و دیگر نشانی از او دیده 

پسرک گشت و  به دنبالنشد. هراکلس، دیوانه وار در هر سو 

چون هیچ نشانی از او نیافت، بی مهابا به ژرفای جنگل راه برد 

تا شاید دلبرش را بیابد. روزها و روزها گذشت و خبری از 

هوالس را از  جزبهبازگشت هراکلس نشد؛ قهرمان همه چیز 

درنگ  توانستندینمیاد برده بود. آرگوناتها که بیش از این 

خود ادامه  به راهکنند، آرگو را به آب انداختند و بی هراکلس 

 دادند.

بود. هارپویاها،  هارپویاهادومین گامِ آرگوناتها، دیدار با 

پرندگانی با منقاری بزرگ و چنگالی تیز بودند که همیشه در 

. در این گذاشتندیمپی خود بویی گزنده و بیماری زا برجای 

که در زمانهای  کردیمپیرمردی، فینوس نام، زندگی سرزمین، 

گذشته، آپولون به او توان پیشگویی بخشیده بود. از این رو، 
                                                             

1 Symplegades 

آن مرد مردمان را بی پرده از هر آنچه که در آینده رخ دادنی 

. این کار زئوس را که دوستدار پوشاندنِ کردار آگاهاندیمبود، 

د و بالیی بر سر فینوس از راز بود، به خشم آور یاپردهخود در 

آورد که در تاریخ ماندگار شد. زئوس، چنان کرد که هرگاه 

خوان  یسوبه، هارپویاها بردیممرد بیچاره دست به خوراک 

و در  خوردندیم، هر چه بر خوان او بود، آوردندیماو هجوم 

که آدمی را  گذاشتندیمبد بو برجای  یاپسماندهپس خود 

یارای نزدیکی به آن نبود. آرگوناتها با دیدن فینوس که در آن 

زمان جز پوستی بر استخوان نبود، دل بر او سوزاندند و بر آن 

 شدند تا یاریش دهند.

فینوس که خود از هنر پیشگویی بهره 

از  اشییرهابرای  دانستیمداشت، 

چنگال هارپویاها، تنها به دو تن از 

نیاز دارد و نه به « باد شمال»فرزندان 

آرگوناتها. این دو فرزند، در میان  ۀهم

آرگوناتها حاضر بودند. بدینسان، پیمان 

دوستی و یاری بسته شد. خوانی برای 

پیرمرد آراسته شد و آن دو پسر 

د او ایستادند. هنوز مرد پیشگو، اگرشمشیر به دست، گر

نخستین لقمه را به دهان نگذاشته بود که هارپویاها در آسمان 

 هاآنچون تیری بر خوراک مرد تاختند. پدیدار شدند و هم

خوردنیها را غارت کردند و سپس گریختند؛ اما محافظان 

 یاپرندهپیرمرد، همچون باد، در پی آنها دویدند و هرگاه به 

. دو جوان کردندیم، آن را با شمشیر خود تکه تکه دندیرسیم

 بغبانو، اگر، دادندیمبه کشتار پرندگان تا واپسین تن ادامه 

ایریس، از آسمان فرو نیامده بود و فرزندان باد شمال را از این 

کشتار باز نداشته بود. بدینسان، با میانجیگری ایریس، 

هارپویاها از مرگ رهایی یافتند؛ اما در برابر، سوگند خوردند 

که ازین پس هیچگاه به خوراک فینوس دست درازی نکنند. 

مرد ه سور نشستند. پیرجوانان بازگشتند و با پیرمرد شادانه ب

در ازای این یاری، به آنان راه گذر از سنگهای کوبان، یا 

بلند و  ییهاصخرهرا آموخت. این سنگها،   1گادسسومپله

روباروی بودند که همواره از یکدیگر دور شده و باز به هم 

. فینوس از آنها خواست کبوتری را در میان شدندیمکوبیده 

پرنده به سالمت از میان  اگرند، این دو تخته سنگ رها کن

از همان گذرگاه  توانندیمگذشت، آرگوناتها نیز  هاصخره

فینوس که خود از هنر پیشگویی بهره 

از  اشییرهابرای  دانستیمداشت، 

چنگال هارپویاها، تنها به دو تن از 

نیاز دارد و نه به « باد شمال» فرزندان

 آرگوناتها. همۀ
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راه جان باخت، امید بستن به  ۀانیمکبوتر در  اگربگذرند؛ اما 

 پشم زرین دور از خرد خواهد بود.

بعدی خواهید  یهاشمارهماجرای پشم زرین را در  ۀدنبال]

 خواند.[

 چهارمبخش  -ماجرای پشم زرین

چون سپیده دمید، آرگوناتها بر کشتی نشسته و فینوس را 

ترک گفتند. آنگاه که به نزدیکی سنگهای کوبان رسیدند، 

آنگونه که پیرمرد پیشگو از آنها خواسته بود، کبوتری را در 

دو تخته سنگ رها کردند. هیچکدام از آن قهرمانان  ۀانیم

گمان نیمکردند که آن پرنده بتواند از چنان گذرگاهِ پرخطری 

به سالمت بگذرد. اما کبوتر در میان ناباوری همگان، پرید و از 

اندکی که میان دو سنگ گشوده مانده بود گذشت؛ تنها  ۀفاصل

و تخته سنگ در واپسین دم بود که انتهای دمش در میان د

، در بند افتاد و بریده شد. شدندیمکه بار دیگر به هم کوبیده 

آرگوناتها، دلگرم از این رخداد، کشتی خود را از همان راه که 

 ۀمهسنگهای کوبان راندند و با  ۀدهانکبوتر رفته بود، به درون 

توان خویش پارو زدند و مانند آن پرنده کامیاب شدند که 

جا بگذرانند؛ تنها زیور انتهای کشتی بود کشتی خود را از آن

که در واپسین دم در میان دو تخته سنگ، در هم شکسته 

دریانوردان توانستند به تندرستی از آن خطر  ۀهمشد، اما 

 بگریزند.

چندی پس از این، آرگونتها به سرزمین آمازونها رسیدند. زنان 

 ختندیآمینمجنگجویی که جز برای زادن فرزند، با مردان در 

. این زنان پروراندندینمو جز فرزندان دختر، فرزندی را 

جنگجو، دشمن خونریز مسافران و رهگذران بودند. اما 

آرگونتها با بهره گیری از باد موافق، کشتی خود را بدون توقف 

ه بختیار بودند، چ یراستبهاز کنار آن سرزمین گذراندند. آنان 

، نبردشان با آن زنان اختنداندیمبه ناچار در آنجا لنگر  اگر

 .گرفتینمدالور بی خونریزی پایان 

سرانجام پس از گذشتن از این سرزمین، آرگوناتها به 

کولخیس، سرزمین پشم زرین، رسیدند. اما، آرگونتها هیچ از 

کارشان  ۀدنبالکه  دانستندیماین پیشامد خرسند نبودند، چه 

چگونه و درکجا  دانستندینمحتی  هاآنبی خطر نخواهد بود. 

آن پشم را بیابند و به چنگ آورند. بنابراین، هیچ  توانندیم

و هیچ خیالی نور امیدِ را بر  کردینمآنها را خرسند  یابهانه

؛ مگر آنکه کارگشایی از میان ایزدان الومپی تاباندینمدلشان 

برمیخاست. این کارگشا، ایزد بانو هرا، همسر زئوس، بود. او 

ر این قهرمانان فروسوزاند و از آفرودیته، بغبانوی مهر و دل ب

دوستی، خواست تا آنان را یاری کند. آنچه آن بغبانو کرد این 

بود که فرزندش کوپید را به نزد دخترِ پادشاهِ کولخیس 

فرستاد تا او را به مهر یاسون گرفتار کند. مدئا دختری بود که 

فنون آن آگاه بود. تنها به جادوگری آوازه داشت و به ریزترین 

با این هنر، یاسون را به پشم زرین برساند  توانستیماو بود که 

 و او را از مرگ برهاند.

بعدی خواهید  یهاشمارهماجرای پشم زرین را در  ۀدنبال]

 خواند.[

 ۀدرباربی مرگ  یهاداستاناسطوره شناسی، »]برگرفته از 
ادیت همیلتون، با اندکی  ۀنوشت، «خدایان و قهرمانان

 ■ دگرگونی[



 

 1399 آرذماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوبیست و چهارمشماره    49

 «واهه کاچا» معرفی 

 «آنی هوسپیان» 
 

 

های دشوار؛ واهه کاچا، استاد ترسیم موقعیت

د. آینپیش می یزدنبرهمچشمهایی که گویی در موقعیت

استاد نواختن تلنگر در داستان؛ تلنگری که اغلب 

آمدی که . پیشبرداردمرگ را در  ۀمقولرویارویی با 

 زند و تلنگری کهمی برهمآرامش و سیر طبیعی زندگی را 

آرامش حاکم بر  ۀیساقبل از آن در 

توان شاد بود، از هر جو داستان می

پرواز دری سخن گفت و اندیشه را به

 ۀدیچیپدرآورد. ولی در روند 

هایش، حوادث چنان نابهنگام داستان

دهد که مخاطب از رخ می

های کاچا، های داستانشخصیت

غیر از چیزی که تا آن هایی بهچهره

نقاب که خواننده تا بیهایی بیند، چهرهزمان خواننده می

آن هنگام ندیده یا با آن آشنایی نداشته؛ و هنر کاچا، در 

های دور از های دروغین انسانی در موقعیتبرداشتن نقاب

هایی که در روایت زندگی انتظار و دشوار است. چهره

های آرام و دوست داشتنی خود را بروز روزمره و لحظه

 سازند.را پنهان مینقاب خود  ۀپرددهند و در پس نمی

واهه گارنیک خاچاتوریان، با نام هنری واهه کاچا، شگردی 

شناختی و هایی با مضامین روانخاص در خلق رمان

هایش شاید های داستانشخصیت محور دارد؛ قهرمان

 ۀگونهای معمولی باشند، ولی در بیشتر مواقع به آدم

گیرند و معموال  با خشونت، هم قرار می یرودررو نامتعارف

ها و اند. در بیشتر رمانگریبانبهعدالتی دستتقدیر و بی

اش، با انتقادی تند از های کوتاهش سبک نگارشیداستان

نقض واقعیت غالب در جامعه و محکوم کردن جنگ 

وضوح نوعی در برخی از آنها بهشود که بهمشخص می

ها را و دیدگاه اگزیستانسیالیستتوان تأثیرات فلسفه می

دید. او که در میان نویسندگان ارمنی تبار فرانسوی 

تأثیر مکتب جایگاه خاصی به خود اختصاص داد و تحت

های ادبی اگزیستانسیالیزم فرانسوی بود، توانسته در سال

چندان دور سبک ادبی خاص خود را با تأثیر کمتری از نه

ات ارمنی و هم ادبیات این مکتب ادبی وارد هم ادبی

بته انشعاباتی نیز داشته. ال بعدهافرانسوی کند. سبکی که 

که کاچا، بعدها در طول زندگی خالق ادبی خود تالش 

که از اصول « وجود»کرده تا در حد ممکن به اصول فلسفه 

 ۀعقولماولیه مکتب اگزیستانسیالیزم است وفادار بماند و 

ندگی انسانی در تفکرات عنوان معنا و ماهیت زمرگ را به

اش به شمار های سبک نوشتاریخود جای دهد و از اولیت

مانند نویسنده، متفکر و مخاطب این مکتب آورد و به

مسئله مربوط به آن را در خود حل کند؛ اما مخاطب کاچا 

صورت هایش شاید نه بهدر نوشته

پذیری این طور درکآشکارا ولی به

ماهیت وجود مسئله را که وفاداری به 

جزئی از ارکان اصلی آثار و سبک 

شود را بندی میاش طبقهنوشتاری

که در تمام کند. با آنلمس می

اش تالشش بر این بوده ادبی یکارها

که تأثیرات مکتب اگزیستانسیالیزم را در آثارش چندان 

پایدار نشان ندهد. ولی فرار از این باور و تفکر برای 

ب ادبی راحت نخواهد بود؛ تمام ای در این مکتنویسنده

 ۀمعقولهایش با های محوری داستانها و شخصیتقهرمان

 وپنجهدستشوند و با آن در حال می روروبهمرگ مدام 

های اصلی و فرعی آثارش نرم کردن هستند. شخصیت

طبیعی  ریغو  یدیناامآور، در شرایط عذاب سرهمپشت

شوند. امتحان می یدرپیپگیرند و در این شرایط قرار می

چیزی برای کسی یا چهاست چه نامشخصامتحانی که 

 زده.آنها رقم

کند و هر کدام از مرگ را با ترس و اضطراب مقایسه می

دهد در سمتی از کفه ترازوی خود قرار می این واژگان را

واهه گارنیک خاچاتوریان، با نام 

هنری واهه کاچا، شگردی خاص در 

هایی با مضامین خلق رمان

 .شناختی و شخصیت محور داردروان
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شناسی خاص خود که جزئی از طور مرموزی با روانو به

تأثیر گرفتن از  اش است باهای نویسندگیمهارت

، ینیبازآفرهای اگزیستانسیالیستی شروع به اندیشه

های و ترسیم حاالت و احساسات شخصیت یبازساز

کند. آثارش در شرایط یکسان ولی دور از انتظار می

مخاطب کاچا در این مرحله دچار وحشت و اضطرابی 

شود که ارزشمند است زیرا حقیقت انسانی را جذاب می

 .کندآشکار می

ویسی نساختار اولیه ادبیات اگزیستانسیالیستی در رمان

 که معتقدند هاآنپردازی است. مربوط به اصل شخصیت

های آثار ؛ شخصیتآزادندها در این سبک ادبی شخصیت

و از مرگ، گناه و  برندیمسر مدام در اضطراب به کاچا

است  یوضع آزاد نیا یدر هراسند و مشخصه اصل یپوچ

است. کاچا  یریگمیفرد دائم در حال انتخاب و تصم رایز

آزاد  دیباور استوار بود که انسان با نیبر ا

خود دست  تیساختن ماه یباشد تا برا

 ودخبه انتخاب بزند و انتخاب نکردن هم 

 هاتیشخصانتخاب است.  ینوع

در  تدریجتوانند وجود پیدا کنند و بهمی

از  رمعمولیغهای رویارویی با موقعیت

خود آگاه شوند. که در این حالت هم 

 های خلقشوند. شخصیت یدیناامتوانند دچار پوچی و می

ادبی مجبورند تا خود را بسازند، از شده در این سبک 

حالت منفی خود خارج شوند و متعهد و در حیات 

اجتماعی و سیاسی نقش بپذیرند و ایفا کنند. هر چه 

 ها از بیرون ساده، آشنا و معمولیها در این رمانشخصیت

مانند داشته  هزارتوهای باشند باید از درون پیچیدگی

نویسنده خلق شده  صورت چند الیه توسطباشند که به

باشند. و البته که واهه کاچا در این گونه نگارش مهارتی 

های های چند الیه داستانزدنی دارد. در شخصیتمثال

ای که به ذات انسانی مخاطب را نزدیک با هر الیه کاچا،

 ترو واضح مرموزترکند، پیچیدگی شخصیتی آنها می

شک، ، خرتریناپذبینی هایش پیششود. شخصیتمی

گری حتی غریبه و گاهی به خوی حیوانی و وحشی

شوند. تمام این احواالت در حالی است که از تر مینزدیک

و دور  آزاریبهای عادی، آشنا، بیرون و در ظاهر، شخصیت

 گری هستند.از هر نوع وحشی

ای است که داستانش را راوی گونهاش بهنوشتاری لحن

طور مرموزی کند؛ بلکه خود نویسنده بهروایت نمی

ها داستان آنها را تعقیب وار به دنبال شخصیتسایه

کند که به پیروی از کند و مخاطب را نیز مجبور میمی

های داستان از دور نویسنده به دور از چشم شخصیت

ن باشد. همراه آنها ولی مخفیانه در گر روایت داستانظاره

شرایط تعریف شده قرار گیرد با آنها همراه شود و 

تجربیاتشان را همراه و دور از آنها تجربه کند. او مخاطبش 

کند؛ اضطرابی که برخی به را وارد دنیایی از اضطراب می

سرایی کاچا را معمایی و رمزآلود اشتباه ژانر داستان

که  زدیخیبرمباه از آن دیدگاهی انگارند. این اشتمی

ای شروع به نفس، بدون هیچ وقفهآثار کاچا، یک ۀخوانند

کند تا به سرانجامی دور از انتظار دنبال کردن داستان می

هایش دور از انتظار برسد. و از این جهت سرانجام داستان

است زیرا تلنگر وارد شده به موقع در داستان، پرده از 

دارد و زمانی که این تلنگر طوفان ر میها بچهره شخصیت

ها دیگر مانند مانند به آرامشی نسبی برسد، شخصیت

ذات  هاآنسابق غریبه نخواهند بود. 

واقعی خود چه انسانی چه حیوانی و 

دور از مقام آدمی و هر چه که باشد 

اند. را دیگر به خواننده نشان داده

گوید: کاچا در جایی می

داستان پس های من در شخصیت»

توانند های سابق نمیاز تلنگر، آدم

ا واهه کاچ«. باشند. پس روابط بین آنها تغییر خواهد کرد

که به آن عادت  یاروزمرهها در زندگی معتقد بود که آدم

زنند، نقابی که مانع از شناخت اند نقاب بر چهره میکرده

 هاآدمذات آنها در جهان روزمرگی است. همین دسته از 

زندگی، نقاب خود  نامتعارفزمان رویارویی با شرایط  در

دارند و ذات اصلی خود را در شرایط دور از ذهن را بر می

هند. دآوری به یکدیگر نشان میبه طرز شگفت یرعادیغو 

توان خود واقعی آنها و خوی و در این زمان است که می

 و نفسشان را شناخت و به آنها اعتبار داد.

و مخصوص خودش است  فردمنحصربهش اسبک نوشتاری

از  جلوترو همین سبک نوشتاری او را یک قدم 

هایش قرار داده است؛ نوشتار او ادبی همراه با ایدورههم

، رونیازاهای عادی عامه مردم است. گوییمایع محاورهته

فهم، محدود، ولی در عین حال کمی سخت شیکارهازبان 

، تیز، برنده و کوتاه و پرشورروان است. کلمات آثارش 

استعدادش هم در همین نهفته که قدرت نفوذ کالمش 

پروراند تا مطلبی عمیق را در این قدرت را در او می

ای کوتاه به طور شیوایی به مخاطب منتقل کند. او جمله

هایش گیر در داستانهای نفسعادت ندارد تا جمله

باور استوار بود که انسان  نیکاچا بر ا

 تیساختن ماه یآزاد باشد تا برا دیبا

خود دست به انتخاب بزند و انتخاب 

 انتخاب است. ینوع خودنکردن هم 
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 آثارش هم در ییبندهااستفاده کند؛ حتی به این چنین 

و نازیباست و همه  نامنظمخوریم. نوشتارش کمی بر نمی

چیز را با سیر طبیعی خود به جلو پیش برده و خودش 

 آثارش نداشته. ینیبازبکند که عادت به اعتراف می

نقاشی عظیم و مملو  هایش،که اغلب رمان معتقداندبرخی 

آیند و داستان ها است که مدام به صحنه میاز شخصیت

دهند. کنند و تغییر میخاص خود روایت می ۀگونرا به 

ها در آثار کاچا، چنان صمیمانه و واقعی این شخصیت

کنند که بار و دردناک را بازسازی میحوادث تأسف

از آنها دور شود و فراموششان  تواند به آسانیمخاطب نمی

ها در آثارش چنان با حرارت شرح داده شده کند. داستان

تفاوت بودن به محتوای داستان را در که کسی توان بی

ای هم در خود ندارد. این دست از آثارش جایگاه ویژه

ادبیات ارمنی و هم در ادبیات فرانسوی دارند. این آثار 

واهه  رگریتصوذهن خالق و شدت بر که بهعالوه بر این

کاچا تکیه زده بلکه استوار بر چنان مستندات مهم 

اش را توان هر صحنهتاریخی و توضیحاتی است که می

تصویری پررنگ از حقیقتی دانست که در برابر چشم 

 شوند.گیرند و روایت میمخاطب شکل می

واهه گارنیک خاچاتوریان، با نام مستعار واهه کاچا، 

در سوریه  192۸رمنی تبار فرانسوی که سال نوسینده ا

، فروبستدر پاریس چشم از جهان  2003متولد و سال 

 نامه خلق کرده. ازنمایشنامه و چندین فیلم 1۵رمان،  2۵

اش برای اقتباس در فیلم استفاده شده. آثار برجسته

های مهمش به چندین زبان حتی به فارسی ترجمه رمان

اجتماعی در تظاهرات ضد جنگ  عنوان فعالکاچا به شده.

های دروغی که تالش بر تحریف تاریخ علیه سیاست

اند شرکت کرده و همواره ارتباط خود را با ارامنه داشته

ها و نشریات آنها در ارتباط عمیقا  حفظ کرده و با انجمن

تأثیر نویسندگانی چون میشل بوده است. کاچا که تحت

فرانسوی، نویسنده رمان  نویسبوتور )شاعر، رمان و مقاله

نویس، دگرگونی( و کلود اوژن آنری سیمون )رمان

گاه هویت و ریشه نویسنده کتاب جاده فالندر( بوده، هیچ

همواره تا آخرین لحظه مسائل  خود را فراموش نکرد و

 ترینمربوط به ارمنیان و جامعه و سرنوشت آنها از اصلی

 اش بوده.های ذهنیدغدغه

 ه:آثار ترجمه شد

، ترجمه ق. «خنجری در این باغ»رمان تاریخی 

زاده، که حاصل چندین سال مطالعه، پژوهش و رضوی

بررسی منابع گوناگون حتی خاطرات شاهدان عینی است. 

در این کتاب کاچا استادی خود را در تصویر کردن 

 های روزهای سخت زندگی ملتش به اوج رسانده.دشواری

ای برای قرعه»ر ایران با نام که د« مهمانی درندگان»رمان 

 واسطهقوانلو ترجمه شده و بهتوسط قدسی کریم« مرگ

 براساساحمد شاملو در کتاب هفته معرفی و چاپ شده. 

های نمایشی صورت گرفته. این این داستان بارها اقتباس

صورت نمایشنامه نیز نوشته شده که ق. رمان به

 زاده آن را ترجمه کرده.رضوی

 ،«قصاص»که در ایران با نام « در برابر چشم چشم»رمان 

 ■ توسط ابراهیم صدقیانی ترجمه شده.
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 07تا  16شماره  «خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی»از کتاب  هایینکته
 «مهدی رضایی» 
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 «فیلی در اتاق» رمان معرفی 

 «باقری معصومه»؛ «رادمریم نفیسی»نویسنده  
 
 ده،نویسن و مترجم رادنفیسی مریم از« اتاق در فیلی» ۀخالقان رمان

این . است شده نوشته ذهن سیال جریان سبک به صفحه ۸0۸ در

 .است اجتماعی عاشقانه، تم با تخیلیعلمی تریلر، ژانر رمان در

 است خطری یا مشکل منظورش که است اصطالحی اتاق در فیلی

 بدین اصطالح این. کند بحث اشدرباره خواهدنمی کسهیچ که

 فیلیک آشکاری به چیزی اجتماعی مدون تعامالت در که معناست

 .شودمی گرفته نادیده هم

 وردآکسف لغت که شده است نوشته پساحقیقت لغت اساس بر رمان

 اساس بر را خود سوم فصل فارگو سریال ترپیش. شد 2016 سال

 رینتپربیننده به که برد آنتن بر پساحقیقت لغت

ی راحت برای نویسنده رمان این در .شد تبدیل سریال

 .است کرده را ایتالیک سیال هایقسمت تمام مخاطب،

 العادهفوق موکلی و وکیل مالقات جلسات با رمان

 شود؛ موکلمی شروع زندان بازجویی اتاق در باهوش

 محرمانهفوق ایپروژه ۀدربار( زن شخصیت اول رمان)

 از نتهفت فقط که کندمی صحبت فیلیپروژه نام به

 تصویر به را اشگذشته دارند و خبر آن از جهان سران

 .کشدمی

 ۀانخدارد. به ترتیب فصول آن؛  فصل ده بلند رمان این

پارابیوسیس.  سرمازیستی. کوین.بیت زمان. پای رد امن.

 هب عشق خاطرتقاطع. به پروانه. بزرگ. بال و کوچک هایسوءتفاهم

 یا پسرانم. و فصل دهم که همان فصل آخر است با عنوان حقیقت

 رساند.واقعیت داستان را به پایان می

 ترسیمی ایاستعاره بینی جهان دارای شنام مانند "فیلی در اتاق"

 ستا ممکن تریلر ژانر در قرارگیری خالف بر که است بشر ماهیت از

 ایجاد ادراکی عمیقِ ترس نکند اما ایجاد مخاطب برای را آنی ترس

 ناخودآگاهِ  ضمیر در را ترس آن مضمونی ژرفای تفکر و تأمل که

 .کندمی ریزیپایه مخاطب

 اب نخستن رمان بلند مریم نفیسی راد، متناسباثر تازه و در واقع 

 زدنیمثال دقتی با دارد، آزمایش و فرمول علم، بر که تمرکزی

 را مانر اصلی شخصیت سرعت کشد و بهمی تصویر به را جبرگرایی

 همان از( تریبیانی ماریا) نابغه شیمیدان این. اندازدمی خود دام به

 هب قدرت ابر شرکتی از رمان این در. شودمی هاییدروغ قربانیِ ابتدا

 نظرش زیر هایکارخانه از یکی که شودمی صحبت کِم الفارما نام

 ۀیاول وادم از استفاده سوء) زندمی( مِتامفتامین) شیشه تولیدِ به دست

 دخو این که شودمی ثابت رمان ۀادام در تدریج به که( دهندهواکنش

 همان در. است شرکت و کارخانه عوامل هایجنایت بر پوششی

 یمیش ویژه به شیمی علم بر اصلی قهرمان تسلط متوجه رمان ابتدای

 .کندمی صحبت مخدر مواد پخت مهارت از با که شویممی مواد

این  رایب طبیعی مسیری که رسدمی نظر به اصلی عناصرِ به بازگشت

 لفص و آورده در تحریر ۀرشت به وسواس با را فرایند رمان باشد که

 وت هزار رمان این ۀدهندلیتشک جزئیاتِ را نویسنده صرف ودوم اول

 را اکشن و گرفته خود به ترتهاجمی ایرویه مرور به اما کرده است

جزئیات  به عمیق دقت و ظرافت و همین است داده قرار داستان محور

 ظاهری داستان ذهنی و تخیلیعلمی روایتِ که است شده باعث

 گردی یکی به پرداختن در موضوع بعدا  همین. بگیرد خود به واقعی

 این ۀریزنج ردِ  که کند،می پیدا ضرورت مخدر مواد عناصر تجارت از

 ار کِم الفارما شرکتِ آوردلهره تر،عمیق حوادثی بررسی تا را تجارت

 ۀمحرمان فوق هایپروژه کوبمیخ را و مخاطب گیردمی

 در دانیال و ماریا اینکه از بعد همچنین. کندمی خود

 برای) مورس کد روش به اطالعات انتقال جریانِ

 اتفاقی طور به( جهانی صلح برای حلی راه به رسیدن

 جانبیِ  هایداستان و آورندمی دست به جدید مدارکی

 هایپروژه در تفحص یعنی گیرد،می شکل جالب

 ۀدربار اطالعاتی کسب و کم الفارما زیستی انجماد

 لیفی» تمایل گرفتنِ نظر در با حتی .بازگشت فرمول

 دهنده،تکان هایمقدمه برای« اتاق در

 اول فصل روحِبی آغازِ شودمی هایش باعثسنجینکته

 یک رب ایمقدمه باید قاعدتا  که دو فصل در. باشد غریب و کنندهگیج

 نچندی حداقل رمان که بینیممی باشد، طوالنی و وسیع بکِفلش

 عیدس با تا رودمی دانشگاه ۀکتابخان به ماریاو  پردمی عقب به سال

 .لفی ۀپروژ آغاز از قبل سال هفت دقیقا . بریزد دوستی طرح معالی

بی و به خو است کرده استفاده زمانی پرش تکنیک از اتاق در فیلی

از پس اجرایی کردن این تکنیک برآمده است در حالیکه نوع روایت 

 وارد را مخاطب که ندارد دیگر هایکتاب به کتاب هیچ شباهتی

 شودمی شروع ایمقدمه با رمان. کند گمان و حدس مبهمِ هایبازی

 که گویدمی خود از بالست همسرش که جنگ نام به زنی آن در که

 و باشد یاس نامش دارد دوست و است شده جنگ دیگران زور به

 چیست، داستان کل به مقدمه ربط پرسدمی خود از مدام خواننده

 .تاس بوده چشمانش دربرابر هایشسوال پاسخ مدت تمام کهحالی در

 و شودمی آغاز قدرت خأل ۀبحبوح در پایانی هایدر انتها، فصل

 هایرقابت و شده مدفون رازهای سوم، جهانی جنگ از ناشی وحشتِ

 اام است گرفته فرا را داستان اصلی هایشخصیت دِاگرگرد موجود

 خود ۀشد یبنددرجه و ریتم منظم همان با کماکان اتاق در فیلی

 اب باز اما است نمانده چیزی داستان پایان تا اینکه با دارد و ادامه

 در جدیدی موضوعاتِ شوند وپرداخته می جزئیات تمام انرژیِ

 در پی هایشوک با صفحات آخرین آید که درمی وجود به داستان

■«.داشتن ادامه»رسد و می پایان به رمان پی
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 و آثار او «انیومجیگو یسارگس کرانیت» معرفی 

 «آنی هوسپیان»نویسنده  
 

، رمانی طنز، پیچیده و احساسی که منعکس «کاله سبز»کتاب 

میان جوانان و  نانهیبدبانگلستان، جو  1920کننده فضای دهه 

هلندی »( و کتاب 192۴روحیه طغیان آنهاست )سال 

، رمانی با تم سیاسی، درباره آلمان در جنگ جهانی «سرگردان

دفاع شدت از نظرات تند خود که در آن به (1939دوم )سال 

مایکل »، توسط تیکران سارگسی گویومجیان با نام هنری کرده

سِ نوینامه و نمایشنامهنویس، فیلمنویس و مقاله، رمان«آرلن

در بلغارستان متولد شده،  1۸9۵ارمنی تبار بلغاری که سال 

 نوشته شده است.

 در زیهجوآمهای خاطر عاشقانهمایکل آرلن که بیشتر او را به

شناسند و در ژانر ادبی جامعه هوشمند انگلسیسی می

گوتیک )یکی از اشکال تاریک رمانتیسم(، هیجانی و ترسناک

شناختی نیز آثاری ماندگار خلق کرده، کار ادبی خود را از روان

ها و مجالت ، با نوشتن مقاله و نقد ادبی در روزنامه1916سال 

 مهم زمان خود آغاز کرد.

هایش که های کوتاه و رماندر داستان ینوشتارسبک 

تا  1920های های معروف هالیود در سالبخش فیلمالهام

ها و ای، همراه با وارونگیبوده زنده و محاوره 1960

طور که توانست آنها را به یرمعمولیغ یهااستنباط

ایست که هر اثرش در ادبیات رواج دهد، به گونه یبیوغربیعج

کند و خوانندگان درباره پیدا می مخاطب خاص خودش را

آثارش نظرات بسیار متفاوتی دارند. این سبک ادبی 

 .(، معروف شدوارآرلنبه سبک آرلنسک ) بعدهااو  فردمنحصربه

، در اروپا و آمریکا شهرت 1920دهه مایکل آرلن بزرگ، از 

ادبیات آمریکا چون: ویلیام  سینثرنوزیادی داشته؛ بزرگان 

نویس ارمنی(، ارنست میلر نویس و نمایشنامهسارویان )رمان

همینگوی و فرانسیس اسکات فیتز جرالد )نویسنده رمان 

گران آرلن بودند و تبحر ادبی او را گتسبی بزرگ(، از ستایش

دگی نگار زنعنوان وقایعستودند. مایکل آرلن حتی بهبسیار می

د جوان و ثروتمند، گاهی با فیتز جرالد مقایسه شده؛ روزمره افرا

هایش بیشتر درباره ثروتمندان، رسوم چرا که موضوع داستان

افراد مهم جامعه، چگونگی گذران زندگی آنها و مد بود. در 

کند یم بازگوکران اثر همینگوی، ارنست کتاب پاریس جشن بی

ا والنی که بکه چگونه در حالی که او و فیتز جرالد در سفر ط

م های اولیه تمابردند، جرالد طرحاتوموبیل در پاریس به سر می

های آرلن را به او گفت و نتیجه گرفت، آرلن داستان

 ایست که باید تماشایش کنی.نویسنده

« گذاری لندنسرمایه»اولین رمان مایکل آرلن تحت عنوان 

، روایتی خیالی از زندگی خودش 1920نوشته شده در سال 

ر د بعدهاکار. در این اثر و حتی ای تازهعنوان نویسندهست بها

های مردی که برای آنها تعریف شده اش شخصیتآثار برجسته

های حقیقی جامعه انگلستان جز آنکه بر گرفته از شخصیتبه

شدت شبیه شخصیت اصلی خود هاست بلکه بهدر آن سال

رسوم خاص اوست. مردانی آراسته، مبادی آداب، پایبند به 

پاک و منظم با حضور فیزیکی قوی. مردانی که  ثروتمندان،

گیرند و بیشتر احساسات بر تأثیر قرار میراحتی تحتبه

منطقشان غالب است؛ مردی که ممکن است جامعه او را 

پوش یاد کند. آرلن این توان را داشت تا با رفتار عنوان شیکبه

تأثیر خود قرار تحت و آداب خاص خودش اطرافیانش را واقعا 

عنوان خوبی آگاه بود و از آن بهاش بهدهد. او از این توانایی

رد. کپردازی آثارش استفاده میویژگی و ترفندی در شخصیت

های های مردی که نه تنها در جامعه بلکه در کتابشخصیت

خاص خودشان محبوب بودن. در دیگر  یبدجنسآرلن هم با 

آنها  قهرمانسیاسی دارند،  کهتم اشیراجتماعیغهای داستان

چه مرد چه زن بیشتر جوانان جنگی محکوم هستند که هنوز 

، بدبین سرخودهگرسنه هیجان بودن؛ جسور و رها شده، گاهی 

کنند که هایی ایفای نقش می. در آثارش زنطبعشوخولی 

گیرند و دچار چندان شرور مورد ستم قرار میتوسط مردان نه

شوند. و عمدتا  به باکره محدودیت و تنهایی میاحساس اندوه، 

شود. لحن این دست از آثارش بودن آنها در داستان اشاره می

و  و سرشار از کلمات زیتندوتآمیز، خواننده را با ادبیاتی کنایه
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کند. خالقیت او اند مواجع میانتخاب شده بادقتسخنانی که 

جامعه  یهااریمعو وفادار به  پرشورنظیر، در نوشتن کم

گویی، کنایه، طعنه، هایش بذلهاست. در نوشته 1920های سال

 ا آزاراینهشود که البته تمام پرخاش و حتی هتاکی دیده می

مهم و حیاطی و الزم.  سیطنزنودهنه است؛ اما برای نویسنده 

کند؛ طنز همیشه یک قربانی دارد و همیشه انتقاد می

ا اش راش در این ژانر این است که خوانندهترین وظیفهاساسی

نسبت به ارزش و لزومِ جایگاه طنز در کارش مجاب کند. او به 

نوشت باور داشت و قدرت کالمش در حدی بود که آنچه می

د. نویسد باور کننکند که به آنچه می هایش را نیز قانعخواننده

دنبال خود اش مخاطب را بهآرلن زیرکانه و با مهارت هنری

 کشاند.می

نگاری آن روزها های او با وقایعهای اجتماعی و عاشقانهداستان 

شناسی و وحشت آمیخته شده. مایکل آرلن همراه با عناصر روان

صر خیالی و وحشت. کرد که پر بود از عناهایی خلق میداستان

توان سبک نوشتاری ساکی هایش میدر تعدادی از داستان

انگلیسی(، اسکار وایلد )شاعر و  سیطنزنو)هکتور هیو مونرو، 

شاعر، معروف به )نویس ایرلندی( و آرتور ماچن رکس داستان

اهل ولز(، را حس  ۀنوسندامپراتور فراموش شده ژانر وحشت، 

 کرد.

 ۀهوشمندانهای عاشقانه و تی داستان، برای مد1933در سال 

انگلیسی خود را کنار گذاشت و به نوشتن آثار سیاسی و 

های علمی روی آورد؛ که البته مجددا  به ژانر گوتیک، داستان

. ژانر گوتیک که خود از بازگشتعاشقانه و کمیک و طنز خود 

وجود آمده برای او شهرت ترکیب وحشت با مضامین عاشقانه به

 کار برهآورد. موضوعاتی که در این دست از آثارش به بسیاری

دسته عاشقانه،  سهژانر ادبی گوتیک به  یارهایمع براساس

 شود. وحشت )همراه با طنز( و ملودرام تقسیم می

که در آنها ابهام وجود دارد  ییرازهامعموال  در این آثارش به 

صورت  رازهاپرداخته که در طی داستان افشای تدریجی این 

تاریک و زیبایی را به  ۀمنظرهایش گیرد. آرلن در داستانمی

خاصی ترس و  یفضاسازکه در محیط و  آوردیمنمایش در 

آید که احساس تعلیق برای وجود میبه پرشورای عاشقاه

، لحن صحنهشود. او با انتخاب دقیق مکان و مخاطب ایجاد می

 کند.داستان را تعیین می

ا احساسات افراطی برای انتقال یک فکر استفاده او از ملودرام ی

و  زیآماغراقهایش کند؛ و در این سبک زبان شخصیتمی

مضطرب است و مضمامینی چون جنون و پریشانی عاطفی را 

های خلق شده برای آثارش دید. طنز توان در پس شخصیتمی

هاست، پس باید کار رفته شده در آثار مایکل آرلن برای آدمبه

ترین نوع این سازی صورت گیرد که سادهی شخصیتنوع

ها توسط خود نویسنده سازی، پرداخت شخصیتشخصیت

 ها را کشفاست. به این معنا که در آثار آرلن مخاطب شخصیت

ها توسط خود او طور واضحی این شخصیتکند؛ بلکه بهنمی

 شوند.برای مخاطب تعریف می

گر هایش را با یکدیتانخوبی عناصر کلیدی داسمایکل آرلن به

و غیر واقعی را واقعیت  یمنطقکند و مسائل غیر ترکیب می

کند و خواننده را دچار تردیدی می شیهاداستانانگارد در می

که این موضوع بیان شده در داستان واقعیت است یا رویأ. طنز 

هایش یکی از بهتر نوع ها و رمانظریف آرلن در داستان

آید؛ زیرا لحن مطمئنی تان به شمار میدر انگلس یسیطنزنو

شود؛ دارد و این یک ارزش بزرگ برای آثار آرلن محسوب می

کار رفته در آثارش هجو نیست و شخص یا گروه خاصی طنز به

ا ههای استفاده شده در داستانگیرد. حتی کنایهرا هدف نمی

اش که های سیاسیاست. در رمان طنزگونهنوعی  شیهارمانو 

ر در اواخر عمر به آنها پرداخته فراغت زیادی داشت برای بیشت

 های؛ ولی در درامیفضاسازسازی و ترکیب عناصر، شخصیت

وضوح دیده اش که نقش طنز در آنها بهگوتیگ و عاشقانه

باید دقت بیشتر  طنزپردازنویس عنوان گوتیکشود، بهمی

 لحن کرد. ایجاد فرم وداشت و برای خلقشان سخت کار میمی

های بود. رمان ریناپذرسانی انکار کلی در نوشتن برای او یاری

او و طنز نهفته شده در آنها از طریق فرمی که رمان به خود 

آمیز تبدیل ای مسخرهکند، به حادثهگیرد یا تقلید میمی

آمیز را در عنصر تقلید مسخره شیوبکمشود. همه آثارش می

میز آفقط این نیست که با تقلید اغراق خود دارند؛ اما هدف آنها

 هایاصل را تأیید کنند. اصل در داستان یناهمگونضعف یا 

عنوان یک فرم. رود، اغلب بهکار میآرلن در مقاصدی دیگر به

شود، حال آنکه این آمیز از اصل انتقاد میدر تقلید مسخره

گیرند که بر هدف کار میها اصل را به این منظور بهتمثیل

 واقعی طنز تأکید کنند.

ای کرد و احترام ویژههایش تأیید میجامعه او را برای آرمان

تر شد؛ و این چنین او توانست جایگاهی ظریفبرای او قائل می

ن برای ها بوداز کسانی که صرفا  نکوهنده پلیدی مؤثرترو بلقوه 

شهرتی مثال زدی ، او را به«کاله سبز»خود کسب کند. کتاب 

 آمیز وگر زندگی کوتاه و خشونت. این رمان طنز، روایترساند

 بار شخصیت اصلی داستان است.مرگ تأسف

 ، در نیویورک درگذشت.19۵6سال  مایکل آرلن

 ■ .است« بانوی زیبای من»فیلم معروف  نامهلمیفاو نویسنده 
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 «روی آب» نقدی به داستان کوتاه 

 «موالخواه ایرؤ»؛ «گی دو موپاسان»نویسنده  
 

داستان روی آب، یکی از نوول های خوش ساخت گی دو موپاسان 

ست. شهیر  ا سنده  سان، نوی صهموپا ستانو  هاق کوتاه در  یهادا

آغاز کرد که در  یادورهادبیات فرانس   ه، فعالیت ادبی خود را در 

سم در اوج رونق بودند. او  یهامکتبقلمرو نثر،  سم و ناتورالی رئالی

ستاو فلوبر و امیل زوال  یهاچهرهاز  شاخص این مکاتب به ویژه گو

 بسیار الهام پذیرفت،

ناتورالیس  م به لحاظ فلس  فی به این معناس  ت که تنها قوانین و 

های فراطبی نه قوانین و نیرو عت ) های طبی هان نیرو عی( در ج

 اند.فعال

از مظاهر  یرا که جامعه بر بخش   یپیروان این مکتب س  انس  ور

ستند و از چیزهای یطبیعت و زندگ شک  یاعمال کرده بود، در هم 

را تش  ریح کردند که تا آن زمان در آثار  یس  خن گفتند و مناظر

 راه پیدا نکرده بود. یادب

ست شیا وها، حقیقت تنها از طریق ب: از نظر ناتورالی سی دقیق ا  رر

 آید.یها به دست ممکان

 ها.شود، مهم است نه شنیدهیاز نظر آنها تنها آنچه دیده م 

 نقش در در داستان روی آب، راوی آغاز داستان،

سطه ست، یاوا شخصی که روایت را  به برای واگذاری دانای کل، ا

یم فی( تعربرای خواننده و راوی )اینجا هر دو نقش یکی اس   ت

رودخانه که جزیی از طبیعت اس   ت، یکی از  انتخاب مکان .کند

داستان ناتورالیستی، پاسان است تا روایت با تصویر در  یهایژگیو

 سازی شود. همسان تلفیق حس،

ستان  شانه مندی  با دارد. ییروا ،ۀویشدا ، طبیعت. دریا ۀابزارگونن

 یهادهیپد، نی زار و قایق همه اش   یا و هاوزغرودخانه اقیانوس، 

صنوع ستان  ۀرابطیک  طبیعی و یا م درونی برای بافت معماگون دا

 .اندکردهرا ایجاد 

سبات و  ساختارگرایی ادبی یعنی کشف این منا ستان،  در جهان دا

سفی هر  لیتأوارجاع به  شف روابط درونی  ۀدیپدفل شانه مند و ک ن

. به قول آلیوش  ا در ش  ودیمداس  تان با یک خاطره آغاز  این رموز.

مازوف  کارا مان برادران  ندگی واالتر و س   المتر و »ر چیزی در ز

 .«خوب نیست ۀخاطراز یک  ترکین

آن بارودخانه، حس ابهام از وضعیت  ۀسیمقاروایت از توشیح دریا و 

نه و  خا ماگون رود هام را در طرح مع غاز، و این اب نده آ را در خوان

صاویر ذهنی  شکل مهیبی از طبیعت، ( راماهیگیر) یراوت  ینیع با 

 .کندیم

 از ،رس   دیمآنچه پیرامون ماهیگیر  یناش   ناختگایجاد رعب در 

 زمان کش  ش را آغاز کرده و با اینکه نوول، ۀنقط ش  روع داس  تان،

 مخاطب را تا پایان، اما کمی برای اوج و فرود این کش   ش دارد،

 داستان نگاه  یپا در مدار کشف و شهود این کشش، همچنان

ست. اما .داردیم سر نی سانی می  یافتن داللت معنایی یک اثر، به ا

سبات درونی  شانهوقتی منا سته ،هان سر  دان صاویر می شود، درک ت

 و از رهایی لنگر از عدم تحرک، بعد اس   ت. چنانکه در داس   تان،

 .رودیمبین  از تخیل ماهیگیر برای ماورایی کردن اتفاق،

سه در یک زمانخواننده، راوی او ستان و ماهیگیر هر  از ابهام  ل دا

صه،  از اوج، ۀنقط در و لذت متن، شوندیم خارج و طرح ماورایی ق

 .شودیم حاصل بر خواننده، هانشانهدریافت 

سبات، که در  ییهاینیبپیش  و پایان روایت، حدس کشف این منا

 کش   ف گیر کردن لنگر و تص   اویر ذهنی ماهیگیر، ایجاد ش   ده،

 گی دوموپاسان است. یجادو

اساس کلیت تصاویر، در ابتدا در ژانر ترسناک  بر داستان روی آب، 

 مفاهیمی که با عناص   ر طبیعت، ، اما به س   ببش   ودیم لیتأو

 .دینمایمروانشناختی متن  لیتأورا وابسته به  ژانر شده، ییاشنازدا

در پرداخت عینی تص  ویر، جهان  هاگزارهدر ژانر روان ش  ناختی، 

 .شناسانندیمنوینی را به خواننده 

که رودخانه ساکت دریا بزرگ و راستگو و روراست است، درحالی»

س  روص  دا جریان دارد، و غرد، همیش  ه بیو خائن اس  ت. رود نمی

برای من این حرکتِ همیش   گیِ آبِ جاری، از امواجِ بلندِ اقیانوس 

 «.تر استهم ترسناک

ج ماهیگیر،این یا  یزیچ ا  نده  به خوان یا  نه و در خا را در مورد رود

 اص  لی در این تعریف ریکور چهارس  ویه ۀگفتبه  بنا .دیگویمراوی 

 معنایی و داللت. یهاهیما وجود دارد. گوینده، شنونده،

روان  یهاپرداختگوینده در تماس با خاطره، ذهنیات خود را با 

 .کندیمشناختی بر عناصر عینی طبیعت، بازگو 

با دعوت ماهیگیر در تجسم  شنونده با راوی اول داستان و خواننده،

ضایی از دریا، صداقت از دریا  دچار ساختاری ف و  شوندیمدریافت 

در س   کوت وهم انگیز رودخانه با آن خیانتی که راوی به رودخانه 

شیده، معنا ستان، به دنبال مدلولی معنا یا ۀیسو یبرا بخ بی در دا

در جهان  هاداللت. گرددیمبرای داللت امر خائن بودن رودخانه، 

به دنبال امر بدیهی هس   تند و گی دو موپاس   ان، با یافتن  واقعی،

سد، شت، به ج سکوت خیانت  ابهام عنوان دالِ وح  زیآمو معمای 

 .کندیمرودخانه را تاکید 

صرف نظر از  صداقاینجا  سناک رودخانه  ییهام که امر بر وجوه تر

رودخانه برای عبور ممتد زمان از بس  تر  ۀاس  تعاردارند، اما کش  ف 

جسد  ۀاستعارگفت  توانیم و رویدادها، امری است واقعی.. هااتفاق

از ترس   ها،  یامجموعهارزیابی هرمنوتیک این نوول، ش   اید  در

صیف نوینی از  یی چند معنا ۀیسوکه در  اندتیواقعتاریکی، ...و تو

 ایستایی انسان را دچار یهاکنش قدیمی، ، به هیات جسدیلیتأو

 ■ .اندکرده
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 «محمد نقدی»؛ «مرضیه خانم»داستان 

 «رضا موالیی»؛ «ماسکتو بابا»داستان 

 «عاطفه فرخی فرد»؛ «ملکه شب»داستان 

 «بدرزادهبهناز »؛ «خواستگار مامان»داستان 

 «رباطسیروس شیخ»؛ «سوت و سکوت»داستان 

 «رضا مهریزی»؛ «و خاله تاجیشمسعلی »داستان 

 «غمیلویی مهدیدمیرمحم»؛ «به مقصد شاه»داستان 

 «مرجان بابامحمدی»؛ «هایرنگومداد  یمداد مشک ۀقص»داستان 
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 «خواستگار مامان» داستان 

 «بدرزادهبهناز »نویسنده  
 

 یتو》: گفتینشسته بود به مامان م اشیشانیپ یبابا که عرق رو

 نجایات که اخاله شبیپر م؛یها رو هم نگاه کنکمد رختخواب

رختخوابش  یاونجا ال دیشا د؛یخواب یاتاق مامان پر یموندن تو

کمد  یمامان رنگ صورتش قرمز شده بود؛ دو نفر ؛《افتاده.

یبه من م شهیهم مامان ن؛یزم یرو ختندیریها را مرختخواب

 اسباب دیموم شد بات شیباز کهنیخوب بعد از ا ۀبچ 》: گفت

 دیها بارا مثل ما آدم بزرگ زیرو جمع کنه؛ همه چ شیهایباز

 حتما  شودیتمام م میباز کهنیمن بعد از ا ؛《.یبذار شیسرجا

 که بارکیپا نروند؛  ریکه ز گذارمیباکس خودشان م یلگوها را تو

آمده بود  ییاو بدون دمپا م؛یکردیپازل درست م یمن و مامان پر

حواسمان نبود که  میمزرعه درست کرد کی کهنیاتاقم؛ بعد از ا

 یافتاده بود تو نیزم یدرخت که رو کی م؛یها را جمع کنپازل

کرده  ریگ اوردیآن را در ب خواستیم یفرو رفت و وقت شیکف پا

 یمامان پر یکف پا مامانخون آمد و  یلیکه خ شیپا یبود تو

و  "بتمن" یحت میهاین اسباب باززد از آن روز م هیرا بخ

در کمد  شانیسرجا حتما و  اندازمینم نیزم یرا رو "سوپرمن"

 :دیگویچرا مامان به بابا نم دانمیاما نم گذارمیم

 دیآیکه م رونیبابا از ب ؛《؟یبذار شیسرجا دیرا با یزیچ هر》

 بارکی اندازد؛یرا همه جا م شیهاکفشش را درآورد جوراب یوقت

ت برگش کهنیکرده بود بعد از ا یفوتبال باز شیهاکه با دوست

 راهنشیبود درآورد و رفت حمام کند؛ پ یخانه؛ لباسش را که عرق

مبل هال افتاده بود و  یرو رونیب ورشکیتو بود و  ورشکیکه 

 شیکه مامان برا یوانیجورابش گم شده بود که من کنار ل کی

 .کردم دایپزخانه پآش زیم یشربت درست کرده بود رو

نش که ت یآب راهنیرا بسته بود و با پ دشیسف یموها ،یپر مامان

 جیگ و یمثل مامان و بابا عصبان اصال کرده بود خوشگل شده بود؛ 

 نیگیدندون من، امروز گم شده؛ شما م 》:نبود؛ فقط گفت

ن؛ شوکاسه یشون توبعد از نهار مسواک زدم و گذاشتم شب؟یپر

 ۀکاس یمن تو یهادندون یجا کنه؛یمن هنوز عقلم خوب کار م

 ؛《اندازه؟یشو مدندون یها کرختخواب یاتاقمه؛ ال ییدستشو

 کرفدرصد  کی اگر 》شده بود؛ گفت:  یجورکی شیبابا که صدا

 گرفتم؛یشما دو دست دندون م یبرا فته؛یاتفاق ب نیا کردمیم

به تون، درست امروز گم دندون کردمیراستش فکرش رو هم نم

را  شیهاخواست صحبت کند؛ دست یوقت یمامان پر ؛《.شه

پسرم البد قسمت نبود که آشنا  》دهانش گرفت و گفت:  یجلو

 شتریسن من؛ ب یداره؟ تو یاضاف یدندون مصنوع یبعدم ک م؛یبش

 ابتمید به خاطرخودشون رو دارن؛ من  یدوستام هنوز دندونا

باز خدا رو شکر که االن حالم  افتادن؛یو م شدنیدندونام لق م

 :لبخند زد و دوباره گفت بعد《خوبه و قندم کنترل شده. یلیخ

اده ند یقول چیه شون؛نمیمن به اصرار شما قرار بود فقط بب 》

به ؟ تا دندونا ساخته به شهآدم آشنا  شهیمگه م دندونیبودم؛ ب

 .دیکش یداد و نفس بلند هیبل تکبعد به م ؛《هم اووووه! شن

 ختیریرا م اشییمبل نشسته بود و داشت چا یاحمد که رو بابا

 کیخشک شده؛  خودکارتجوهر  》به بابا گفت:  ینعلبک یتو

تم؛ بابا جان نوکر 》بابا گفت:  ؛《خودکار بده جدولم نصفه مونده.

 ؛《.خرمیخودکار م جعبه هیبرات  به شه دایدندون پ نیبذار ا

 یها رفت باال وقتکاناپه بلند شد و از پله یاز رو یمامان پر

که نوکش باال و  دادیبرگشت؛ داشت سر خودکارش را فشار م

کار را  نیا گفتیبه من م شهیآمد که بابا هم ادمی شد؛یم نییپا

خودکار را دراز کرد  یمامان پر شود؛ینکنم؛ فنر خودکار خراب م

 :سمت بابا احمد و گفت

وسط اتاق  فتهیدوتا االن بمب هم ب نیاحمد آقا؛ ا نییبفرما 》

بابا احمد صاف نشست و دو تا دستش را  ؛《!شهینم شونیحال

 .جلو داد کمکیسرش را  رد؛یدراز کرد که خودکار را بگ

امان م اگرروزها  یها بود و مامان هم پرستار بود؛ بعضدکتر بچه بابا

بمانم  ششیخانه پ آمدمیم یدبستان شیاز پ ینبود که وقت یپر

از  چند تا کهییجا رفتمیکه با مامان م مارستانیب بردندیمن را م

 یبلندگو بعض یو از تو نشستندیمامانم بودند؛ م یهادوست

بلندگو حرف  یکه من تو دادندیاما اجازه نم زدندیها حرف موقت

و  نشستمیم ششانیپ دادند؛یم لیپاست ای شکالتبزنم؛ به من 

 دمیکشیعکس خودشان را م شتریب دم؛یکشیم ینقاش شانیبرا

 ۀهمکه چاق بود را بزرگتر از  مایخاله س یچرا وقت دانمیاما نم

ع موق دند؛یخند هیبقناراحت شد البته  دمیمامان کش یهادوست

ط وس دیکرد؛ بابا پر میدعوا ادیز یلیبرگشتن به خانه مامان خ

 کنمیتو قطع محرف زمیعز دیببخش》حرف مامان و بهش گفت: 

یم شیمامان که صدا ؛《حرف بزنم؟ کمیمنم  یدیاما اجازه م

نزد اما سرش را تکان داد؛ بابا  یزده بود؛ حرف غیو فقط ج دیلرز

ه ک ینکرد یپسرم، کار خوب 》کرد و گفت:  اهمنگ اینه یاز تو

 نیگیخودتون نم مگه》گفتم:  ؛《.یدیعکس خاله رو کش

 یبرام معلم نقاش گهیسال د دیو شا کنمیم یخوب نقاش

 خوبه؛ برات معلم یلیخ تینقاش 》بابا جواب داد:  ؛《ن؟یریبگ

 راداشونیها دوست ندارن که ااما آدم بزرگ رمیگیهم م ینقاش
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ت نداش یرادیبابا اما اون خاله که ا 》گفتم؛  ؛《.یبگ نرو بهشو

 تر بودفقط از همه چاق

که چاقن؛ مهربونن  ییآدما ۀهم دیتر بود شااز همه مهربون یول

ا هم ب یکه من و مامان پر "کالوس"کارتون  یتو "بابا نوئل"مثل 

بابا  ؛《با من قهر کرده بود. گهیمن به خاله هم گفتم اما د م؛یدید

 کرد؛یرا نگاه م رونیسرفه کرد؛ مامان هم از پنجره ب دیشد یلیخ

 .خنددیکه م نمیبب ننخواست بگذارد م

ها بود؛ پدرش دکتر بود و دوست بابا که دکتر قلب بچه رجیا عمو

 پدرش 》:گفتیبه بابا م شهیهم رجیعمو ا کرد؛یم یزندگ کایآمر

و عمو هم دوست نداره  رانیتنهاست و دوست نداره که برگرده ا

ابا و بود که ب بیاما عج 《باباش که تنها نباشه. شیبره پ رانیاز ا

ینم اجازه》: گفتندیو م کایآمر میبر نددوست داشت یلیمامان خ

اجازه  ییجا شودیمگر م کردمیفکر م شهیهم ؛《.میبر دن

 لندن؟ میما نرفته بود دیندهند که آدم برود؟ مگر ع

آورده  یشکالت کیشب قبل بابا که برگشت خانه با خودش ک چند

ر افشا دکتر》گفت:  یبه مامان پر د؛یخندیبود؛ خوشحال بود و م

 یشما رو معرف تعارفیازدواج کنه؛ منم ب خوادیم ران؛یاومده ا

ده و چند بو مارستانیب قبال خانم دکتر حکمت که  ایکردم البته گو

اما  ننیهست رو هم قراره بب دیل ناهیساله بازنشسته شده و فام

گاه رو ن یاگهیزن د ؛نهیبه بکه شما رو  یشما کجا و اون کجا؟ کس

خونه  یمن تو 》اخم کرد؛ بعد گفت:  یمامان پر ؛《.کنهینم

 دیرا بغل کرد و بوس یبابا ناراحت شد و مامان پر ؛《تونم؟مزاحم

 هک گمیمن فقط م ه؟یحرفا چ نیا نیشما مادر من 》و گفت:

پدر  کهنیکه بعد از ا هاستسالو شما  هیدکتر افشار آدم خوب

 دیکه بابا سع دونستمیالبته من م ؛《.نیکرد یرفتن تنها زندگ

 ن،یخدا؛ مامان مه شیرفته پ نینرفته و مثل مامان مه ییجا

ک کوچ یلیبابا خودش هم خ دمش؛یمن ند اصال  مامان بابا بود که 

 》: گفتیم شهیرفت؛ بابا هم شانشیاز پ نیبود که مامان مه

 نیبچه بودم بهتر یبابا احمد نذاشت که بفهمم مادر ندارم؛ وقت

 هامو با حوصلهحرف ۀهمو  قمهیرف نیبود تا االن که بهتر میبازهم

 《.کنهیم مییو راهنما دهیگوش م

دوست  یلیها رو خخدا، آدم» :گفته بود به همخودش  یمامان پر 

 شیپ بردشونیتموم شد م شونیزندگ کهنیداره و بعد از ا

ینرفتن فقط ما نم نیها از بوقت اوندور؛ اون یجاکیخودش 

 .«.ننیبیها ما رو ماما اون شونمینیبب میتون

 یچقدر آدم خوب رجیعمو ا یبابا کهنیمامان و بابا از ا قدرنیا

یباشه بابا، م 》گفت:  یهست صحبت کردند که مامان پر

 《.نمشیب

ما؛ من بابا احمد  شیآمده بود پ رازیروز قبل بابا احمد از ش چند

 ۀوشگخوشگل است و  یلیبابا احمد خ لیدوست دارم؛ سب یلیرا خ

بزرگ پر از گل و درخت  ۀخان کی؛ دهدیباال م "پوآرو"آن را مثل 

ابا مامان و ب یهستم که نوبت مرخص یمنتظر وقت شهیدارد که هم

 میباغ، بابا احمد چشم بگذارد که من قا یو تو رازیش میبشود و برو

د بابا احم راز،یش میرویتابستان م یشوم و او دنبالم بگردد؛ وقت

که  یو در سبد نمیبچ وهیها مدرخت یکه از رو کندیبغلم م

سبد  کیمامان و بابا هم  ندازم؛یب آوردیم مانیبرا یمامان پر

 برد؛یاحمد، من را پارک م اباب نند؛یچیم وهیو با هم م دارندیبرم

 میبرا کند؛یدرست م میو پازلِ بزرگ برا کندیم یبا من لگو باز

و آلبوم  کندیم فیرا تعر هامیقد ۀقصو  خواندیو م خردیکتاب م

جوان بود؛  یخودش که وقت یهابابا و عکس یمیقد یهاعکس

 .دهدیخلبان بود را به ما نشان م

 یدوست من است؛ بابا وقت نیبهتر یاحمد هم مثل مامان پر بابا

 زنندیبا مامان حرف م شتریخانه، ب دیآیمطب م ای مارستانیاز ب

 میبرا میکن یسرخپوست باز ایب میگویمن م یو وقت خندندیو م

 میبا چادر نمازش برا یتا نگاه کنم اما مامان پر گذاردیکارتون م

 یسرمان هم پرها یرو یو برا کندیدرست م یچادر سرخپوست

و سبز که مال طاووس است؛ گرفته و به سرمان  یخوشگل آب

هم  یپر هستم و مامان لهیقب سیمن رئ زند؛یشان مسنجاق

دفعه که از  نیاست که از افراد من است؛ بابا احمد ا یسرخپوست

ذوق  یلیآورد که خ یسرخپوست یهاکاله مانیآمد؛ برا رازیش

بلندتر بود من به سرم  شیرا که پرها یکیدو تا بود  نکردم و چو

با  یطاووس را هم مامان پر یرا بابا احمد، پرها یکیگذاشتم و 

 کیاتاق خواب،  ۀمالفسرش؛ بابا احمد هم با  یسنجاق زد رو

یم یکه ما باز یدرست کرد؛ مامان و بابا وقت مانیبرا گریچادر د

 ۀخان آمدیبابا احمد که م لبتها کردندیم یتخته نرد باز م؛یکرد

یم نیزم یرو زیو من کنار م کردیم یبا او باز شتریب ما، بابا

: گفتندیها هر دو موقت یلیخ کردم؛یشان مو نگاه نشستم

ینم کردمینگاه م هرچهاما من  ؛《"جفت شش" فقط》

 خورد؟یم یچه و به چه درد یعنی "جفت شش" دمیفهم

حرف زد؛ بابا احمد وقت شام  رجیپدر عمو ا ۀبارشب که بابا در  آن

 خوامینم ستم؛یو خسته هستم و گرسنه ن ادیخوابم م 》گفت: 

بود که بعد از شام با من  یبار نیاول ؛《به شه نیدلم سنگ یرو

پازل  ینهارخور زیم یرو یقرار بود با مامان پر کرد؛ینم یباز

 "وکوچول اهیس یماه" ۀقص میبرا دو بعدش بابا احم میدرست کن

ه بو شب  دیدوست دارم بخواند اما فقط سرم را بوس یلیرا که خ

 .گفت و رفت اتاقش ریخ

من را با خودش چند بار  داد؛یدرس م اهدانشگ یتو یپر مامان

را باز کنم و  زشیم یبرده بود اتاقش و اجازه داده بود که کشوها

عالم  کیبود  زشیم یظرف رو کی یکه تو یرنگ یبا کاغذها

 ۀخانکتاب کیمن را به  یدرست کرد؛ مامان پر میو قورباغه برا قیقا
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هوا گرم  یقتکتاب انتخاب کنم؛ و کردیو کمکم م بردیبزرگ م

شنا و  میرویعصرها با هم م م؛یاندازیو استخر را آب م شودیم

من هم  دهدیاجازه م پزدیم کیک یوقت م؛یکنیم یتوپ باز

 ییهاوهیبا م خامه ای یرا کرم شکالت هاکیک یکمکش کنم؛ رو

آن خامه  یکه تو یو ته ظرف زنمیم کرد؛یقاچ م یکه مامان پر

 دیظرف را نبا ته》: دیگویمامان م زنم؛یس میبود را با انگشت ل

 《زد. سیل

 یمالبود گردنم را کف "شاه ریش"که شکل سر  فمیداشت با ل بابا

دستش فرار کردم؛ بابا  ریو از ز دمیغلغلکم گرفت و خند کرد؛یم

 میکنم و زودتر بر زتیبابا جون بذار تم 》و گفت:  دیهم خند

 جانیا انیم رجیعمو ا یجون و بابا دیو ناه رجیامشب عمو ا رون؛یب

اجازه  آمد؛یغلغلکم م کهنیبا ا ؛《.به شنآشنا  یکه با مامان پر

و درشت شده  زیر یهاها شکل حباببزند؛ کف فمیدادم که ل

 یعروس رجیعمو ا یبا بابا اگه یپر مامان»:دمیبودند؛ از بابا پرس

من  یبابا دوش را گرفت رو ؛《شه؟یما م کیشون نزدکنه؛ خونه

 نه 》صورتم را پاک کرد؛ بعد گفت:  یرو یهاو با دستش کف

ره بگذ کمی نمش؛یبب میتونیما نم کا؛یآمر رهیم یپسرم؛ مامان پر

کردم؛  هیناراحت شدم؛ گر ؛《!میکن یاونجا زندگ میریما هم م

 《کنه؟یم هیمگه مرد گر》بابا گفت: 

 ال  اصدوست داشتم اما  یلیپلو پخته بود که خ ایمامان، لوب ناهار

قرمز بشقاب؛  یهاگل یرو دمیکشیام نبود؛ قاشقم را مگرسنه

 ؛《؟یخوریچرا نم ؛یپلو دوست دار ایکه لوب تو》: دیمامان پرس

 :گفتم

خم شد و دستش را  زیم یمامان رو ؛《.ستیام نگرسنه 》

درد  تییجا ؛یتب که ندار 》بعد گفت:  ام؛یشانیپ یگذاشت رو

 کایبرود آمر یمامان پر خواهمیکه نم میخواستم بگو ؛《کنه؟یم

یم هیمرد گر مگه》: ندیکنم و بابا و مامان بگو هیگر دمیاما ترس

 《کنه؟

 یلیصبحانه خ 》کم غذا خورد و گفت:  یلیاحمد هم خ بابا

 کردیها را جمع ممامان بشقاب یوقت 《خوردم و اشتها ندارم.

اتاقم  رمیو م کنهیسرم درد م 》بابا احمد گفت:  زد؛یبر یکه چا

 《دراز بکشم.

فته ر یقرمز بود؛ وقت نکشیع ۀشیشبابا احمد از پشت  یهاچشم

شامپو  بارکیچشمش؛ مامان هم  یبود حمام، کف رفته بود تو

و قرمزشان کرده بود که  شیهاچشم یحمام رفته بود تو یتو

 .ختیریرا چند روز قطره م شیهامجبور شد دکتر برود و چشم

 کیکش شبید»: گفتیبابا م م؛یدیدراز کش میاز نهار همه رفت بعد

سته خ نجایا انیو باباش م رجیشب عمو ا یکه وقت میبخواب م؛یبود

 شهیمنم م»اتاقش گفتم:  رفتیم یمامان پر یوقت ؛《.مینباش

 تخیشان رکرد و بهم میموها یدستش را ال ؛《اتاق شما بخوابم؟

یم دم؛یتختش دراز کش یرو ؛《زم؟یعز شهینم چرا》و گفت: 

 رود؛یم ییقبل از خواب دستشو شهیهم یکه مامان پر دانستم

دخترک  "را درآورده؛ کتاب  شیهادندان دمید د؛یدراز کش یوقت

 .بخواند میرا دادم که برا "فروش تیکبر

کرد؛ مامان و بابا فقط  داریمن را از خواب ب ،یبلند یو صدا سر

 به هم یاتاق مامان پر زدند؛یحرف م یدندان مامان پر ۀباردر 

مدم ها آبودم؛ پابرهنه از پله دهیبود؛ با همان شورت که خواب ختهیر

ها را مبل یرو یهاها و تشکچهبابا و مامان تمام کوسن ن؛ییپا

 یتو ختیریرا م اشیاحمد داشت چا بابا کردند؛یجابجا م

ا آن پروانه بود ر یکه رو یقندان در یکه بخورد؛ مامان پر ینعلبک

 یولکپ کیبابا احمد؛ بابا احمد لبخند زد و  یباز کرد و گرفت جلو

 .هم با دهان بسته لبخند زد یبرداشت و تشکر کرد؛ مامان پر

 یروبرو یراحت یصندل ینشسته بود رو د؛یلرزیبابا م یهالب

 یرا گذاشت رو وانیآب را داد به دستش؛ ل وانیمامان ل ون؛یزیتلو

 یاریو مر لمیموبا》بعد به مامان گفت:  د؛یکش یو نفس بلند زیم

بابا سرش را  ؛《م؟یبازم بگرد یخوایم》مامان گفت:  ؛《برام؟

با با یبلند شد و رفت گوش یاقهوه ۀکاناپمامان از  عقب انداخت؛

 کمکیزنگ زد؛ اولش  رجیشان آورد؛ بابا به عمو ارا از اتاق خواب

از دکتر افشار معذرت بخواه؛  رجیا 》حرف زدند اما بعد بابا گفت: 

ینداره ازدواج کنه؛ م میتصم یما نظرمون عوض شده؛ مامان پر

قرار گذاشته که خانم دکتر حکمت  دیشون کمه و ناهکه وقت دونم

داداش؟ البد قسمت نبوده. تو مثل  هیها چحرف نیا نن؛یرو هم بب

 《و دکتر برسون. دیسالم به ناه ؛یداداشم

ول کرده بودم؛ سرم را چسباندم به  یبغل مامان پر یرا تو خودم

و تا  رفتینم ییجا یچقدر خوب بود که مامان پر اش؛نهیس

 .ماندیم شمیپ شهیهم

 شیهاو با انگشت زدیبه بابا احمد افتاد؛ داشت لبخند م نگاهم

 .زدیمبل م ۀدست یرو

را قطع کرد؛ مامان که  یو گوشکرد  یخداحافظ یبا ناراحت بابا

بعد  بابا؛ ۀشان یبود دستش را گذاشت رو ستادهیسر بابا ا یباال

برداشت و روشنش کرد؛  زیم یرا از رو ونیزیکنترل تلو یمامان پر

 االن》درِ گوشم گفت:  ینگاه کردند؛ مامان پر ونیزیهمه تلو

 ؛یرو بردار یگذاشت یچا یقوط یتو هک یاون یبر یتونیم گهید

 یبلند شدم و رفتم آشپزخانه؛ در قوط صدایب《سرجاش. یبذار

آن درآوردم؛  یرا از تو یمامان پر یهارا باز کردم؛ دندان یچا

 به یمامان پر یهارا بستم و بردم کنار صورتم، دندان میهاچشم

 یرا رو یدست ینیسنگ آمد؛یم یچا یو بو خوردیصورتم م

به من  درا باز کردم؛ بابا احم میهاام احساس کردم؛ چشمشانه

یهالب یمان را با هم روو انگشت میدیچشمک زد بعد با هم خند

 ■ .میگذاشت مان
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 «شمسعلی و خاله تاجی» داستان 

 «رضا مهریزی»نویسنده  
 

تنها دکان روستای جعفر آباد، روستایی در پهنه دشت ورامین، 

تعلق داشت به شمسعلی. دکانی کوچک که از طرف کوچه 

بیرون داشت برای مشتریان و از داخل هم با دری به  یاپنجره

کوتاه به حیاط خانه شمسعلی راه داشت، خانه شمسعلی عبارت 

بود از ساختمانی قدیمی و کاهگلی با چند اتاق و یک پستو و 

حیاطی نه چندان بزرگ که درخت توت نر و بی بری هم در کنار 

 باریک یاکوچهآن قد برافراشته بود. خانه و دکان شمسعلی در 

قرار داشت. بیشتر  شدیمکه منتهی به مسجد و گورستان دهات 

خواربار دکان، اندکی ادویجات و مشتی حبوبات و کمی تنقالت و 

نیز چند پیت نفت بود، درآمد شمسعلی بیشتر از فروش نفتی بود 

و آنهم به ویژه در  آوردندیمکه از شهر برایش 

روخت و سرد به روستاییان می ف یهافصل

. زن شمسعلی تاج الملوک گرفتیماندک پولی 

نام داشت که به خاله تاجی معروف بود، زن 

خوش مشرب و خنده روی روستایی که عالوه 

بر انجام کارِ خانه و زندگی خودش در خانه افراد 

، کردیمبودند کلفتی  ترمرفهروستا که کمی 

چرا که عایدی آن دکان کوچک در آن روستای 

. گرچه شمسعلی هیچگاه دادینمت کفاف زندگیشان را کم جمعی

و چیز چشمگیری به  گرفتیمسپاسدار زنش نبود و پول زنش را 

البته نه هیچ چیز. چرا که خاله تاجی گاه با  دادینمخودش 

التماس و البه و گاه با شیرین زبانی و الغه خرج خورد و خوراک 

. تمام روستا کردیمیی روزانه خانه را با هزار منت از شمسعلی گدا

 شناختندیمشمسعلی را به بد خلقی و خساست و ناخن خشکی 

 .دانستیمو خودش هم 

شمسعلی همیشه کلید در دکان را به زیر پیراهن مندرسش 

و هیچ کس جز خودش به هیچ عنوان حق ورود  کردیمسنجاق 

به مغازه را نداشت. شمسعلی همیشه لباسی کهنه و چرک و چغر 

تا لباسش را  کردیمداشت و هر چقدر خاله تاجی اصرار به تن 

: هر گفتیمبشوید یا نو کند حاضر نبود چرا که معتقد بود و 

یمو هر چقدر نو کنی باز کهنه  شودیمچقدر بشوری باز کثیف 

باید مدتها مجیز  خواستیم. خاله تاجی هر گاه چیزی شود

یمو اندر باب حکمت و ضرورت آنچه  گفتیمشمسعلی را 

؛ تا مگر دلش نرم شود و قلبش دادیمبه تفصیل داد سخن  خواست

به رحم آید و برود و نیازش را بیاورد. زندگی شمسعلی و خاله 

که البته مردم دهاتی آن  گذشتیمتاجی به سختی و صعوبت 

کمی  توانستیمدوران، کمابیش هم دردشان بودند ولی شمسعلی 

. هر گاه خاله تاجی لب آمدینمبگیرد ولی دلش  ترسهلاهلش  بر

یمجدی  کامال  شمسعلی با زبان و لحن  کردیمبه شکایت باز 

، پادشاه نمی یکنیم: خجالت بکش زن! این زندگی که تو گفت

 کنه!

ضمن بذله گویی هایش با  خاله تاجی بر سر جوی آب یا در حمام

که: ایکاش  گفتیمخی یا به جد ، گاه این را هم به شوهاهیهمسا

از شمسعلی بمیرم تا بتونم یه  رتریدیه روزم شده من  اگهحتی 

 چایی شیرینِ شیرین بخورم.

ولی گوشش بدهکار  دیرسیماین حرفها گاه به گوش شمسعلی 

 کردیمشمسعلی بیشترِ همان شندر غازی هم که کاسبی  نبود.

یم یاصندوقچهدور از چشم خاله تاجی در 

که در پستوی خانه  یاچالهکه آن را در  گذاشت

 روی آن ساخته بود و البتهحفر کرده بود، پنهان 

ود نهاده ب بزرگ و مسطح، نسبتا یک تخته سنگ 

راحت و آسوده باشد که احدی  کامال تا خیالش 

این پولها برای  بدان دسترس ندارد. او معتقد بود

 .خوردیمروز مبادا به درد 

بر عکس شمسعلی، خاله تاجی، با اندک مایه 

و به قول خودش از دست  آوردیمپولی که با کار کلفتی به کف 

 ترمفلوکگاهی به فقرای  کردیمشمسعلی در هفت سوراخ قایم 

مبادا به گوش  کردیمالبته سفارششان  کردیماز خودش هم انفاق 

 شمسعلی برسد.

شمسعلی و خاله تاجی، دو تا بچه داشتند یک دختر به نام کوکب 

ده نمان بیشتر از این دو تا شانیهابچهو یک پسر به نام حسن. 

بودند و در نوزادی یا کودکی مرده بودند. شمسعلی این دو را خیلی 

 اگردوست داشت تا جایی که گاهی برایشان آبنبات و آدامس و 

چوبکاریشان کند کمی تخمه و  خواستیمحالش بهتر بود و 

. البته کردیمو از اینکار احساس کرامت و بزرگی  آوردیمتنقالت 

طور دیگری بود. وقتی حسن به سن عالقه شمسعلی به حسن 

بلوغ رسید او تنها کسی بود که گاه شمسعلی، البته با ترس و لرز، 

و حتی وقتی حسن بزرگتر هم شد به  دادیمکلید دکان را به او 

و هیچ احدی نگوید جای صندوقچه پولها را  اشننهشرط آنکه به 

باه بماند و تدر پستوی خانه افشا کرد مبادا که بمیرد و پولها آنجا 

 شود.

ولی شمسعلی بر همان مرام قدیم خود بود  شدندیمبزرگ  هابچه 

بدتر هم شده بود برای قناعت بیشتر، در منزلش  هایتازگحتی 

از حوض  رفتیمو  داشتیمبلکه آفتابه را بر  رفتینممستراح 

شمسعلی بیشترِ همان شندر 

دور از  کردیمغازی هم که کاسبی 

 یاصندوقچهچشم خاله تاجی در 

که  یاچالهکه آن را در  گذاشتیم

در پستوی خانه حفر کرده بود، 

 .پنهان ساخته بود
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و بعد هم با آب  رفتیمو به مستراح مسجد  کردیممسجد آب 

. با مردم هم خیلی بیشتر از گذشته ساختیممسجد دست نماز 

یمو سر به سر و دهن به دهنشان  کردیمبد خُلقی و بد عُنُقی 

تا  کردیم شانیهابچهدنبال  یابهانه نیترکوچکو گاه با  گذاشت

بزندشان ... با اینکارهایش بیشتر انگشت نمای خَلق شده بود گرچه 

و احترام ریش سفیدش را  کردندیما شمسعلی مدارا مردم ب

حسن  مخصوصا ، دندیکشیمخیلی خجالت  شیهابچهداشتند اما 

که آقا جونش را با همه خساستش خیلی دوست داشت و بی اجازه 

، خاله تاجی، که تاج سرش بود و اشننهو البته  خوردینماو آب 

باشند نه همه کسش و دوست داشت که والدینش همیشه عزیز 

 انگشت نما.

دی حسن که دیگر مر مخصوصا کوکب و حسن به بار نشسته بودند 

شده بود و به تازگی از سربازی برگشته بود و در یک کارگاه در 

 ورامین مشغول کارشده بود.

بود که اوضاع کشور  ش 13۴2و بهار سال  13۴1زمستان سال 

وحانیت با به هم ریخت پس از ماجرای انقالب سفید و درگیری ر

پسر دردانه و  رژیم، اوضاع متشنج بود. خاله تاجی همیشه به

سوگلیش، که به قول خودش به دندان کشیده 

بود و کثافات لباس مردم شسته بود تا به این 

که مواظب  کردیمرعنایی شده بود، سفارش 

باشد و خودش را درگیرِ درگیری با حکومت و 

اینجور کارهای بی آخر و عاقبت نکند. اما حسن 

از  شیهاجرگهکه جوان بود و مانند همه هم 

اوضاع زمانه شاکی و گله مند، گوشش بدهکار 

ولی در  آوردینماین نصایح نبود. شمسعلی با اینکه چیزی به زبان 

یری ، عصای پاشپشتوانهی تنها پسرش، دلش خیلی نگران بود برا

یم، سر نمازهایش برای حسن دعا اشدنبالهو کوریش و نسل و 

 . اما یک روز اتفاقی افتاد.کرد

نزدیک غروب به خانه بر  معموال که  حسن 13 ۴2خرداد  1۵روز 

، چند ساعت زودتر به خانه آمد. هوای خرداد دشت گشتیم

در حیاط زیر درخت توت، آشفته ورامین بسیار سوزنده بود. حسن 

شمسعلی از دکان  .زدیمو مضطرب و غرق در اندیشه و عرق قدم 

و خاله تاجی و کوکب، از خانه، تعجب زده به سراغش آمدند و از 

ورامین  علت زود آمدن و آشفتگیش پرسیدند. حسن گفت که

برای  آمدندیماز مردم با گروهی که از پیشوا  یاعدهشلوغ شده و 

دی آقای خمینی به طرف تهران راه افتادند و اوضاع شهر آزا

خاله تاجی این را که شنید گفت: پس خدا رو شکر  پریشان است.

 که عقلی کردی و زود آمدی!

اما حسن سرش را پایین انداخت و بعد از مدتی سرش را باال گرفت 

 من نیومدم بمونم، اومدم برای رفتن اذن و اجازه بگیرم! و گفت:

اجی این را که شنید با دست محکم به پایش کوبید گفت: خاله ت

 خدا مرگم بده اجازه چی؟!

 حسن گفت: اجازه برای رفتن با جمعیت به طرف تهران.

خاله تاجی این را که شنید وسط حیاط روی زمین نشست و وا 

 رفت.

حسن گفت: ننه من باید برم قرآن در خطره جان آقا در خطره بی 

 د کردند.شرفها مملکت را نابو

 خاله تاجی کف دست را بر صورتش گذاشت و چیزی نگفت.

 حسن نگاهی به شمسعلی کرد و گفت: آقا جون شما چی می گید؟

شمسعلی که غرق در خودش بود، شروع کرد به قدم زدن، حیرانی 

 ولی جوابی نداد. پیدا بود، اشرخسارهو ترسانی از 

 کرد و گفت: ننه تو رو خدا بذار برم اشننهحسن رو به 

حسن پس از مدتی دوباره رو به باباش کرد و باز پرسید: آقا جون 

 شما چی می گید؟

واهمه و نگرانی و اضطراب  دادینمی که غرورش اجازه شمسعل

شدیدش را بروز دهد، از قدم زدن باز ایستاد و کمی بر خود مسلط 

شد و نگاهی به حسن و خاله تاجی انداخت و بعد به آسمان 

به خاطر قرآن و مملکت  اگرنگریست و گفت: 

را راضی  اتننهمن حرفی ندارم، برو؛ اما  یریم

 کن، بعد برو

رفت و دست ننه را از  اشننهسن به طرف ح

صورتش برداشت و صورت پر اشکش را بوسید 

و گفت: ننه من باید برم مملکت و دین و قرآن 

 در خطره همه چیز را نابود کردند.

 ختیریمو فقط اشک  گفتینمخاله تاجی چیزی 

وسید را ب اشننهحسن به التماس افتاد و دست و پای پینه بسته 

 .گفتینمولی خاله تاجی چیزی 

شمسعلی که این صحنه را دید با لرزشی که در صدایش بود گفت: 

زن بذار بچه بره معطلش نکن دین و قرآن نابود شد بذار بره ایشاال 

 که چیزی نمی شه توکلت به خدا باشه

خاله تاجی این را که شنید با عجز دست به سوی آسمان برد و 

 سپردمتگفت: به خدا 

حسن خوشحال دوباره دست و صورت مادرش را بوسید و دست 

و صورت پدرش هم بوسید و با کوکب هم خدا حافظی کرد و از 

 خانه بیرون زد.

یمآمدند و تا جاییکه چشم کار  اشبدرقهپدر و مادر تا دم در به 

با نگاه نگران و نومید خود قد و بال رعنای پسر را دنبال  کرد

ز اذان مغرب خبر رسید که بر سر پل باقرآباد نظامیان بعد ا کردند.

یلیخرا کشتند و  هایلیخجلوی مردم را گرفتند و شلیک کردند و 

 هم گریختند. یاعدههم زخمی شدند و  ها

کوکب و حسن به بار نشسته بودند 

حسن که دیگر مردی  مخصوصا 

شده بود و به تازگی از سربازی 

برگشته بود و در یک کارگاه در 

 ورامین مشغول کارشده بود.
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یمخاله تاجی بعد از این خبر مثل اسفند روی آتش باال و پایین 

سن تا ببیند ح دیکشیمسر کوچه و سرک  رفتیمو مدام  دیپر

آمد یا نه؟ اما هر چه چشم انتظاری کشید خبری از پسرش نشد. 

 اشمردانهشب شد اما حسن نیامد. حاال شمسعلی هم که غرور 

یممانع ابراز نگرانیش بود آشکارا نگران بود و به خود  ترشیپ

 . شب از نیمه گذشت اما حسن نیامد.دیچیپ

خاله تاجی آن شب تا صبح دعا کرد و ناله زد و شمسعلی هم تا 

صبح ذکر گفت. اما صبح هم خبری نشد. خاله تاجی و شمسعلی 

که شاهد ماجرا بودند ما وقع را  یاعدهبه ورامین رفتند و از 

یگیر پ فعال  پرسیدند و راه چاره خواستند اما شنیدند که بهتر است 

، آوردیمو پدرتان را در  شودیمتان پاپی قضیه نشوید چرا که رژیم

د که نشد بع اگرحاال بگذارید چند وقت بگذرد شاید خبری بشود، 

 اوضاع کمی آرام شد دنبال قضیه را بگیرید.

اما مدتها گذشت و خبری نرسید. دیگر شمسعلی و خاله تاجی با 

برخی افراد واردتر راهی تهران شدند و هر جا که 

ری از حسن نبود. هر سر کشیدند ولی خب شدیم

از زندان و  بردندیمیا گمان  کردندیمجا که فکر 

بیمارستان و گورستان و... سر زدند و به هر که 

بتواند کاری کند روی زدند و  دادندیماحتمال 

اشت، ند یادهیفااما  البه کردند و به پایش افتادند

نشد که نشد. دیگر خاله تاجی شاد و خوش 

ناله، شب و روزش به ضجه و زاری  گریه و مشرب کارش شده بود

برای ظرف شستن با زاری و  رفتیم. سر جوی قنات گذشتیم

 رفتیمبا هق هق گریه؛ به یخچال ده  رفتیمشیون؛ به حمام 

تا زنها تسلیتش  دیکشیمو صدا  ستیگریمهمین گونه ... آنقدر 

 گویند و دلداریش دهند تا کمی آرام گیرد و کارش را انجام دهد.

را از تو می خوام من  امبچه: خدایا من گفتیمخاله تاجی مرتب 

 سپردم اون رو به من بر گردون. به تورا  امبچه

و حتی گاه به زنش  گفتینماما شمسعلی درخودش بود چیزی  

چه غوغایی است دیگر  در دلش دانستیماما خدا  کردیمپرخاش 

شمسعلی، شمسعلی سابق نبود دیگر با کسی کاری نداشت و زیاد 

ده تا حدی مهربان شده بود  یهابچهبا  و حتی کردینمبد عنقی 

 هابچهو به  گذاشتیمو گاهی مشتی آبنبات و آدامس در جیبش 

ح . شمسعلی نه تنها دیگر به مسترادادیم هابچهپسر  مخصوصا 

بلکه هر شب جمعه به نمازگزاران خرمای خیراتی  رفتینممسجد 

 .گفتیمو التماس دعا  دادیم

یماز اذان و نماز به مسجد  ترشیپشمسعلی بعضی روزها خیلی 

ولی اشکش  شدیممی نشست و به محراب خیره  یاگوشهو  رفت

گاهی وقتها که صدای گریه و شیون خاله تاجی  را کسی ندید.

، شمسعلی که از شنیدن شدیمخیلی جگرخراش و دلریش 

 دیطلبیمرا از خدا  اشبچهسخنان شکایت آمیز خاله تاجی که 

با وجودی که خودش هم در دلش آشوب  شدیملرزان و هراسان 

: زن خجالت بکش مگه آدم واسه چیزی که به خدا گفتیمبود 

نقدر بی تابی می کنه؟ سر خدا منت نذار زن، خدا قهرش داده آ

 می آد!

و  سوختیمو در خودش  گداختیماما خاله تاجی مثل شمع 

 .ختیریمفرو 

، نیز مریض شد و در شانماندهمدتی بعد کوکب، تنها فرزند 

بیمارستان فیروز آبادی شهر ری بستری. اما چندی بعد که 

سراغش رفتند گفتند که وی مرده و چون کسی همراهش نبوده، 

هم جنازه را دفن کردند. اولیای بیمارستان مدت زیادی آنها  هاآن

 سرگرداندند ولی آخر هم آدرس درست و حسابی از قبر اورا 

 ندادند، اعتراض و شکایت هم راه به جایی نبرد.

خاله تاجی دیگر چیزی ازش نمانده بود مدام 

 ییهاضجهکارش ضجه و زاری بود آنهم چه 

و  مؤمنو دل  کردیمکه مو بر تن انسان سیخ 

. خاله تاجی صبح و بعد کردیمکافر را کباب 

دهات تا  یهاکوچهتوی  افتادیمظهر راه از 

و سر دو تا قبر که با  رفتیمقبرستان ده 

و بر سر و رویش  زدیمضجه  دیکشیمانگشتهایش بر روی خاک 

و  رفتیم. ناله کنان گشتیمو بر  رفتیم. گشتیمو بر  زدیم

در مسجد می نشست و خیره  رفتیمشمسعلی هم  .گشتیمبر 

 .شدیمبه محراب 

یک روز غروب شمسعلی صندوقچه کوچکش را از پستو بیرون 

کشید و با خود به مسجد برد و به پیشنماز مسجد داد که خرج 

 بکند. داندیمفقرا و خیرات و مبراتی که صالح 

صدای جیغ خاله تاجی مردم  فردای آن روز، صبح خروس خوان،

 هده را به خانه شمسعلی کشاند. شمسعلی مرده بود. مردم جناز

بیرون آوردند و در گورستان ده دفن  اشخانهشمسعلی را از 

و دیگر نه جیغ  کردیمکردند، سر قبرستان خاله تاجی فقط نگاه 

  .کردینمو نه گریه  زدیم

 یهاهیهمساروز بعد، پس از اذان ظهر، این بار صدای جیغ و گریه 

 آری خاله تاجی هم مرده بود آنهم درست یک خاله تاجی بلند شد

 روز بعد از مرگ شمسعلی.

زجر کش شد؛ در  آری خاله تاجی هم مرد؛ چای شیرین شیرین!!!

 ■ .حالیکه حسرت آب خوش هم بر لب و گلویش ماند

اما مدتها گذشت و خبری 

نرسید. دیگر شمسعلی و خاله تاجی 

با برخی افراد واردتر راهی تهران 

سر  شدیمشدند و هر جا که 

 کشیدند ولی خبری از حسن نبود.
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 «ماسکتو بابا» داستان 

 «رضا موالیی»نویسنده  
 

 !بابا .الو.-

 جونم دخترم...سالم-

 بابا؟ ییسالم. کجا-

 .تو متروام دخترم-

 .مترو شلوغه ماسکتو بزن بابا-

 ما  حت زمیباشه عز-دیآ یبر لبانش م یکم رنگ لبخند

 شد؟ یمامان چ یبابا! دارو-

 .کنمیم داشیپ . ....گردمیمدارم -

 گفت؟ یچ ستیبابا! رئ-

 کردومن ومن کنان یدر دستش نگاه هیبه برگه تسو مرد

 .کنمیمخبرتون  دیبر فعال   گفته گفت:

 

 

 
 !؟بابا ....ایبزن حتما بابا ماسکتو  -

 .ردیگینم یجواب دختر

 بابا؟ ...بابا!-

 《بابا؟ جونم》:لرزدیم شیصدا مرد

 .بابا دوستت دارم-

 .دخترم نطوریمنم هم-

 .نمانده شیبرا یانگاررمق .دیگویملب  ریرا ز نیا

 .خداحافظ بابا-

 سرش شده. مردترچشمان  گوشه .شودیمقطع  یگوش

 یو ماسک را ازرو دهدیم هیقطار تک شهیرا از پشت به ش

 ■ .چشمانش یرو کشدیم ینیب

 

 «مرضیه خانم» کوتاه داستان 

 «محمد نقدی»نویسنده  
 

 ویر مهمان جای گفتمی. گرفتمی تحویل خیلی رفتیممی که اشخانه. بود خوبی زن ما پایینی ۀمرضیه خانم همسای

 ،دهاتی زنان ۀفقط ما تنها نبودیم؛ مرضیه خانم یک زن دهاتی بود و به شیو مورد این در البته،. است خانهصاحب سر

 آمده وقتی. گذاشتمی سرش روی آورد،می برایمان وقتی را تازه چای سینی. بگذارد سرش روی را چیرهمه داشت عادت

، گفت گردن زنان سی من شدیم معترض که ما. بود گذاشته سرش روی را منزل ۀاثاثی و اسباب آپارتمان، این توی بود

کند. ما باور نکردیم. یعنی اوّل نکردیم ولی وقتی دیدیم یک یخچال را روی سرش گذاشته، وزن را به راحتی تحمّل می

 باورمان شد.بعد 

 همیدیمف بعدا . باشد زده اشتباه را گردنش تحمّل و تاب ۀاین اواخر دیسک گردن گرفته بود. ما شک کردیم که شاید مظنّ

. تاس دلبازتر اول ۀطبق بودند گفته بهش. رویش هم دیگر ۀاش را روی سرش گذاشته بود، سه طبقضیه خانم خانهمر

 یمفهمید بگذارد؟ سر روی را خانه است قرار پیرش مشتری دانستهمی چه نداشته؛ تقصیری هم داربنگاه آقای البته،

 ۀطبق سه و آپارتمانی ۀبود. برایش آن غصّه از یک خان گذاشته سرش روی را پسرش ۀغصّ و غم بود، مرده که پسرش

 ششوهر که بعدا . است ترسنگین دنیا خودِ  از دنیا ۀبوده. حکما  غصّ دنیایش پسرش گفت خودش. بوده ترسنگین هم رویش

ی ا هم رور تنهاییش. است سنگین آدم تنهاییِ. بود گذاشته سرش روی را شوهرش ۀغصّ مرد، که هم بعدتر و شد مریض

ته پیرزن جوابی نداد. گردنش شکستر است یا سی من اثاث؟ سرش گذاشته بود. بعد من گفتم سی من تنهایی سنگین

■ بود.
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 «به مقصد شاه» داستان

 «غمیلویی مهدیدمیرمحم»نویسنده  
 

 به را بدنش آهنی زره سنگینی کندیم سر را خود خود کاله

 .است گذشته ازش سنی حال هر به کشدیم پایین سمت

 غم و شک از پر نگاهی با هم زن کندیم پیرش زن به نگاه

 .است آخر بار گویی دهدیم پاسخ نگاه با را نگاهش

 قرار زن پیر گویی بمیرد شاه تخت برای است قرار مرد گویی

 .شود بیوه پیری در است

 .نیست گفتن برای حرفی اما است زیاد سخن

 «نگهدار خدا»:دیگویم و میندازد پایین به کمی را سرش مرد

 تواندینم کندیم اشخفه که است گلویش در گنگ بغضی 

 .بگوید دیگر چیزی

 نیست زره ناتوانیش دلیل اما دادیم آزار را پیر زره، سنگینی

 باید دیگری نفع برای من چرا است سوالش از پر ذهن بلکه

 در حاکم پسران چرا کنم بیوه را امدهیخم زن و کشته را خودم

 رام را سرکشش ذهن یازمزمه بین آن در باشند نباید لشکر بین

 .کرد

یم راقضاوت آنان من و هستند میدان در حاکم پسران مبادا»

 «کنم

 را فرتوتش همسر و کاشانه و خانه شودیم اسبش سوار پس 

 پر نگاهی با زن است آخر بار واقعا   گویی کندیم طوالنی نگاهی

 .کندیم بدرقه را پیر حسرت از

 و هاج اینطور شاید داشت فرزندی اگر کندیم فکر پیر لحظه آن

 رسدیم لشکر ۀایس به تا است ور غوطه افکار در ماندینم واج

 میدانن منصف و شجاع فردی را پیر مردم

 شوندیم جویا را اَحوالش و کنندیم سالم پیر به چند تنی

یم را سالمشان جواب فقط خوداگاه نا طور به مبهوت مات پیر

 .شودیم پیاده اسب از دهد

 پسران حضور است زمخت و قواره بد جوانی که دستی کنار از

 .شودیم جویا رو شاه

ینم شرکت جنگ در که شاهزاده اند نیامده نه، :گفت جوان

 .است ما کار جنگ جنگ، کنند

 ادامه باز جوان کندیم ترمتشنج را پیر افکار جوان جمله این

 هم خودش و اصلی کاخ در فرستاده را پسرانش شنیدم تازه :داد

 .بگریزد وی خوردیم شکست ما که صورتی در تا است رفتن آماده

 ببازیم ما اگر بکند فرار جنگ از ردیگیم را تصمیمش دیگر پیر 

 بر باز حاکم شویم پیروز هم اگر اصلی کاخ به کندیم فرار حاکم

 چه برمیگردند باز هم ترسویش پسران و ندینشیم ریاست تخت

 ؟؟رسدیم من به

 !!!کنم بیوه را زنم 

 مسلم افکار فکری اناگهن کنم فرار جنگ بایداز است همین آری

 کنم فرار اگر رودیم خود با کلنجاری میکندپیر دار شک را پیر

 ماندن امّا زاردینم احترام من به کسی دیگر میگویند چه راجبم

 که جانم دانندیم شجاع مرا مردم ولی است بودن احمق اوج

 کلنجاری از بعد بالخره پیر است ترمهم جانم آری است ترمهم

 .کندیم کردن فرار به تصمیم کوتاه

یم دک را کنجکاو یهامزاحم از تعدادی آب نوشیدن بهانه به

 شودیم روانه خانه سمت به سرعت به و شودیم اسب سوار کند

 و زنندیم پوزخندی پیر دوستی جان به لشکریان از تعدادی

 .افتادیم لشکریان بین یازمزمه

 من میان در کندیم نگاه را پیر تعجب با زن رسدیم خانه به پیر 

 زن ببرند بهره آنان بمیریم ما :دیگویم پیر زن کردن من و

 آتش بروی آب گویی کندیم احساس خود در عجیبی آرامش

 صدایی با زن شودیم وسایل کردن جمع مشغول پیر اندختهیر

 دیگویم تلخی لبخند با پیر داری عزم قصد کجا :پرسدیم لرزان

 ■«شاه مقصد به میرویم»
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 «ملکه شب» کوتاه داستان

 «فردعاطفه فرخی»نویسنده  
 

فریبرز از بیرون از اتاق  یهاخنده.صدای امدهیکشپتو را روی سرم 

خیالش داروهای  به خواب هستم. کندیم فکر .رسدیمبه گوشم 

بامداد با خیال راحت با  2اعصاب، آنقدر قوی هستند که ساعت 

 شتریب دوست دخترش اراجیف رد و بدل کنند و من هم نفهمم.

که دو همخانه  هرچند ماه هست که فقط دو همخانه هستیم. 6از 

خوردن یک وعده غذا یا  مثال  هم حداقل اشتراکاتی با هم دارند.

 تربهیغرما از دو همخانه هم با هم  اما ار هم.دوفنجان چای در کن

قبل از آمدن فریبرز به خانه، چیزی روی اجاق سر  هاشب. میاشده

هم به اتاق تاریکی که زمانی اتاق  بعد .خورمیمو  کنمیمهم 

 خواب هستم. کنمیمو وانمود  برمیمخواب مشترکمان بود پناه 

 .ااینههمه  به خاطرید از خجالت، یا افسردگی یا تنفر وشا دیشا

 هاستمدت .خوابمیمو تا ظهر  بردیمصبح خوابم  کینزد

ینم.حتی آخرین لبخندم را به یاد امدهینخند

 و کسی امنرفتهبه دیدن کسی  هاستمدت .آورم

 کنمیممن از همه فرار  هم هم به دیدنم نیامده.

امشب خشم و تنفرم از  اما و هم دیگران ازمن.

این همه وقاحت  تحمل فریبرز به اوج رسیده.

 بندمیمرا  چشمانم برایم طاقت فرسا شده.

ند جا بل از فایده است. یب بخوابم. کنمیموسعی 

همان موهای پریشان و چشمان گود رفته و چهره زرد  با .شومیم

 .خوردیمدیدنم، یکه  با .کنمیمو بی رمق، در اتاق را به ضرب باز 

چشمانی  با .ندینشیممی زند و  جست کاناپه دراز کشیده. یرو

در دستش در هوا معلق مانده به من خیره  گرد شده و گوشی که

 خشم و انزجار می گویم: با شده.

هر کثافت کاری میخوای کنی، بیرون از خونه...اینجا رو دیگه به »

 «لجن نکش

 با .شودیمتبدیل  لبخند ناشی از ترسش کمرنگ و به زهرخندی

 :دیگویملحنی آرام و مطمئن و آمیخته با نفرت 

ت نبرده بودم اگهحرف از لجن نزن!  تو گم شو برو بکپ ببینم.»

 «کمپ، االن استخونات هم پوسیده بودن

 زنمیمنفس  نفس قدم به عقب برمی دارم. کی .شودیمازجا بلند 

شانه را به ن اشسبابه انگشت وپشیمان از اینکه چرا اعتراض کردم.

 :آوردیمتهدید باال 

برو خدا رو شکر کن جای خواب داری و یه لقمه نون! هرکاری »

 «وقواره غلطی که تو کردی هم نمی رسه قد کنم به خودم مربوطه.

و شنیدن  دوباره ۀمشاجراز  و به خاطر ترس کنمیمچشمانم را باز 

یم، دوباره زیر پتو برای چندمین بار اززبان فریبرز هانیتوهاین 

که  کنمیموتمام تالشم را  رمیگیمو با دست گوشهایم را  خزم

 بخوابم.

اال ب نفسم پیش بود، شیشه ماشین را پایین داده بودم. ماه شش

سرگیجه و تهوع داشتم و هم دهانم مثل چوب خشک  هم .آمدینم

انگار تمام خشمش را روی پدال گاز اتومبیل وارد  برزیفر شده بود.

. شیشه کردیمبیشترین سرعت در بزرگراه رانندگی  با .کردیم

پنجره سمت من را با فشردن دکمه از سمت خودش باال داد. خیره 

رانداز را و مرخشین از قبل شده بود. تربهیغر به روبرو فقط می راند.

 کردم:

 «شیشه رو بده پایین کمی حالت تهوع دارم.»

نگاهم کرد و دوباره به روبرو زل زد.هیچ حسی در نگاهش  یالحظه

 نبود و همین ترسناک بود.

 «فریبرز؟»

از  ماه 2بعد از  اگه» دادم: ادامه هیچ نگفت.

 «کمپ بیام بیرون و زنده باشم، باهام می مونی؟

دست چپش را به پیشانی گرفت و سرش را به 

سکوتش چقدر تحقیر  در نشانه تأسف تکان داد.

چند ماه پیش  ادی و کنایه و زخم زبان بارم کرد.

مشکوکش، بی  یهاتماس خاطربه افتادم که 

همان موقع دانستم برای  از خبر رفتن و آمدنش بحثمان شده بود.

 .همان موقع:اممردهاو 

 ،خورمیماز خونه بیرون نمی رم و دارو  اگه یکنیمتو خیال »

حق نداری بری موسسه تدریس کنی،  یگفت بهت نیست؟ حواسم

 .بول کردمدور دوستای مجردتو خط بکش، ق یگفت قبول کردم.

 «احمق نیستم فریبرز! اما یه زن افسرده مریض شدم. حاال

خودتو  برو شفق. مالیخولیا هم گرفتی. یضیمر تو افسرده هستی.»

 من بی خودی گیر نده. به منشأ بیماریت چیه. نیبب درمان کن.

تابلوی نقاشی  به شهولی دلم نمی خواد زنم  کنمیمبرابر کار  دو

 «رژه بره.دریده  یهاچشمو جلو 

و به حسم به اندازه  کردمیم حس افسرده بودم؛ اما احمق نبودم.

یک دنیا مطمئن بودم که فریبرز از افسردگی من درمانده شده 

 با یکی از همکارانش در محل کار رابطه دارد. دانستمیم یحت بود.

 مدرکی هم ندارم. چیه هیچ مدرکی نداشتم. اما

 کرد و باصدای بلند گفت:به آیینه بغل سمت خودش نگاهی 

خانوم! معتاد چیه! خانمم بیماری افسردگی  گمیمبه پرستاره »

تشنجش مال حساسیت  دیشا زیاد مصرف می کنه. دارو داره.

 کجای کاری؟ معتاد به هرویینه! آقا دارویی باشه، برگشته می گه:

همان  با .شومیمجا بلند  از

موهای پریشان و چشمان گود رفته 

و چهره زرد و بی رمق، در اتاق را به 

یمدیدنم، یکه  با .کنمیمضرب باز 

 کاناپه دراز کشیده. یرو .خورد
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احمق! تو که جنبه یه مراوده با یه زن مسن هم نداری و با  آخه

فت وآمد به بهانه تدریس زبان، عملی می شی، به من دوجلسه ر

 «حق نمی دی حبست کنم تو خونه؟

 هادست تسکین درد بدنم، یبرا آب دهانم را به زحمت قورت دادم.

تا  هاآدمخودم فکر کردم،  با و روی پاهایم را کمی مالش دادم.

نقش قهرمان  توانندیمزمانی که رسوا نشده باشند چقدر خوب 

ز ا انگار زبانشان دراز و سرشان باالست. چقد بازی کنند.قصه را 

روز ازل، بازیگری در وجود هر آدمی به ودیعه گذاشته شده و 

 درجه یک و عالی بازی کنند. توانندیمفرصتش که باشد، همه 

ا بود لب وا کنم ت منتظر من گناهکار بودم و فریبرز قربانی. حاال

اعادالنه، هم قاضی بود هم شاهد این دادگاه ن در آوار شود بر سرم.

خوب  اما رسیدن به کمپ بودیم. درراه بی بروبرگرد، هم حاکم.

نبودنم، بساط عیشش گسترده و  ماه 2در این مدت  دانستمیم

  مهیاست.
روزی که اومدم خواستگاریت، بابات گفت این »

 «اصال  جواهره دختر خیلی سرزنده و پرانرژیه.

جواهرشو...خوبه کرج  نهیببه  ادیبه » پوزخندی زد:

به حال اون  دلم هستن و اینجا نیستن ببینن.

 «بدبختا هم می سوزه.

تا یه جایی میشه »با نیم نگاهی به من ادامه داد:

اون  ماه 2 حداقل می فهمن. بالخره مخفی کرد.

 «تویی

تمام خشم و کینه و نفرتم را خیلی سخت مثل یک کلوخه قورت 

 دانستمیمگوشه چشمم سرازیر شد.  دادم و فقط قطره اشکی از

مظلوم نمایی یا هرچه که بتوان  یبرا به آنها هم خواهد گفت.

 اسمش را گذاشت به جز خیر خواهی.

یمرا نشان  11:10دیواری روی دیوار روبرو  ساعت صبح شده.

روان درمانی  یهادوره ماه هست که بدنم سم زدایی شده. 6. دهد

. بی رمق از روی امکردهسپری  مپبعداز ترک را هم در همان ک

چهارخانه فریبزر  یپتو .رومیمبیرون  وازاتاق شومیمتخت بلند 

میز مقابل کاناپه، چندین لیوان با ته  یرو روی کناپه ولو شده.

 گوشه .نمیبیممانده چای و قهوه، یک بشقاب کثیف و خالی، را 

 .خوردیمفریبزربه چشمم  ۀشدرها  یهالباسکنارسالن، 

 خالیست. یهابشقابآشپزخانه پر ازلکه و لیوان و  شخوانیپ

 الیه غبار روی همه سطوح نشسته. کی هم همینطور. ییظرفشو

  واضح که نیازی به دقت نیست. آنقدر

و آخرین لیوان تمیز را از داخل کابینت  شومیمآشپزخانه  وارد

وی را از سبد چوبی ر قرصم .کنمیمشیراب پر  از .آورمیمبیرون 

بندش هم  پشت .دهمیموقورت  کنمیمکابینت از ورقش جدا 

میز گرد کوچک وسط آشپزخانه  پشت .کشمیملیوان آب را سر 

 .گذارمیمو از داخل ظرف نان یک تکه نان به دهان  نمینشیم

 هاله می ادی می دانم که باید چیزی بخورم.. اما نیستم. گرسنه

یکبار به  یاهفتهد مسنی که برای تدریس زبان، اگرافتم. ش

راضی کردن فریبرز به هردری زدم تا  یبرا .رفتمیم اشخانه

  یکبار از خانه بیرون باشم.. یاهفته

به چیزی  چون هم دوستش دارم. هنوز .دانمینمرا مقصراعتیادم  او

گوش شنوا. در  تنها مجبورم نکرد. تنها کسی بود که داشتم.

 :کردیمحرفم گوش  سکوت به

هاله حواست هست فقط داری پول می دی و تمام وقتمون به »

 «دردودل می گذره؟

مثل خودت  منم مه پول رو میخوام چه کنم.اینهفدای سرت...»

می خوام در حدی  فقط می خونیم. هم زبان بی کسم شفق جان.

خواهرم دعوت نامه فرستاد برم پیشش، بتونم  اگهبلد باشم 

توفرودگاه و اینا گلیم خودم رو از آب بیرون 

 «بکشم

هاله واقعا  راست می گی افسردگیت اینقدر »

 «شدید بوده و بااینا خوب شدی؟ مگه میشه؟

 هنوز تو من نمی گم گرفتار کن خودتو دختر.»

پوست به این صافی،  فهیح سالت نشده. 30

با  یول ماشاال خوش قدوباال، خوش صورت، ....

شوهری که تو داری، تو این شهر بزرگ هم که 

همدمی نداری، الاقل یه وقتایی سبک میشی 

؟ گَه یفهمیمماهی یبار ... گمیم مثل پر...بیخیال دنیا وآدماش.

 «!کم خواستی بیا پیش خودم بکش. اگهگُداری! اونم 

را به زحمت  یگوش .آوردیمصدای زنگ گوشی موبایلم مرا به خود 

یمبوهی لباس و خرت و پرت رها شده روی مبل پیدا از زیر ان

 :کنم

 «الو؟»

 ...«سالم جان؟ شفق الو؟»

 :پرسمیم دیآیمبا صدایی که ازانگار از ته چاه 

 «شما؟»

 :دهدیمصدای بشاش و پرانرژی پاسخ 

 «کار کمپ ترک اعتیاد...یادت اومد؟ مدد دلگشا هستم.»

مان لبه مبل و ه کشمیمدستی به موهای پریشان وبلندم 

 .نمینشیمپرازلباس 

 «آهان! بله...بله...خوب هستین خانم دلگشا؟»

تو چطوری؟ دختر خوب چرا جلسات هفتگی دوستانه دیگه »

؟ نکنه تدریس زبان رو تو موسسه شروع کردی، یکنینمشرکت 

 «شدم نگرانت سراغت رو می گیرن. همه ؟ها وقت نداری.

 :رومیمو با ناخن شستم ور  کشمیمآهی 

تمام خشم و کینه و نفرتم را 

خیلی سخت مثل یک کلوخه قورت 

دادم و فقط قطره اشکی از گوشه 

به  دانستمیمچشمم سرازیر شد. 

مظلوم  یبرا آنها هم خواهد گفت.

اسمش را  نمایی یا هرچه که بتوان

 گذاشت به جز خیر خواهی.
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 «ای بابا! حوصله خودمم ندارم خانم دلگشا»

یعنی چی؟ این جلسات هم برای روحیت خوبه هم الزمه برات »

 «ملکه شب چطوره؟ یراست عزیزدلم.

 .کنمیمکمی مکث 

 «چی؟...ببخشید متوجه نشدم»

که با خودت بردیش  ماهه 6 همش رفت؟ ادتی ملکه شب....»

 «خونه

 دلگشا ادامه داد: خانم .کنمیمو تمرکز  بندمیمچشمانم را 

قرار  ؟هابچهگلخونه؟ تو با چند تا از  میرفت روز آخر رهایی یادته؟»

 «باخودش؟ به برهشد هرکی یه گل انتخاب کنه یادگاری 

 ذهنم مثل یک جریان برق جرقه زد و ناخودآگاه فریاد زدم:

 آهان...ملکه شب...آره یادم افتاد...من گلدون کاکتوس برداشتم.»

 «...گفتین این کاکتوسی که برداشتی اسمش ملکه شب هستآره

 خانم دلگشا هیجان زده گفت:

 چون .دارمیممن کاکتوس بر  یگفت آره ....»

تو شرایط سختی بودم و  رمیگیمبادیدنش یاد 

بادیدنش یاد امید و  یگفت خودم رو نجات دادم.

 یگفت برات دست زدن. همه زندگی می افتم.

شرایط سخت بلده چطوربا امید کاکتوس هم تو 

 «به زندگیش ادامه بده

شور و شعف برخاستم وشروع به قدم زدن  ازشدت

  کردم:
 .ئنممطم تو خونه هست. یول باور کنید نمیدونم کجا گذاشتمش.»

می گفتین فقط سالی یک شب گل می  ادتونهی .کنمیم داشیپ

 «ده؟

 .گرفتنیمشفق جان تو خیلی خوب بودی ...همه ازت انگیزه »

وقتی ترک کردی، انگار شدی همون دختر شاد  یگفتیم خودت

 «شده باز؟ نرفتی سمت مواد که؟ چت و پرانرژی زمان مجردیت.

که صدای شما رو شنیدم  االن ...االنم خوبم.نه نه..» با بغض گفتم:

 «نمردم هایلیخفهمیدم هنوز هم برای 

 ا گذاشتی....پس برو همین حاال بگرد ببین اون گلدون رو کج»

 نیای، اگهها... منتظرتم هفته هرطور شده باید بیای جلسه. آخر

 «خودم میام دنبالت.

 :زنمیم ولبخند .کنمیمبا پشت دست اشکم را از روی گونه پاک 

 «چشم...چشم...»

*** 

 .زنمیمیک سال از آن روزهای تاریک گذشته است. پرده را کنار 

کوچک  یهاگلدانو  تابدیمصبحگاهی بهار به داخل خانه  آفتاب

 .دهمیمرا یکی یکی آب  هاگلدان .نوازدیموبزرگ زیر پنجره را 

مینا از داخل قفس کنار پنجره بادیدنم بال و پر می زند تا در  مرغ

 را به رویش باز کنم.

یمدر قفس شما رو هم باز  االن رو آب بدم.... هاگلچشم...بذار »

 «نمک

 .ندینشیم امشانهو روی  کشدیمپر  نایم .کنمیمدر قفس را باز 

 خطاب به مینا می گویم: بلند .شنومیمزنگ آیفون را  یصدا

 «زود اومده؟ چه نکنه خانم دلگشاست؟»

یمو تصویر خانم دلگشا را روی صفحه  رومیمبه سمت آیفون 

 .نمیب

 «دیرم شد. که وای...مینا...برو توقفست....»

ملکه شب را از روی پیشخوان برمی  گلدان .پوشمیمبا عجله لباس 

باید از او  اما کشیده. قد .کنمیمباسرانگشت نوازشش  آرام دارم.

خودم عهد کردم هرزمان به زندگی برگشتم، ملکه  با دل بکنم.

شب را به کسی هدیه بدهم که ناامید و درمانده است و امروز 

خانم دلگشا به است با  قرار همان روز است.

دیدن کسی برویم که سخت، درمانده و ناامید 

 است.

درترافیک تقریبا  سنگینی داخل اتومبیل خانم 

 دلگشا درحال حرکت به سمت مقصد هستیم.

 :پرسدیمحال رانندگی  در

 «امروزت رو کنسل کردی؟ یهاکالس» 

موسسه خیلی باهام  ریمد .کنمیمبله...البته فردا جبرانش »

 «همکاری می کنه

یمخوبه...همه چی خوبه شفق...فقط اینکه داری تنها زندگی »

 «زیاد خوب نیست یکن

 :خندمیم

االن اصال   اتفاقا  بودم تنها بودم ....اون موقع هم که با فریبرز »

 .«کنمینماحساس تنهایی 

 :کنمیمبه گلدان توی دستم نگاه 

 «خیلی برام سخته ازش دل بکنم»

و با لبخند  کندیمدلگشا دنده را عوض  خانم ترافیک روان شده.

 :دیگویم

 «خب می تونی ازش دل نکنی»

 «نه...قول دادم به خودم...به شما...»

وترمز دستی  کندیمرا خاموش  نیماش .کندیمجلوی پارکی ترمز 

و  داردیمکیفش را از روی صندلی عقب بر  کهیدرحال .کشدیمرا 

 :دیگویم کندیمدر راباز 

 «پیاده شو شفق جان»

 «مشینیبیمفکر کردم توی دفتر کمپ  من اینجا؟»

پس برو همین حاال بگرد ببین اون »

ه هفت آخر گلدون رو کجا گذاشتی....

 هرطور شده باید بیای جلسه.

نیای، خودم میام  اگهها... نتظرتمم

 «دنبالت.
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ی لاین آدم معتاد نیست و ضمنا  نه توی پارک قرار گذاشتیم.»

 «روحیش خرابه. حال کمک احتیاج داره. به ناامید و درمانده است.

 «من که پاک گیج شدم»

صبح  یهوا تقریبا  خلوت است. پارک .میزنیمداخل پارک قدم 

را از هوا  میهاهیریک نفس عمیق  با .کندیمبهاری روحم را تازه 

که روی نیمکتی  نمیبیممسیر پیش رو مردی را  در .کنمیمپر 

هردودستش هم سرش را  با نشسته و سردر گریبان فرو برده.

 !برزیفر می زند. خشکم .میشویمنیمکت نزدیک  به گرفته.

 ستدیایمدرجا  و ردیگیمما سرش را باال  یهاقدمصدای  دنیباشن

 یپا ریش نامرتبی دارد. ته والغرتر شده. دهیتک .دهدیمو سالم 

 با .کندیمرا نگاه  نیزم چشمانش گود افتاده.

 :کنمیمدلخوری به خانم دلگشا نگاه 

 «کار درستی نکردین خانم دلگشا»

 :دیگویمخانم دلگشا قاطع 

به یه آدم  دارم اتفاقا  وظیفه یه مددکار همینه.»

کسی که خودش از  اونم .کنمیمدرمانده کمک 

 «من کمک خواسته.

 حاال بود. زمانش الزم داره.گفته بودم زمان :»دیگویمرو به فریبرز 

 «اینجا به بعد خودتو نشون بده از کمکت کردم. نجایتاا

. در کندیمو من را نگاه  کشدیمفریبرز دستی به ته ریشش 

دلگشا دستش را  خانم .نمیبیمنگاهش حسی از شرم و اضطراب 

 :شودیمو به چشمانم خیره  گذاردیمروی گلدان توی دستم 

 «ه بعدا  افسوس نخوری.تصمیمی رو بگیر ک»

به ملکه شب که در  برزیفر .شودیمو دور  کندیمخداحافظی 

یمو بالبخندی آهسته  کندیمنگاهی  امکردهدستانم محصورش 

 «کشیده قد چقدر خوب ازش نگهداری کردی.» :دیگو

 .کنمیمچشمی نگاهش  ریز .میاستادهیاهم  مقابل .کنمیمسکوت 

یم. نگاهم را کردیمداشت زیر چشمی نگاهم  هم دراین لحظه او

شفق من یه بار تو زندگیمون به تو »درمانده است: لحنش .دزدم

 «هم بیا یه فرصت به من بده تو فرصت دادم.

 با .ستمیایمگردم و پشت به فریبرز  یبرم .زنمیمپوزخند 

 خونسردی می گویم:

تو یکی از  اصال  تو به من فرصتی ندادی و لطفی هم نکردی.»

وقتی فکر کردم دیدم این وسط،  من دالیل معتاد شدنم هم بودی.

بیشتر تو خطاکاربودی تا من. تو از اعتیاد و افسرگی من به نفع 

 «گندکاری خودت استفاده کردی؛ باج گرفتی از من!

 :کندیمسرش را نزدیک  امشانهو از پشت  شودیم ترکینزد

 «نو! از چی رو درست کرد.می شه همه  اما تو درست می گی.»

من زندگی خوبی » جدی و بی روح می گویم:

 بدون همه چی رو از نو شروع کردم. من دارم.

خونه کوچیک و قشنگ  هی حمایت تو و خانوادم.

مینا دارم که شده همدمم. یه  هی اجاره کردم.

 همه درآمد کم اما کافی و از همه مهمتر آرامش.

 «اینا رو خیلی سخت به دست آوردم.

 صورتش .کنمیمو چهره درمانده فریبرز را وراندار  گردمیمبر 

ملکه شب را به سمتش  گلدان .کندیمکش آمده و بغضی را پنهان 

 :رمیگیم

کاری هست که می تونم برات انجام  تنها بگیرش مال توست.»

 «بودم اینو به کسی میدم که ناامید وتنهاست. گفته بدم.

 .شومیموکم کم از فریبرز دور  دارمیمقدم بر 

 «کنمیمکن همه چی رو درست  باور شفق برگرد...خیلی تنهام.»

ردن جای پرک یبرا یاد جای خالی ملکه شب در خانه می افتم.

یمبه سمت گلفروشی بیرون از پارک، به راهم ادامه  اشیخال

 ■ .دهم

 اتفاقا  وظیفه یه مددکار همینه.»

یمبه یه آدم درمانده کمک  دارم

کسی که خودش از من  اونم .کنم

 «کمک خواسته.
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 «هایرنگمداد مشکلی و مداد  ۀقص» کوتاه داستان 

 «مرجان بابا محمدی»نویسنده  
 

 .کردندیممداد رنگی زندگی  ۀجعب داخل مدادرنگی ها، ۀهم

 هایرنگکنار آنها یک مداد مشکی هم بود که هیچ کدام از مداد 

 .کردندینمبه او توجه 

مداد مشکی همیشه سرش به کارخودش بود و البته خیلی تنها 

 ودلتنگ.

 "نمی دونم مدادمشکی به چه دردی می خوره؟"مدادسبز:

 "به درد شب و تاریکی وسیاهی.":(مدادقرمز )خندید

 یزیاماچ ؛دیشنیممدادرنگی هارا  یهاصحبت ۀهممداد مشکی 

 .گفتینم

هرکدوم از ما رنگهای زیبایی داریم کاش حداقل این "مداد زرد:

 "بود نه مشکی. دیسف مداد،

کسی هم بازی  اما و شاد بودند؛ کردندیمبازی  مدادرنگی ها، با هم

 "افتاد. تا اینکه یک روز اتفاقی شدینممداد مشکی 

ما مدادرنگی هاش وبرداشت وشروع  ۀقصسحر دختر کوچولوی 

 گل خورشید وزمین ودرخت. ینقاش کرد به نقاشی کشیدن.

که مشغول بازی کردن بودند وهمان جا  ییهابچهو  و رودخانه

 نقاشی خوابش برد. ۀدفترچکنار 

خورشید نقاشی آنقدر زمین را گرم کرد که گلهای نقاشی پژمرده 

گرمای  از ی نقاشی،تو یهابچه شدند وآب رودخانه خشک شد.

 نداشتند. بازی ۀحوصلزیاد و بی آبی، 

 راهی بود؟ یعنی کرد؟ شدیمچکار 

 "یه فکری کردم."مدادآبی گفت:

 "چه فکری؟"مدادبنفش:

 "هیچ راهی نیست."مدادقرمز:

 "حیف شد."مدادسبز:

 "اما هنوز راهی هست."مدادآبی:

 "مون کردی. خسته خب بگو."مداد زرد:

 "تونه کمکمون کنه. یم مدادمشکی،"مدادآبی:

 تعجب کردند. هایرنگمداد 

 تعجب نکنید وبعد از مداد مشکی خواست که اصال  "مداد آبی:

زمین خشک  بلکه ابرسیاه بکشه که ازش بارون میاد؛ چند تا

 ".به شه رآبیس نقاشی،

با خودشان فکری کردند و بعدهمگی شان قبول  هایرنگمداد 

 "کردند.

 داد مشکی خیلی تعجب کرده بود اما خیلی خوشحال بود.م

بالفاصله چندتا ابر سیاه کشید وبارید و بارید وبارید تا زمین خشک 

 تازه شدن ورودخانه به راه افتاد وبچه ها هاگلسیراب شد، 

 ......اما فریاد شادی سر دادند؛

ه در گوش یمدادمشک دیگراز مدادمشکی چیزی باقی نمانده بود.

 از نقاشی برای همیشه خوابیده بود. ایی

هم دور تا دور دفتر نقاشی را گرفته بودند و گریه  مدادرنگی ها

 ■ بیدار شد. تا این که سحربا صدای مادر کردندیم
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 «سوت و سکوت» داستان 

 «رباطسیروس شیخ»نویسنده  
 

داد. شماره شصت و دو، دو می ساعت بانک عدد دوازده را نشان

بار در سالن خوانده شد و صاحب شماره به سمت باجه راه افتاد. 

به غیر از یک نفر که با برگه نوبت در دستش، ایستاده بود و 

شمرد بقیه هم مانند من، روی حاضرین را با نگاهش می

های انتظار که در یک ردیف قرار داشتند نشسته و منتظر صندلی

شان بودند. من که روی صندلی یکی مانده به آخر ارهشنیدن شم

در انتظار چرخاندم و به چهره  نشسته بودم رویم را به سمت افراد

کردم. شان چشم دوخته بودند نگاه میموبایل ها، که به صفحهآن

های هندلی ها مانند صدای روشن شدن ماشینیک نفر از آن

ه پی و بریده بریددرهای پیقدیمی، خنده

قدر در خود فرو رفته و کرد. دیگری آنمی

آمد آماده است تا با غمگین بود که به نظر می

هق گریه را سر دهد. یک صدای بلند، هق

چنان با سرعت زیاد دستش را نفردیگر هم آن

 راگداد که گویی روی صفحه موبایل حرکت می

اد ایستکرد زمین از حرکت باز میکمی مکث می

گر هم، طوری متفکرانه به صفحه و آن سه نفر دی

ن تریکردید بار مهمهای خود خیره شده بودند که فکر میموبایل

ها در دنیای دیگری سیر هاست. چشمآن تصمیم جهانی بر دوش

 کشید. را می کرد و گوش ها هم فقط، انتظار شنیدن شمارهمی

 اتیپی با کت و شلوار مشکی اتوکشیده بدر کنارم مرد خوش     

های ورنی براق نشسته بود که به رنگ و کفشجلیقه قرمز خوش

آمد. او متفاوت از دیگران بود. لبخندی بر سن خودم مینظر هم

خواند. زمان زیادی به نوبتم مانده بود و نیاز لب داشت و کتاب می

صحبت داشتم این بود که تصمیم گرفتم سر صحبت را به یک هم

ات ها بیشتر اوقآقا، این نمایشگر شمارهبینید می»با او باز کنم: 

خونن اما شماره سی، نشون داده خرابه. شماره شصت و دو رو می

 «  شه.می

چنان کتاب شماره شصت و سه خوانده شد و آن مرد هم     

خواند و لبخندی بر لب داشت. با خود فکر کردم که ادامه می

ونی جناب، دمی»دهم شاید در ادامه همراهم شود. گفتم: می

جا اومدم. وام رو برای خودم که نه، راستش برای گرفتن وام این

خوام. چند وقتیه از شوهرش جدا شده و برای برای خواهرم می

مبلغش کم بود حتما خودم  اگهاندازی یه کاروبار پول نیاز داره. راه

خواد فقط با وام میشه کردم اما مبلغی رو که میکمکش می

ن هم آقای رییس یه لیست بلند باال دستم داده تامینش کرد. اال

و باید براش تهیه کنم که یکیش پرینت حسابه. حساب خواهرم 

 «که نه، حساب خودم. اون بنده خدا که اصال حساب بانکی نداره.

چنان کتاب شماره شصت و چهار خوانده شد و آن مرد هم     

 دونیدمی»خواند و لبخندی بر لب داشت. صحبت را ادامه دادم: می

ش هاتون گوصحبت و اینکه کسی باشه به حرفآقا، داشتن یه هم

خیلی خوبه. دیگه انگار هیشکی حوصله شنیدن نداره. اونی کنه 

هم که باتون وارد صحبت میشه بیشتر دوست داره خودش حرف 

طور شدم. بزنه. پس کی باید گوش کنه؟  البته خودم هم همین

ی توجهی کنم به کسدیگه شنیدن برام سخت شده. نه اینکه بی

شنوم زنه. نه. دیگه وقتی میکه داره حرف می

کنید من هم مثل شم. البد فکر میذیت میا

طور نیست. من حوصله شدم. نه اینبقیه بی

 «مدتیه مشکلی برام پیش اومده.

شماره شصت و پنج خوانده شد و آن مرد      

خواند و لبخندی بر لب چنان کتاب میهم

دونید آقا می»داشت. صحبت را ادامه دادم: 

بیماری سوت گوش چیه؟ من مدتیه 

دونم از کی شنوم. نمیرشم و همه صداها رو با سوت میدرگی

شروع شد. شاید از موقعی که نویسندگی رو شروع کردم. آره. به 

احتمال زیاد از همون موقع شروع شد. آخه وقتی کسی بعد از سی 

ه گیره نویسنده بشه، طبیعیدفعه تصمیم میسال کار مهندسی یه

چپ مغزت کار که سرش سوت بکشه. سی سال فقط از سمت 

هاست کره راستی که سالپری تو نیمپا میکشیدی حاال یهو جفت

جا و لم داده و نون و ماستش رو اون آقا بیکار نشسته بوده اون

 «زنه.خورده. معلومه که اون تنبل فشار بهش میاد و داد میمی

چنان کتاب شماره شصت و شش خوانده شد و آن مرد هم     

پیش دکتر هم »دادم: بر لب داشت. ادامه  خواند و لبخندیمی

هام شنوم. دکتر هم گوشرفتم و گفتم که مدتیه صدای سوت می

هات کرد و بعد از کلی آزمایش گفت که مشکل از گوش اینهرو مع

نی. شناس مراجعه کنیست این صدا تو مغزته. بد نیست به یه روان

در نمیارن، آدم  هامی بینی آقا دنیا چی شده. وقتی سر از درد آدم

شناس هم رفتم نه اینکه دن. پیش روانشناس حواله میرو به روان

نرفتم. دویست هزارتومان دادم تا یه ساعت بهم گوش کنه. آخر 

سر گفت بشین پیش یه نفر و یه دل سیر باش درد دل کن. نذار 

چیزی تو دلت بمونه. وقتی به دکتر گفتم، اقای دکتر ببخشید شما 

 هامگرفتین به حرفای دویست هزار تومان نمیهجلس اگههم 

شماره شصت و پنج خوانده شد و 

خواند و چنان کتاب میآن مرد هم

لبخندی بر لب داشت. صحبت را ادامه 

دونید آقا بیماری سوت می»دادم: 

گوش چیه؟ من مدتیه درگیرشم و 

 شنوم.همه صداها رو با سوت می
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ای هکردین گفت که نه آقای عزیز بدبین نباش، آدمگوش نمی 

شینن و بهتون ها میباحوصله و آرام زیادی پیدا میشه که ساعت

 «کنن.گوش می

چنان کتاب شماره شصت و هفت خوانده شد و آن مرد هم     

دادم: هایم ادامه خواند و لبخندی بر لب داشت. و من به حرفمی

از دکترها که جواب نگرفتم از این و اون پرسیدم ببینم کس »

ای هم هست که گوشش سوت بکشه. فکرش رو هم دیگه

ن رفتم که از هاشومه آدم پیدا بشه. سراغ بعضیاینهکردم نمی

ن. ها تونستن راهی پیدا کنشون استفاده کنم. تا ببینم اونتجربه

گفت که من خیلی وقته دارمش. مهمونته و تا آخر شون مییکی

گفت که من تو ذهنم یه آهنگ عمر همراهته. یکی دیگه می

 کنم. گذاشتم روش و باش حال می

ها از پرندهگفتند که برو تو طبیعت و به آوهاشون هم میبعضی

 شنوی.شنوی که بین مردم نمیگوش کن، اونجا صداهایی رو می

ی گفت که فقط موسیقتر بود میشون هم که از بقیه باحالو یکی

 «گوش کن و برقص.

چنان کتاب شماره شصت و هشت خوانده شد و آن مرد هم     

هایم ادامه خواند و لبخندی بر لب داشت و من باز به حرفمی

می دونید آقا، وقتی همه صداها رو با سوت بشنوی دیگه » دادم:

ها، نه صدای سازها و هیچ صدایی قشنگ نیست. نه آواز گنجشک

شنوی. خیلی سخته هر صدایی رو که نه صداهایی که از مردم می

گم. تونید درک کنید که چی میشنوی با سوت باشه. شما نمیمی

شما که سوت گوش  چون حسی قابل درکه که تجربه شده باشه.

جا، سر چهارراهی که ندارید. راستی االن که داشتم میومدم این

فروش ازم خواست توقف کرده بودم یه دختر معصوم و زیبای گل

تا فالی رو ازش بخرم. من هم بهش گفتم یه فال رو بردار و به 

انتخاب خودت یه بیت از غزلی که برام اومده رو بخون. این بیت 

دل شان عهد و وفا نیست در تبسم گل/ بنال بلبل بیاومده بود: ن

 «که جای فریادست.

ه مگ»شماره شصت و نه، سه بار خوانده شد. به آن مرد گفتم:      

این شماره شما نیست!!! چون شماره قبلی منه. پس شماره کی 

تونه باشه؟ غیر از من و شما که دیگه کسی تو بانک نیست. می

شمرد ای بود که مرتب ما را مییستادهشاید شماره همون آقای ا

کرد. و با نگاهی متعجب و در عین حال غمگین به ما نگاه می

معلوم بود که خیلی عجله داره. حتما قبل از اینکه نوبتش برسه 

رفته بیرون. آقا دیگه داره نوبتم میشه. خیلی از آشناییتون 

 ونتکردین مزاحمحال شدم. ببخشید، داشتین مطالعه میخوش

شدم. ممنونم که به من گوش کردین و سبب شدین صدای سوت 

 «تر بشه.گوشم کم

از صندلی بلند شدم که به سمت باجه بروم آن مرد سرش را      

از کتاب بیرون آورد و با حرکات سر به باال و پایین با من 

خداحافظی کرد. به سمت باجه رفتم. پرینت حسابم را گرفتم و به 

قبل از اینکه وارد اتاق شوم حواسم  .راه افتادمسمت اتاق رییس 

متوجه سکوت غریبی شد که در فضای سالن انتظار بانک حاکم 

ای خوانده نشد. تنها سوت بود و بود. دیگر بعد از من شماره

 ■ سکوت.
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 «صحرا کالنتری«»جف استارک» ؛«دسر» به فیلم:نگاهی 

 «فرنوش رضایی درجی» ؛«نوید دانش»؛ «دوئت»یادداشتی بر فیلم: 

 «صحرا کالنتری» ؛«جاناتان دمی»؛ «هابرهسکوت »نگاهی به فیلم: 

 «داود احمدی بلوطکی» ؛«ژان مارک والی»؛ «وحشی» بررسی و تحلیل فیلم:

«بهناز بدرزاده» ؛«آلکس پینا»؛ «Money Heist یکاغذخانه »نگاهی به سریال: 

 «مقدم راضیه»؛ «سیمین غالمی» ؛«موریس سنداک»؛ «رزی واقعی»نگاهی به سریال: 
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 «دسر» فیلم نگاهی به 
 «صحرا کالنتری» ؛«جف استارک»کارگردان  
 

 هستیم؟ "دسر"آیا هر کدام از ما یک 

( به نویسندگی و کارگردانی جف dessertفیلم کوتاه دسر )

 استارک با نقش آفرینی ایوان مگ گرگور

 199۸محصول سال 

برنده جایزه خرس طالیی بهترین فیلم کوتاه از جشنواره 

 1999برلین آلمان 

 

 

ان چشمش به اگهیک روز معمولی، مردی تنها در ساحل ن

 افتد... شکالتی بر روی زمین می

 
 پا و حرکت مواج آبی فرورونده، یهاگامتیتراژ فیلم با تلفیق 

با موسیقی رازآلودی ما را به نمایی اکستریم النگ شات  همراه

، نمایی واقع گرایانه، خنثی و مبهم، رساندیمدر ساحل خلوتی 

 هاگامبا همان  شودیممردی از دوردست به دوربین نزدیک 

فیلم به عنوان یک کلید تصویری در نگاه  که از ابتدا تا انتهای

 ۀیزاو، با نزدیک شدن سوژه، دوربین با شودیممخاطب تاکید 

، در این نوع زاویه سوژه مسلط، نگردیمبه سوژه  "لو انگل"

، گویی تمام عناصر رسدیمعظیم و حتی تهدید کننده به نظر 

دیگری بر روی  ۀسوژانسان است، مرد به  ۀطریسطبیعت در 

با نگاهی مسلط و از باال به پایین، دوربین  نگردیمزمین 

و با نمایی کلوزآپ جهت تاکید بر  دهدیمرا تغییر  اشهیزاو

که ما به عنوان یک کلید  ردیگیمروی پاهای مرد قرار 

 تواندیمتصویری از آن یاد کردیم، تاکید کارگردان بر روی پا 

اقتدار و حکومت انسان بر طبیعتی به نوعی انتخاب، اختیار، 

 حکومت معکوسی بر علیه او تواندیمرا رصد کند که روزی 

را از  "دسر"، خورده خواهی شد( مرد یخوریمگردد، )وقتی 

 ، دوربین با نمایی کلوزآپ به سمتداردیمروی زمین بر 

، مرد کنجکاو است و این اشاره به رودیمصورت سوژه  

را  "دسر"طبیعت انسانی او دارد، مخاطب نیز همراه با مرد 

و حتی شاید مخاطب همراه با مرد در دلش  کندیمتست 

ییاچشمرد گاز می زند چون به  "حتما ، بله "گاز بزن"بگوید: 

خود نیز دسر  داندینمتست ایمان دارد، اما  ۀمرحلدر  اش

ندتر است و شاید بتوان گفت انسان در توالی طبیعتی قدرتم

دواری از دسرها، هم خورنده است و هم خورده شونده، او 

تردید خود را نسبت به دسر با تلفیق کنجکاوی و طمع به 

لو "و گاز می زند، دوربین همچنان در نمای  رساندیمیقین 

است و هنوز یادآور تسلط قدرت کاذب انسان به  "انگل

و او را چون  زدیآمیمطبیعت به دهان مرد  طبیعت، قالب

یمماهی مجردی از هزاران ماهی اقیانوس که شکار انسان 

، در این مرحله او وارد چرخه کشاندیمبه کام خود  شوند

خورده شوندگی شده است، موسیقی رازآلود و هیجان انگیز 

، گویی تمام عناصر طبیعت هلهله ردیگیمدر این لحظه اوج 

، از کنندیمن را به سوی مرگ و نیستی بدرقه کنان انسا

مرحله قالب در دهان مرد تا شکار کامل او توسط دریا، وحشت 

، پاهایی که شودیمسریع نشان داده  یهاکاتشخصیت با 

نماد اقتدار و اختیار انسان است و به نوعی در این فیلم 

نماد خوردن و  نیتریزیغراجراکننده بخش خرد اوست در 

ب که قال یالحظهچون تمام حیوانات به دام می افتد،  بلعیدن

این  "لو انگل"، دوربین در زاویه شودیمبا دهان مرد گالویز 

و او را از  شکندیمحالت عینی  نیتریهیبداقتدار کاذب را در 

ار شک ۀلحظدوربین را در  ۀیزاو، کارگردان کشاندیمباال به زیر 

در  خواهدیم، گویی دهدینمتغییر  "های انگل"به زاویه 

همان زاویه اقتدار انسان را آسیب پذیر و سرگردان نشان دهد، 

با ساحل به عنوان همان  هایزنردپاهای مرد در آخرین چانه 

کلید تصویری و تاکید کارگردان در طول فیلم بر آن، توسط 

تا در راستای همان فروروندگی مواج  شوندیمامواج دریا محو 

فیلم، در پایان فیلم نیز به نابودی ردپاهای مرد آب در تیتراژ 

 ۀیزاو ردیگیمبیانجامد، کارگردان در این نما تصمیم 

تغییر دهد زیرا آن پاها  "های انگل"دوربینش را به نمای 

دیگر نماد اقتدار و تسلط نیستند و از آن پاهای مقتدر حتی 

ان یردپایی هم باقی نخواهد ماند، مرحله خورده شوندگی به پا

و عناصر طبیعت منتظر  شودیمو مراسم هضم تمام  رسدیم

 ■ .مانندیمشکار دیگری 
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 «)یوحش)Wild» فیلم بررسی و تحلیل 
 «داود احمدی بلوطکی» ؛«ژان مارک والی»کارگردان  
 

                              چکش باشم تا یک میخدهم یک ترجیح می

 محصول: آمریکا، 2014سال ساخت: 

 باینویسنده: نیک هورن، مارک والیکارگردان: ژان

 Wild: From Lost to Found on theبر اساس کتاب 

Pacific Crest Trail اثر شریل استراید 

 روی طوالنی را روایت، داستان یک پیاده«وحشی»فیلم 

کند. سفری بیش از هزار مایل از کویر کالیفرنیای جنوبی می

های انبوه اوریگان. داستان این فیلم، براساس کتاب تا جنگل

پرفروش شریل استراید، با همین عنوان است و در اصل، 

 نامۀ خود استراید است.بخشی از زندگی

ای از همانند کتاب، فیلم در وسط سفر و با نمایش صحنه

و در  یخوببهای که صحنهشود. عت آغاز میعظمت طبی

ش هایزند که کوهستان و قلهسکوت محضِ طبیعت، فریاد می

، کارگردان صاحب «مارک والیژان»انتهاست. بی

سبک فیلم، با گذاشتن یک لنگۀ کفش در گوشۀ 

کادر و برهم زدن فوکوس دوربین در چشم 

ها، جدال انسان با طبیعت را در قاب تصویر قله

که با  دهد. جدالیو در ابتدای فیلم نشان می

افتادنِ همان لنگه کفش در دره ادامه پیدا 

کند. خشم شریل، پرت کردن لنگۀ دیگر می

همراه خود، کفش در همان دره و جیغی که به

زند، خودنمایی کارگردان بخشی منقطع از خاطرات را ورق می

ا هم، هدهد. کارگردانی که حتی در بیوگرافیفیلم را نشان می

کلوپ مشتریان »زد. فیلم مهم سااش را میفیلم شخصی

کم در ، دست«مارک والیژان» ، گواه این مدعاست.«داالس

چند فیلم اخیرش، سبک منحصر به فرد خود را به نمایش 

 و واقعیت، با کمترین ایرؤهای استادانۀ گذاشته است. تلفیق

کشی محسوس و استفاده از خأل صدا، تاکتیک فیلمسازی خط

توان در دکوپاژ و حوی استادانه، میاوست. این مهم را به ن

یبهای کاتدید. او در جامپ اشیشخصچیدمان شدیدا  

های بین حال و که در طول فیلم و در رفت و برگشت یشمار

شود اینطور کلی می طوربهدهد، ورزیده است. می گذشته

قطره چکانی به مخاطب  صورتبهمارک ولی، گفت که؛ ژان

او  کند.تا پایان فیلم با خود همراه می دهد و او راخوراک می

هایش روی یک آهنگ خاص متمرکز در هرکدام از فیلم

شود و این آهنگ، اساسا  تبدیل به یک عنصر گاها  پیش می

 شود تشخیصتا جایی که سخت میشود. برنده در داستان می

کم داد که فیلم در خدمت موسیقی است و یا بالعکس. دست

او  هایگفت؛ با حذف کردن موسیقی از فیلمشود قاطعانه می

او معنی و مفهوم از بین نرود(، داستان فرق خواهد کرد.  اگر)

در استفاده از موسیقی استاد است. )تنها شباهت او با کوئنتین 

تارانتینو، شناخت و فهم دقیق موسیقی و استفاده از آن در 

 هایشان است(های فیلمتر کردن الیهجهت عمیق

های والی، استفاده از عناصری از جنس بارزۀ دیگر فیلم

نند. کجلو هدایت می سورئالیسم است که اتفاقا  داستان را به

مشخصا  در این فیلم، استفاده از روباه و نماد شخصیتی این 

عنوان حامی و نگهبان حیوان، در قامت تناسخ روح مادر و به

شریل در طول مسیر پر پیچ و خمش، قابل ردیابی و شناسایی 

 است.

بندی فیلم، جریان والی، در خود عنوان

یق دق اگردهد. جاری را گزیده شرح می

 یوحشبینیم که واژه شویم، می

«WILD» با نمایش آتش در حال افول ،

شود. بدین معنا که در دل خودش آغاز می

این خشم و غضبی که در ابتدای فیلم از 

شریل دیده شد، سرانجام همچون ذات 

آتش، فرو خواهد نشست و بیننده آن را مشاهده خواهد کرد. 

اش است که نویسنده ایفراموش نکنیم که؛ این یک سفرنامه

به سالمت به مقصد رسیده و آن را نوشته است. پس نگران 

شویم و نقطۀ پرگارِ تمرکز را، بر اتفاقات در طول مسیر نمی

 .گذاریمچرایی حضور شریل استراید در چنین موقعیتی می

کارگردان کانادایی، در کارنامۀ درخشانش بخصوص در 

و کافه  2013داالس ن ، کلوپ مشتریا201۵ بیتخرهای فیلم

نحوی به مخاطبانش محتوای سمبلیک و ، به2011فلور 

هایش، محال است چیزی را نمادین داده است که بینندۀ فیلم

گذاری مناسب آن در فیلم، اتفاقی قلمداد کند و بدون جای

 در قصه، از نظر بگذراند.

ه پشتی کوهنوردی سنگین، که تا بشریل، با بستن یک کوله

چ شناختی نسبت به آن نداشته است به ما نشان حال هی

تجربه زندگی کرده است و مشت دهد که بسیار خام و کممی

 این فیلم را یک اگرکند. شخصیت را در همین ابتدا باز می

مشخصا  در این فیلم، استفاده از 
روباه و نماد شخصیتی این 
حیوان، در قامت تناسخ روح 

عنوان حامی و نگهبان مادر و به
شریل در طول مسیر پر پیچ و 
خمش، قابل ردیابی و شناسایی 

 است.
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ای در نظر بگیریم بهتر است بدانیم که هایکرمان فیلم جاده 

ناشی است. او همچنین در همان سکانس، با نمایش طنزآمیز 

پشتی و سرانجام موفق شدنش؛ تالش برای بلند کردن کوله

 کند.آیندۀ این روایت را هم برای ما برمال می

نداشتن آدرس شریل استراید، در ابتدای فیلم، شاید کمی 

مرور و با رفت و برگشت در میان اهمیت به نظر بیاید. اما بهبی

 یرد.گتری به خود میانبوه خاطرات او، این موضوع رنگ جدی

از و نوتا جایی که در کنار یک همسفر، در یک لوکیشن چشم

گوید: کسی نیست نواز، میدر حال تماشای یک منظرۀ چشم

که منتظر آمدن من باشد. به عبارتی؛ شخصیت اصلی ما 

 چیزی برای از دست دادن ندارد.

 جرأت ناامیدت کرد از جرأت هم فراتر برو. اگر -

های هستند که شریل هم در دفترچه ییهاقولنقل  ااینه

دهد که نویسد و هم به ما نشان میمی مخصوص هایکرها

 نقشۀ راهش هستند.

پس از شروعی کند، طاقت فرسا و البته خام، شریل تبدیل به 

شود و خواسته یا ناخواسته، قهرمان ما شخصیت اصلی ما می

شود. او سفرش را از صحرا و در گرمایی تجربه محسوب می

کند که حتی ما هم طعم آن را از پشت قاب تصویر می

چشیم. شریل پس از سپری کردن یک شب در کنار یک می

خانواده و خوردن غذای گرم پس از چند روز، سفرش را با 

 نویس و کارگردان، باگیرد. فیلمنامهانرژی مضاعفی از سر می

ایجاد این برش از مسیر اصلی فیلم، تعمدا  نیاز انسان به 

دهند. و این نیاز را در کام همین شخصیتی اجتماع را نشان می

چیزی خودش را در دل گذارند که معلوم نیست برای چهمی

تر، در درون خودش غرق کرده است. این طبیعت و از آن قبل

یک تمهید و یک سنگ محک است تا ما، از این جای داستان 

ود. خواهد ببه بعد، بدانیم که تنهایی برای شریل چقدر سخت 

شریل که توسط برندۀ اسکار، ریس  نوعی کاتارسیس مدرن!

شود، با وقاری نمادین به باالی صخرۀ ویترسپون بازی می

 هایرسد که منظره وسیعی از کوهستانسنگیِ بزرگی می

زنان، عرق کرده و آشفته، دهد. او نفساطراف را نشان می

 ش طبیعت قرارناخواسته در پارادوکس بین شرایط خود و آرام

گیرد. طبیعت با خونسردی تمام، اتفاق ناگوار افتادن می

پس از کشیدن  هم درستزند. آنکفشش را برایش رقم می

ای که شریل پس از این اتفاق غیرمنتظرانه ناخن پایش. زوزه

دهد، شباهتی به جیغ و فریاد و از روی نومیدی و رنج سر می

دیگر کفش، اعالن جنگ ندارد. او در واقع با پرتاب لنگۀ 

 کند. البته نه با طبیعت بلکه با ذات وحشی خودش.می

های ویترسپون همیشه در تجسم بخشیدن به شخصیت

 کنند تا بر موانعای شرایط را مدیریت میافراطی که به گونه

. او، این هنرش را در فیلم استموجود غلبه کنند، ماهر بوده 

در این فیلم هم پشت فرمان خوبی نشان داد. به« عبور از خط»

شخصیتی نشسته است که از مدار شخصیت و هنجار خارج 

اش، مواجهه با حل بازپروریشده است. شخصیتی که راه

ساخت که سفرنامۀ شریل را خودش است. فیلمی خوش

عنوان تار فرش گذاشته و خاطرات را مثل پود در آن تنیده به

 است.

ریل استراید در این مسیر در پی مرگ مادر بر اثر سرطان، ش

حساب گذارد تا با خودش تسویهفرسا قدم میسخت و طاقت

شدن تا کند. کتاب پرفروش و موفق او؛ وحشی: سفر از گم

شود پیدا کردن در مسیر پاسیفیک کراست تریل، تبدیل می

«. مارک ولیژان»به یک نقشه راه، برای ساخت فیلمی دیگر از 

کند بسیار نزدیک به زندگی مییک فیلِم خشن که سعی 

 موجود در این کتاب حرکت کند.

در مورد برگشتن به مسیر اصلی زندگی است و « وحشی»

ها را هایی سر و کار دارد که ظاهرا  آناینکه شریل با سختی

در زندگی دور زده است. در مورد این است که چطور، بعد از 

 یرد که خودگهای مادرش، یاد میجدی گرفتن یکی از توصیه

را در راه زیبایی قرار دهد. در عین حال، داستان در مورد 

پافشاری او برای مقابله با زشتی درونی و بیرونی خودش هم 

 است.

شود، بحرانی دیگر مرگ مادر، که خود یک بحران محسوب می

را برانگیخته است. بحرانی از جنس بر هم خوردن تعادل روانی 

ها، هروئین و رابطۀ جنسی با غریبه آوردن بهشریل. او با روی

کند. همسر سابقش، سعی بر فرار از رویارویی با حقیقت می

داند چگونه به او کمک کند و غم، باعث متحول پاول، نمی

 .استشدن او در بدترین حالت ممکن شده 

اکنون، سفر، برای برگرداندن او به جریان عادی زندگی که در 

ای خواهد العادهاست، چیز خارقواقع هیچ وقت واقعی نبوده 

بود. شاید این تاکتیک، یک مقدمۀ قدیمی به نظر برسد، اما 

بای نویسنده، با کشیدن خطی ، به کمک هورنوالی کارگردان

داستانی، که گذشته؛ تصمیم؛ حال و شخصیت را از هم جدا 

م اش را به فیلزند، انرژیحال به هم پیوند میکند و در عینمی

ها یک مونتاژ خاص دو ساعته را از کند. آنتزریق می

کنند. در یک کوهنوردی و داستان بازگشت شریل ایجاد می

کند. نقطۀ مهم از فیلم، شریل با یک هایکر باتجربه برخورد می

کند و شریل جدا می یپشتاو لوازم غیرضروری را از کوله 
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 کشد. فیلمنامۀ هورنبیند، بیرون میهرچیزی را که زاید می

 کند.هم دقیقا  همین کار را با کتاب شریل استراید می

نویس حتی در جایی که کتاب شریل استراید به فیلمنامه

کند، با رو رود و ترحم مخاطب را طلب میسمت دلسوزی می

تری از شخصیت، عرصه را عوض کردن نسخۀ بسیار سرسخت

کشد؛ در کند. شریلی که کولۀ بزرگش را به دوش میمی

های پای کند تا ناخنکند؛ مکث مید مسیر حرکت میامتدا

ب خوابد، به مراتخود را از پا بیرون بکشد و کنار یک برکه می

تر است. در اصل شریلِ فیلم، شریلِ کتاب را در خود سرسخت

 کند.بلعد و جذب میمی

اش، در فیلم در مورد دوران کودکی شریل و زندگی جنسی

دواج او، اطالعاتی ضروری مورد مرگ مادرش و پایان از

دهد که خیلی به کتاب کار، نشان میدهد. والی با اینمی

استراید مقید نمانده و حرف خودش را زده است. او به ما نشان 

 محور، زنی استدهد که شریل، پیش از این سفر شخصیتمی

 کند.که بدون فکر، کارها را برای خودش و دیگران سخت می

ز گوید که؛ قبل اگونه میینشریل، در کتابش، ا

این که سفرش را آغاز کند، از هروئین و خیانت 

به همسرش برای رهایی ازگرۀ کوری که در 

اش پیش آمده، استفاده کرده است. او در زندگی

اشاره به کلیت سفرش، بر این موضع اصرار دارد 

که هدفش رسیدن به رستگاری نیست، بلکه 

ه یک دیدگاه پذیرش خودش است. او، رسیدن ب

روشن و استقبال از تجارب در همه اشکال آن 

برای پختگی شخصیتش را به یک کاتالوگ پر از 

دهد. )توجه شود به گوناگونی ترجیح می تأسف

 د(شوهایی که شریل در طول مسیر با آنها مواجه میشخصیت

آید، این است آنچه بیش از همه در مورد این فیلم به چشم می

پردازد و چگونه ورکامل، به شرح جزئیات میکه چگونه به ط

به طورکامل، به روایت آزادی و آداب معاشرت شریل احترام 

توجهی خود به قراردادهای گذارد. این فیلم در نهایت بیمی

دهد که تصاویر و سرایی سینمای تجاری، نشان میداستان

 توانند به طور مؤثر، معنا و مفهوم را واواحساسات در آن، می

بندی شدۀ های با دقت بستهبه واو، انتقال دهد. صحنه

با رویکرد  –، و فشار زیادی که مطمئنا  او «مارک ولیژان»

در  با یتقرگذارد، بر روی دوش ویترسپون می -خاص خودش

های فیلم حضور دارد. او در بازی گرفتن از بازیگران تمام بخش

استاد است. اسکار دو بازیگر در یک فیلم شاهد این امر است. 

کوناهی و جرد لیتو در نظیر متیو مکهای بی)مقصود؛ بازی

 کلوپ مشتریان داالس است(

نها هایش گذاشته، نه تکه ویترسپون بر روی شانه یپشتکوله

ایفای نقش و حملِ بارِ شخصیت فیلم است، بلکه برای برای 

شود. واضح تعهد این هنرپیشه نیز، یک مقیاس محسوب می

است که وظیفه او بازی کردن نقش شریل استراید نیست. 

بلکه ویترسپون به ما کمک کند تا شخصیت شریل استراید را 

 درک کنیم.

ون همچمحور های طبیعتضرباهنگ این فیلم، با دیگر فیلم

، فاصلۀ زیادی دارد و قطعا  صبوری بیشتری «ساعت 12۷»

خواهد. ما قرار نیست شیفتۀ شریل شویم، اذیت شویم و یا می

شویم قدم میاز روی ترحم با او دوست شویم. ما فقط با او هم

تا ببینیم چه عواملی باعث شده تا این سفر کلید بخورد. آنچه 

مین زنده ماندن هویداست، تض« ساعت 12۷»که برعکس 

شریل در انتهای داستان است. پس ما به دانستن آنچه که در 

گذشتۀ شریل اتفاق افتاده است بیشتر تمایل داریم تا تعلیق 

 مواجهه او با خطرهای سفرش.

شخصیت برجسته در این اقیانوس خاطرات، 

 ا  بیتقرمادر شریل، بابی است. یک شخصیت 

توسط  یخوببهجادویی و نه کامال  تراژیک که 

شود. مرگ او، کارکشته بازی می« لورا درن»

ضربه روحی شدیدی به زندگی دخترش شریل 

صورت نامحسوس، هم کند. فیلم، بهوارد می

مراقب است تا این اندوه، علت رفتارهای 

مالحظه و خطرناک شریل فرض شود و هم بی

ها را برای اتصال به او و مخاطب ردیفی از نقطه

فیلمی است پر از زیبایی طبیعی که « وحشی» .کندایجاد می

های نامحدود و مناظر زیبا را ثبت فیلمبرداری آن، رنگ

های خود را هم دارد. شاید به اندازه کند. اما توأمان، کاستیمی

کافی به جزئیات روابط شریل با گبی هافمن )که نقش بهترین 

ه کند( پرداخته نشده است. همانطور کدوستش را بازی می

برادر شریل در زمان حال فیلم )و نه در گذشته(، حضورش 

توان اشاره کرد؛ چیزی که در در انتها می بسیار کمرنگ است.

شود تا قهرمان داستان ارزش پیدا کند و تبدیل فیلم باعث می

های معاصر آمریکایی شود، این به یک قهرمان مدرن در فیلم

ت. اساینهفراتر از  نیست که او فهمیده و یا خوب باشد. چیزی

شریل بر روی پلِ خدایان، به خودشناسی  او آزاد است...

 ■ کند.رسد و از این پل، با یک شروع دوباره عبور میمی
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 «دوئت»معرفی فیلم  
  «فرنوش رضایی»؛ «نوید دانش»کارگردان  

 

 آوای تنهایی

 افاحسان رسول: کنندهتهیه

 نوید دانش: نویسنده

 ،جواهریاننگار ، علی مصفا، هدیه تهرانی: بازیگران

 ،مرتضی فرشباف، علیرضا آقاخانی، هاآ پناهیپانته

 مهسا طهماسبی

 ریانحسین جعف: بردارفیلم، پیمان یزدانیان: موسیقی

 یلمنیکان ف: کنندهتوزیع، یاریهایده صفی: گرتدوین

 1399مهر ، 139۸بهمن  2۴: های انتشارتاریخ

 دقیقه 99: مدت زمان

حامد که به تازگی با مینو ازدواج کرده، برای دیدن 

 رودیمعشق قدیم اش سپیده به مغازه دوستش کاوه 

 .و این دیدار حوادثی را در پیش دارد

ه رو روب (هدیه تهرانی)در صحنه نخست فیلم با مینو 

 شودیمکه داخل یک کوچه است و مجبور  میشویم

ن ای .انداتومبیلش را دنده عقب به بیرون کوچه بر

بازگشت به  یاگونهبه  توانیمراندن به عقب را 

 گذشته نیز دانست، درست مانند حامد که هنوز

 

را که در گذشته داشته فراموش  یارابطه نتوانسته

از ذهن وی را به خود  یاگوشهکند و این رابطه هنوز 

 .درگیر نموده است

فیلم داستان روابط ناتمامی است که در طول زندگی 

و افراد پیوسته با . داردینمدست از سر افراد بر 

و خاطرات حاصل  اندداشتهروابطی که در گذشته 

 .آنها درگیر هستند

سپیده درست مانند حامد هنوز چیزی از گذشته را 

چیزی که همچون زخمی کهنه . کندیمبا خود حمل 

و باعث آزار وی و از هم  کندیمبا دیدن حامد سر باز 

 .شودیمپاشیدگی زندگی او 

یممسئله دیگری که اثر هوشمندانه به طرح آن 

مدرن  یاجامعهمسئله گسست روابط در  پردازد

 .گسست روابط مشکل اصلی جامعه مدرن است.است

ایجاد ارتباط با  آنقدر از که افراد در آن، یاجامعه

سسته از یکدیگر گ با یتقریکدیگر ناتوان هستند که 

دیگر عشق و اعتماد  یاجامعهدر چنین  .اندگشته

 ■ .جایگاه خود را از دست داده است
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 «هابرهسکوت »نگاهی به فیلم  
 «صحرا کالنتری»؛ «جاناتان دمی»کارگردان  
 

به کارگردانی  هابرهسکوت 

 1991جاناتان دمی محصول 

آمریکا است، که بازیگرانی 

همچون جودی فاستر در نقش 

کالریس، آنتونی هاپکینز در 

نقش دکتر هانیبال و اسکات 

گلن در نقش بوفالو در آن به 

، فیلم بر اساس رمانی به همین نام اندپرداختهایفای نقش 

است،  میالدی 19۸۸توماس هریس محصول سال  ۀنوشت

روانپزشکی، آدم خوار و  ۀنابغساخته شده و به هانیبال لکنر 

 .پردازدیم یارهیزنجآدم کش 

اسکار شد، بهترین  ۀزیجااصلی  ۀشاخاین فیلم برنده پنج 

فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول 

زن، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه اقتباسی شد و 

 بهترین فیلم در ژانر ترسناک را به خود اختصاص داد.

شخصیت اول و دوم فیلم به ترتیب  هابرهدر فیلم سکوت 

 کالریس و دکتر هانیبال هستند.

از ناخوادگاه که منشاء  یامجموعهواره های کالریس از طرح

جنس  ۀدرباربسیار دوری دارد و نمونه همه تجارب اجدادی 

و به ناخودآگاه زیستی کالریس از  شودیماست، آغاز  مؤنث

 .رسدیمبدو تولد 

ست  یارهیزنجاز نظر کالریس، دکتر هانیبال یک قاتل 

عی به طرحواره اولیه ( این دیالوگ به نو16دیالوگ دقیقه )

کالریس در زمان شروع رشد و تحول به دلیل کشته شدن 

، پدر ردیگیمپدرش که قهرمان زندگی کالریس است شکل 

و  شودیمکالریس به عنوان کالنتر شهر توسط دو دزد کشته 

، شودیممهمترین طرحواره در زندگی کالریس متولد 

برود تا به نوعی  FBIبه  شودیمطرحواره ای که موجب 

درونش را که همان  ۀماندناخودآگاه بخش ناکام  صورتبه

نجات پدرش و همچنین انتقام خون پدرش است را با نوعی 

 فرافکنی سازنده جهت آرامش درونی به کار بندد.

پدر( دچار نوعی ) اشیزندگکالریس با از دست دادن قهرمان 

 هاانسانن حس انتقام از هر کسی ست که به نوعی در کشت

نقش دارد و این امر او را در مسیر حرکتش در چهارچوبی 

کانالیزه شده که همان ماندن و پیشرفت و تالش مضاعف است 

 .داردیمنگه  FBIدر 

کالریس طرحواره نقص را نیز با خود دارد وقتی از سویی دیگر 

که به  هابرهزیستن در یک دامپروری و شاهد بودن سالخی 

کشته شدن انسانهاست که این دو طرحواره در  نوعی موازی با

ناخودآگاه او برای  یهازهیانگاو همپوشانی دارند و باعث شدت 

نوعی نمادی از خود اوست و هانیبال  هابره، شودیمنجات 

 که مورد آزار ییهابرهنمادی از قاتل پدرش، با در نظر گرفتن 

یمرنگ ، کودک آزاری را در ذهن کالریس پر رندیگیمقرار 

که آیا مورد  پرسدیمرا از او  سؤالو در جایی هانیبال این  کند

تجاوز صاحب دامپروری قرار گرفته است که او جواب منفی 

، اما در کندیمو او را فردی متشخص معرفی  دهدیم

و سالخی آنها در مقابل  هابرهناخودآگاه کالریس کشتن 

چشمانش به نوعی همان کودک آزاری ست، و عدم توانایی در 

، او خودش دهدیمنقص را در او شکل  ۀطرحوار هابرهنجات 

بی دفاع دوران  یهابرههمچون  اشیزندگرا بدون قهرمان 

 .داندیم اشیکودک

کالریس در آن زمان در پاسخ به طرحواره نقص که او در ادامه 

و از آن  کندیمرا انتخاب  "اجتناب" یامقابله، پاسخ ابدییم

و حس حقارت و خود کم بینی و عدم  کندیمدامپروری فرار 

به طوری که دکتر هانیبال  ردیگیماعتماد به نفس در او شکل 

که نوع پوشش صورتش را با کرم خاصی به او با لحنی تحقیر 

 خواهدیمناخودآگاه  صورتبهو کالریس  شودیمآمیز یادآور 

با این نوع کرم به نوعی در صدد جبران این حس حقارت باشد 

نقص در خودش  ۀطرحوارو در مقابل دکتر هانیبال در برابر 

.برای کالریس دکتر گرددیمدچار آشفتگی و برافروختگی 

قاتل بوفالو )او را به  تواندیمهانیبال شبیه سالحی ست که 

( برساند و بوفالو شودیمیلم معرفی دیگری که در ف یارهیزنج

باط، زیرین این ارت ۀپوسترا با هانیبال به قتل برساند، یعنی 

یعنی سازش و خواست کالریس با دکتر هانیبال و بالعکس به 

نوعی در جهت طرحواره های کالریس و دکتر هانیبال است، 

زیرا هم دکتر هانیبال در جهت قتل بوفالو به کالریس یاری 

و هم کالریس با سازش و صبوری در مقابل دکتر  ندرسایم

اجتناب و تسلیم و جبران  یامقابلهاز پاسخ  خواهدیمهانیبال 

که  هابرهشبانه و جیغ زدن  یهاکابوسافراطی دوری کند و 

 ۀنیکمیراث کودکی اوست را پایان بخشد و هم حس انتقام و 

گ شکل گرفته از طرحواره های ناخودآگاهش که همان مر

 قاتالن پدرش است، به اتمام برسد.
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از منظر نگارنده بوفالو و دکتر هانیبال یک نفر هستند، بوفالو 

درون دکتر هانیبال است، سایه کسی ست که طبق نظر  ۀیسا

هاینبال است و او دلش  ۀنیآباشیم، بوفالو  میخواهینمیونگ 

را ببیند و ادراک کند و برای او کالریس  اشهیسا خواهدینم

ذب ج ۀمقول، از این منظر اشهیساپلی ست برای از میان بردن 

، یعنی از ردیگیممیان کالریس و دکتر هانیبال شکل 

که هر دو با توجه به  دیآیمطرحواره های هر دو اینچنین بر 

بخش سوپر ایگو طبق نظر فروید چیزی که از جامعه و محیط 

و آن  انددهیرس، به یک اشتراک اندبردهخود به ارث  اطراف

نبودن و کشته شدن بوفالو است، برای کالریس قتل بوفالو 

تصفیه با وجدانش و به نوعی کنار آمدن با 

وجودش که در خوابها بیرون می  ۀیساهمان 

، گرددیمبر  هابرهزند که به قتل پدر و قتل 

جذب میان کالریس و دکتر  ۀمقولایجاد 

 هانیبال است.

از سویی دیگر شخصیت دکتر هانیبال در 

روی دیوار و جمع آوری  یهاینقاش

روی  یهاینقاشکلکسیون و ربط آن به 

 ۀدهنددیوار بوفالو همچون رقیبی برای هانیبال که نشان 

جذب و انطباق میان آنهاست، هانیبال در مورد بوفالو  ۀرابط

( که البته این ۵۵دقیقه )تغییر کند  خواهدیم او " دیگویم

او زن نما نیست  "دیگویمخواست خود دکتر هانیبال است و 

 ۀیاولکه در دقایق  "بلکه در تالش برای رسیدن به زن است

با دکتر هانیبال دیدار کند، یکی  خواهدیمفیلم که کالریس 

یمو دکتر هانیبال  "دیآیمبوی زن  " دیگویماز زندانیان 

به نوعی این دیالوگ  "کنمینممن هیچ بویی احساس  " دیگو

که با باال رفتن سر دکتر هانیبال با بو کشیدنی همراه است که 

، بر عکس مشام او از بوی کالریس کندینمگویی بویی حس 

پر است اما آن را سرکوب کرده است و از این حالت زن نمای 

ن به نوعی بخش سرکوب شده و نفی بوفالو بیزار است، چو

 ۀمقول، در اینجا با این دیالوگ ندیبیمخود را آشکار  ۀشد

برای رسیدن به هدف قتل  خواهدیمچون  مینیبیمانطباق را 

بوفالو با این دیالوگ خود را آرام کند و به نوعی خود را برای 

جذب نیز طبق  ۀمقول راه از طریق کالریس تطبیق دهد. ۀادام

 بوفالوستاشتراک کشتن  ۀنقطد باال در کالریس همان موار

به دالیلی که در باال ذکر شد و مقوله انطباق نیز در مقابل 

درون  ۀیساتیز و تند دکتر هانیبال که همان بیان  یهاالوگید

تا  هاستالوگیدکالریس است، تطبیق دادن کالریس با این 

بال و دکتر هانیکالریس  بتواند به هدف کشتن بوفالو برسد.

یونگ  یهاهیسادر بخش سوپر ایگو دارای جذب و در بخش 

 .کنندیمانطباق را انتخاب 

برای کالریس در جهت تصمیم گیری  مؤثراز مهمترین عوامل 

و قضاوت متفاوت نسبت به دکتر هانیبال همان قاتل خداگونه 

و  هادغدغهتمام  تواندیمای ست که کالریس تنها با آن 

را با آن غسل تعمیم دهد، به طور مثال  اششبانه یهاکابوس

گویی تنها از یک  کردیماز یک قاتل عادی استفاده  او اگر

 بزرگ ۀیساتپانچه برای از میان بردن این همه آشفتگی و 

درونش استفاده کرده است و با توجه به آگاهی کامل  ۀشد

 دانستیمنسبت به این درد درونی این سالح را بسیار کوچک 

پس با توجه به انتخاب دکتر هانیبال که 

ست که آن را در دیالوگ  یارهیزنجقاتل 

 شودیمدقایق اول که توسط بازپرس معرفی 

و این برای  شودیمبا نام هیوال مطرح 

ست که تنها با آن  یاهستهکالریس سالح 

به این درد و رنج درونی خاتمه  تواندیم

دهد، در نتیجه مهمترین عامل جهت 

انتخاب دکتر هانیبال برای کالریس همان 

 یهاهتجربهمتایی ست که برای کالریس با بی  ۀخداگونقاتل 

 همخوانی دارد. اشگذشته

از دیگر عوامل انتخاب دکتر هانیبال برای کالریس، نوعی 

 اشیزندگقهرمان بد است، درست است که او قهرمان خوب 

پدرش را از دست داده است، اما قهرمان برای او قهرمان است 

است، درک  اشیزندگسالهای  ۀگمشد ۀکنندو به نوعی ارضا 

صفات موجود در دکتر هانیبال که هوش باال، عزت نفس، 

قدرت، پیشگویی، خشم و ... هست برای کالریس هم ارضا 

یک قهرمان است و هم مکمل طرحواره نقص در اوست  ۀکنند

، رقم داردیمدر مسیری که در آن گام بر  قدرتمندترکه او را 

 می زند.

برای انتخاب و قبول کالریس از منظر  مؤثراز مهمترین عوامل 

کالریس است، هانیبال به طور  ۀگذشتدکتر هانیبال شنیدن 

، کندیمموازی مرز میان خودشیفتگی و تنفر از خود را تجربه 

او از زبان خودش در ده  ۀگذشتدیدن کالریس و شنیدن 

این تنفر از خود و به  ۀکننددقیقه اول فیلم به نوعی ارضا 

خود شیفتگی در اوست، به نوعی هر دو،  ۀکنند نوعی تشدید

هم کالریس و هم دکتر هانیبال با هم در جهت قتل بوفالو به 

، و شوندیمیک تعادل درونی میان خودآگاه و ناخودآگاهشان 

، هانیبال برای کشتن شوندیمبه یک اتحاد درونی نزدیک 

 ،کندیمو بوفالو سالخی  کندیماز خوردن استفاده  هاانسان

برای کالریس قتل بوفالو تصفیه با 
وجدانش و به نوعی کنار آمدن با 

وجودش که در خوابها  ۀیساهمان 
بیرون می زند که به قتل پدر و قتل 

 مقولۀ، ایجاد گرددیمبر  هابره
جذب میان کالریس و دکتر 

 هانیبال است.
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بوفالو را به قتل برساند به نوعی  خواهدیماین که کالریس  

و برای هانیبال که وجود بوفالو  هاستبرههمان یادآور سالخی 

یکتایی و بی همتایی او را دچار اختالل کرده است نوعی عامل 

در جهت انتخاب کالریس است، در نتیجه به طور خالصه  مؤثر

ال عامل مهمی ست، کالریس در تصمیم گیری هانیب ۀگذشت

همچنین خودشیفتگی هانیبال توسط کالریس با توجه به 

و میل و اشتیاق او به کشتن بوفالو، به صورت  سؤاالت

یمناخودآگاه در هانیبال تعبیر به کمک و امداد به کالریس 

و بخشی از  شودیمکاسته  اشیفتگیخودشو به نوعی از  شود

، به طوری که طبق نظر دهدیمآن رنگ واقعیتی زالل را 

نگارنده زمانی که در دیالوگ آخر دکتر هانیبال به کالریس 

 "تاس ترجالبدنیا با داشتن کسانی مصل تو  "دیگویمکه 

مبین این امر است که بخش تاریک وجود هانیبال کاسته شده 

است و ممکن است دیگر او بعد از کالریس دیگر قاتل نباشد 

 کالریس های دیگری آشنا شود.و تنها ناظر باشد تا با 

 ۀگمشددر این بخش به آنیما و آنیموس  توانیمهمچنین 

کالریس و دکتر هانیبال نیز اشاره کرد، اینکه زن و مرد ایده 

پریده خود را باز  یهارنگآل این دو با دیدارهای متمادی 

 .ابندییم

دکتر هانیبال به عنوان کنشگر با توجه به تجارب گذشته و 

جربیات گذشته و ادراک او از جهان پیرامونش نسبت به نوع ت

 "کامال  ، حسی دهدیمتمام اعمال خشونت باری که انجام 

که در اتاقش جمه کرده است، رفتار  ییهاعکسطبیعی دارد، 

خونباری که با گوش دادن به موسیقی در زمان تنها شدن با 

ه ، دکتر هانیبال به راهی کدهدیمدو افسر از خود نشان 

ایمان دارد، او به اصالح اعتقادی ندارد،  "کامال  انتخاب کرده 

، کندیماما بوفالو پوست آنها سالخی  خوردیماو قربانیانش را 

دکتر هانیبال به عنوان یک کنشگر دارای ایدئولوژی سازندگی 

حتی به عنوان یک قاتل نیست، او طبق نظر نگارنده به هیچ 

یرون می زند معتقد نیست و چون کرمی که از پیله پروانه وار ب

به این دیدگاه معتقد است، به عنوان یک کنشگر رفتاری 

بدن قربانیانش دارد،  یهاتکهطبیعی در زمان خوردن  "کامال  

و از بوفالو از این منظر  شدیاندیمزیرا معتقد است که درست 

این بوفالوی درونش را قبول کند و  خواهدینممتنفر است که 

خطاب کنند، زیرا بوفالو  یارهیزنجهر دو نفر آنها را قاتل 

میکل آنژی  خواهدیمدر پیله است و  یهاپروانهمعتقد به 

، دکتر کشدیمدلخواهش را بیرون  ۀمجسمباشد که از دل کوه 

قاتل عقل گرا و عینی گرای مطلق است و  ۀندینماهانیبال 

ماد قاتل تخیلی و شاعرانه که قربانیانش را با ظرافت بوفالو ن

 تا زیباتر شوند. ردیگیمپوست 

دکتر هانیبال با دیدن کالریس و شناخت او تا انتهای فیلم از 

 .شودیمو به ناظر نزدیک  ردیگیمکنشگر فاصله 

کالریس نیز مانند دکتر هانیبال به عنوان کنشگر تمام علتهای 

و وقتی در  کندیماما آنها را پنهان  داندیمرفتارهای خود را 

او در  ۀپردتند و بی  یهاقضاوتبرابر دکتر هانیبال مورد 

که برای اولین بار کالریس و دکتر هانیبال رو در  یاصحنه

، از نقش کنشگر به ناظر و ندینشیم، رندیگیمروی هم قرار 

 یهاقضاوتو آهسته آهسته با  رودیماز ناظر به کنشگر 

علت رفتارهای  تریدرون یهابخشنیبال به عنوان ناظر، به ها

، گویی هانیبال برای کالریس چون معدن ابدییمخود دست 

که  کشدیماز او بیرون  یاناشناخته یهاسنگکاری ست که 

کالریس از آن بی خبر است، در صورتیکه کالریس احساس 

است و که به تمام علتهای رفتار خود در پنهان آگاه  کردیم

، اما با رویارویی با هانیبال شودیمبه عنوان یک کنشگر معرفی 

ز و بالعکس نی ابدییمبیشتری از خود دست  یهاقتیحقبه 

، زیرا اون در اوایل فیلم کندیمدر مورد دکتر هانیبال صدق 

امام تا پایان  "کندینمبوی زن را احساس  "که  کندیمادعا 

در یک  فیلم و یهاهیالفیلم به صورت ناگفته در پوست زیرین 

نما با لمس انگشت کالریس توسط هانیبال این عنوان کنشگر 

 .شودیمدرونی بیشتری  یهاتحولو دچار  شودیمناقص 

کالریس به عنوان فردی تالشگر، باهوش، قدرتمند، با انگیزه 

اما در درون خود با احساس ، شودیمو با مسئولیت معرفی 

ناامنی شدید، ترس، دلهره، بی خوابی، روان پریشی، حس 

یمکالریس دارد بر  یهاگذشتهآنها ریشه در  ۀهمانتقام که 

برای دکتر  اشیزندگ، که تمام آنها با روایت داستان گردد

، کالریس با نوع شغلش و تالش برای شودیمهانیبال مشخص 

به نوعی میان  خواهدیمدن در شغلش بهتر بودن و نمونه بو

غرایز و فراخود طبق نظرات فروید پلی سازنده بزند. میانجی 

او برای رسیدن به یک مفهوم خود و وجدان آرام همان شغلش 

 .شودیماست که با آن تفسیر و توضیح داده 

یمدکتر هانیبال در اولین دیدار کالریس با بازپرسی که 

کالریس را با دکتر هانیبال آشنا کند برای رمزگشایی  خواهد

، دکتر هانیبال به عنوان دهدیمبوفالو، به او برچسب هیوال 

 ،یارهیزنجفردی خشن، خون آشام، غیر قابل کنترل، قاتل 

یمهیوال، باهوش، قدرتمند، خودشیفته، جاه طلب معرفی 

رض اما در درون تعارض شدیدی با خود دارد، این تعا شود

شدید با آمدن بوفالو ایجاد شده است و اال او دارای مفهوم 

مفهوم خود با آمدن بوفالو شروع  یهاتکانهخود بوده است اما 

و کالریس برای دکتر هانیبال حکم میانجی میان  شودیم

غرایز و فرا خود اوست، یعنی کالریس به نوعی وجدان او را 
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یمعادل برقرار کند، تا میان اید و سوپر ایگو ت کندیمآرام 

از این منظر هم طبق نظر نگارنده به موضوع پرداخت که  توان

گویی دکتر هانیبال با آمدن کالریس به مفهوم ایگوی متفاوت 

 اشیواقعو کالریس نیز با دکتر هانیبال به ایگوی  رسدیم

، هر دو در تعارض شدید هستند و با جهانی شودیمنزدیک 

خود به ایگوی متفاوت  یهاگذشتهمتفاوت از زیست تجربی 

، میانجی کالریس از درون دچار رسندیم هاهیساو به دور از 

یمنقص است که دکتر هانیبال این میانجی ناقص را بیرون 

خونخوار و کالریس نیز این میانجی  رساندیمو به تعادل  کشد

دکتر هانیبال را که قصد پنهان شدن ندارد را به تعادل نزدیک 

 .کندیم

در  کالریس با توجه به از دست دادن مادر

دوران نوزادی و جایگزینی پدری شایسته به 

عنوان مادر و هم پدر و اینکه پدر کالریس 

 دست رمان را داشته است با ازبرای او حکم قه

و پس از  شودیمدادن پدر دچار شوک شدید 

و  هابرهآن تجارب زیست در دامپروری و دیدن سالخی 

نداشتن مدافع و قهرمانی چون پدر، سبک دلبستگی او به 

، این افراد تا سر حد شودیممبدل  "دلبستگی ناایمن آشفته"

و از هیچ  ستندیایممرگ به پای قهرمان زندگی خود 

موضوعی هراسی ندارند همانطور که کالریس برای انتقام خون 

یم، این افراد کندیمپدرش دکتر هانیبال و بوفالو را انتخاب 

از آنها راضی باشد دیالوگی که در  شانیزندگقهرمان  خواهند

آخر فیلم توسط بازپرس ویژه در زمان اهدای مدال به کالریس 

کالریس پدرت از تو  "لب است مبین این مط شودیمگفته 

کالریس بعد از شنیدن این دیالوگ و جشن  "راضی است واقعا  

 موفقیت آمیزش ۀپرونداهدای مدال به او به خاطر قتل بوفالو و 

، آوردیمرا به دست  اشیزندگاحساس رضایت قهرمان 

یمشبانه ظاهر  یهاکابوسشبانه که به صورت  یهایآشفتگ

در زمان سالخی در دامپروری محل  هابره یهاغیجکه با  شوند

سکونت کالریس رخ داده است به دنیای آشفته و بی دفاع 

کالریس دامن زده است، در نتیجه سبک دلبستگی کالریس 

 دلبستگی ناایمن آشفته است. "

رفتاری وی که در  یهایژگیودکتر هانیبال به علت صفات و 

که او را هیوالیی بزرگ  شودیمقسمتهای مختلف فیلم نمودار 

و زورگویی و استبداد کاملی که نسبت  خوانندیمو خطرناک 

به اطرافیان خود دارد و نسبت به همه بی اعتماد است و شک 

یمبه تمام موجودات که به نوعی با نماد خوردن آنها نمودار 

، این افراد است "دلبستگی ناایمن اجتنابی "بیانگر سبک  شود

و صمیمانه با دیگران خودداری کرده و این امر از ارتباط گرم 

پوششی ست بر روی درون ناامن و عزت نفس پایین آنهاست، 

یموقتی کالریس را به عنوان پلی میان خود با بوفالو انتخاب 

یمگویی از درون برای کشتن رقیب خود احساس ضعف  کند

ای رو کالریس را با انواع تحقیرهای اولیه در اولین دیدار ب کند

پنهان کردن عزت نفس پایین خود برای کشتن بوفالو انتخاب 

، این افراد به هیچ وجه ارتباط عاطفی با جنس مخالف کندیم

، شوندیمچون بعد از جدایی از درون بسیار آشفته  رندیگینم

کالریس در درمان این بخش ناایمن اجتنابی نفش درمانگر را 

خواهی پدرش در برابر زیرا برای رسیدن به خون کندیمایفا 

و به نوعی با تماس تلفنی آخر  ماندیمدکتر هانیبال باقی 

یمدکتر هانیبال به کالریس این امر مشخص 

که او توانسته بخش اجتنابی خودش از  شود

جنس مخالف را تعدیل کند، همانطور که 

دکتر هانیبال به عنوان درمانگر بخش ناایمن 

، جایی که ددهیمکالریس را خاتمه  ۀآشفتو 

دیگر از  " دیگویمدر آخر فیلم به کالریس 

این دیالوگ مبین دوری  "خالص شدی هابره ۀشبان یهاغیج

 و رهایی کالریس از آن بخش ناایمن و آشفته است.

از ابتدای فیلم دکتر هانیبال دارای هویت یکپارچه و مشخصی 

و برای مخاطب یک شخصیت با هویت مشخص  شودیمظاهر 

 دیگر، هویت یارهیزنج، با آمدن بوفالو قاتل کندیمرا تداعی 

به همان  خواهدیمو  شودیمدکتر هانیبال تجزیه  ۀکپارچی

هویت یکپارچه و واحد خود بازگردد، هویتی که او برای خود 

هویتی متعادل از  ستیبایمساخته است، یعنی زمانی که 

که گویی دچار بحران هویت،  کردیمده و جامعه کسب خانوا

چیستی خود و عدم درک راه و هدف خود در زندگی گذشته 

شده است و برای خود هویتی را ساخته است که با آمدن 

چون  ندیبیمرفتارهای او  ۀنیآبوفالو آن هویت ساختگی را در 

 یست، این که شخص دیگر یارهیزنجاو نیز مانند بوفالو قاتل 

 کندیماین نام را گرفته است دکتر هانیبال را دچار آشفتگی 

و در جهت رسیدن به همان هویت ساختگی با کالریس 

تا بوفالو به قتل برسد که سرانجام در آخر  کندیمهمکاری 

که دکتر هانیبال با پوششی متفاوت و رفتاری  مینیبیمفیلم 

متفاوت در تماس تلقنی با کالریس و اذعان به این موضوع که 

گویی به هویتی جدید  "است ترجالبدنیا با داشتن تو  "

و به سوی چه  خواهدیمچه  داندیمرسیده است، کسی که 

 هدفی رهسپار است.

طب ه برای مخاکالریس نیز از ابتدای فیلم با هویتی یکپارچ

 کلکسیون عکسهای ، اما با دیدن دکتر هانیبالشودیممعرفی 

، وقتی دکتر هانیبال از کرم شودیماو دچار هویتی سردرگم 

از ابتدای فیلم دکتر هانیبال 
دارای هویت یکپارچه و 

و برای  شودیممشخصی ظاهر 
مخاطب یک شخصیت با هویت 

 .کندیممشخص را تداعی 
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که قصد دارد پوستش را پنهان  دیگویمروی صورت کالریس 

یمکند، کالریس دچار رفتاری غیر متعادل در بیان و رفتار 

یمدر ابتدای فیلم جدا  و حتی وقتی از دکتر هانیبال شود

یمرا  اشیکودکتصویر دوران  رودیمو به فضای بیرون  شود

، هویت زدیریمکه در آغوش پدر آرام گرفته است و اشک  ندیب

دکتر هانیبال دچار  یهاصحبتیکپارچه و قوی کالریس با 

در  اششبانه یهایزیرو از آن به بعد از برون  شودیمتجزیه 

ناخودآگاه  خواهدیم، دیگویمخوابها برای دکتر هانیبال 

برای او  داندیمهویت زخمی خود را به هانیبال بگوید، چون 

نقش بازی کند چون هانیبال با کدهایی که خود  تواندینم

بعدی هانیبال را در مورد  یهاالوگید دهدیمکالریس به او 

، ندیبیمیک پیشگو خودش رقم می زند و کالریس او را مانند 

و در آخر فیلم از آن هویت سردرگم و تجزیه شده به هویتی 

نسبت به اوایل فیلم که هویتی حباب  یاکپارچهیمتفاوت و 

کالریس پس از به قتل رسیدن پدرش  .رسدیمگونه است 

، در جایی که در پاسخ رودیمبرای زندگی به یک دامپروری 

 کردیمآنها زندگی شخصی که پیش  دیگویمبه هانیبال 

 دیگویم انسان خوبی بوده است، زیرا هانیبال به کالریس

توسط آن شخص مورد تجاوز قرار گرفته است که کالریس آن 

را منکر می شودف در این قسمت از فیلم کالریس از سالخی 

 را شنیده هابره یهاغیجو اینکه توسط سالخ  دیگویم هابره

است و تا امروز کابوس شبهای او بوده است، چون کالریس 

را از دست داده است،  اشیزندگ ۀنگهدارندمدافع و قهرمان و 

آنها  تواندینم کندیمو احساس  ندیبیم هابرهخودش را جای 

 را نجات بدهد و گویی احساس کرده است در آن دوران 

خواهد شد چون  سالخی هابرهکودکی همچون یکی از آن 

محافظ و بادیگاردی چون پدر ندارد، بنابراین با توجه به این 

کودک آزاری توسط مردان را نیز تداعی  یاگونهموضوع که به 

گفت که جامعه به او هویتی سردرگم و  توانیم، کندیم

 ناایمن داده است و خواب و آرامش را از او ربوده است.

با کالریس از تمام  دکتر هانیبال نیز وقتی در صحبت

، گویی خود کندیماو بخشی از زندگی او را روایت  یهاکنش

و  هاینقاشاو نیز در کودکی دچار اوتیسم بوده است، زیرا 

کلکسیون جمع شده در انبار و حرکات عجیب و خشن نسبت 

به اطرافیان بیانگر اوتیسم در اوست و همچنین اجتماع 

شدیدی ست که در کودکی از  یهاضربهستیزی وی بیانگر 

اجتماع پیرامون خود تجربه کرده است که در دیالوگ خود با 

، این به نوعی اعترافی ست دیگویمکالریس از کودک آزاری 

از ناخوداگاه وی که گویی بارها مورد تجاوز قرار گرفته است، 

نفرتی که از خود دارد و یاری رساندن به کالریس برای کشتن 

 گرددیمسو به خودشیفتگی و یکتایی خود بر  بوفالو از یک

به دیالوگ مهمی که بارها نگارنده به آن پرداخته  توانیمکه 

دنیا با داشتن  "دیگویماست اشاره داشته باشد که به کالریس 

 ۀرکگویی تنها انسان جالب در  "است ترجالبکسانی مثل تو 

تگی و فیلم این خودشیف آخراما در  داندیمزمین را خودش 

و موضوعی دیگر که  رسدیمخودخواهی به دگر خواهی نسبی 

، ردیگیمهمان ناخودآگاه او سرچشمه  تریدروناز بخشی 

همچون خودش را کشته  یارهیزنجیک قاتل  خواهدیمگویی 

باشد، به نوعی به دستگیری و کشته شدن خود راغب است و 

میل تا این  کندیمناخوداگاه به کالریس کمک  صورتبه

 ■ درونی را ارضا کند و به آرامش برسد.
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 ««Money Heist سریالنگاهی به  
 «بدرزاده بهناز»؛ «آلکس پینا»کارگردان  
 

La casa de papel ای Money Heist 

 سرقت پول( –)خانه کاغذی 

 .دینیکامل بنش rock'n'rool کی یتماشا به

 دیباش دهیرا دوبار د friends و the wire یهاالیسر دیشا

 .دیرا از دست داده باش کسیشاخص نتفل الیسر نیا دیاما شا

 است و در "خانه اسکناس" ییایبه اسپان الیسر نیا یمعن

 .معروف است "سرقت پول"به نام  کایآمر

 ز،یانگجانیسرقت، ه ،ییآن: درام جنا ژانر

 ایاسپان 3آنتنا  ۀشبک است که رازآلود ق،یتعل

 .قسمت پخش کرد 1۵آن را در دو فصل و 

نفر  ونیلیم ۴/۵ ایرا در اسپان زودیاپ نیاول

ان کمتر شدند و اگرتماش جیاما به تدر دندید

 ۀشبکشکست را قبول کردند؛  دیتول میت

حق پخش  201۷در اواخر سال  کسینتفل

، محدود غاتیرا گرفت و با تبل الیسر یجهان

شد و پس از پخش  یقسمت کوتاهتر بارگذار 22دوباره در 

 کشف شد و سیسرو نیج توسط مشترکان ایبه تدر یجهان

از  یکیدر باره سرقت از بانک به  ینیبشیقابل پ ریدرام غ نیا

 کسینتفل یمحتوا سیسرو یهاسکیر نیترهوشمندانه

 .شده لیتبد

 کسیتفلزبان ن یسیرانگلیغ الیسر نیترنندهیپرب الیسر نیا

 لیاست که تبد دهیرس یآن به حد تیاست و محبوب ایدر دن

جهان  یاز کشورها یاریدر بس هاشورشها و به نماد اعتراض

عنوان مثال در  بهها شده است؛ از سرقت یاریبس یو حت

در شهر نانت  یو سرقت واقع کویپورتور یاسیاعتراضات س

 که از یمهاجران ینمادها بکار گرفته شدند حت نیفرانسه ا

که به  یرا داشتند وقت ایبه اسپان دنیقصد رس ترانهیمد یایدر

را  "bella ciao" ۀترانشروع به خواندن  دندیساحل رس

 salvador" قرمز رنگ و ماسک یسرهم یهالباس .کردند

dali" مهم در  یاستفاده شده است نقش الیسر نیکه در ا

نوع سرقت در  نیاز ا یبرداریکپ یو حت یاعتراضات مردم

 تیمقاومت، عصبان ۀنشانمختلف داشته؛ رنگ قرمز  یکشورها

و  هاییایاسپان یبه گاوباز یااشاره دیو مرگ است البته شا

 "dali" از ماسک استفاده .باشد نیو مقاومت سارق ارپشتک

انقالب و مقاومت  ۀنشانشجاعتش است که  هم به افتخار او و

 سورئال  ینقاش "dali" .شودیشناخته م ایو غرور در اسپان

 

 امیق .مقاومت در هنر است یمکتب، خودش نوع نیبود که ا

 "شوتیدون ک"همان  ستمیدر برابر س انهیگراو آرمان پروایب

 ینترنتیدر بانک اطالعات ا الیسر نیا .کندیم یرا تداع

اول  فصل .است 10از  ۸/۴ یباال ازیامت یدارا imdb هالمیف

در  ۴و  3 یهاشده اما در فصل یبردارلمیف ایدر اسپان الیسر

 .شده است یبردارلمیهم ف ایتالیو ا لندیپاناما، تا

شده از جمله:  الیسر نیا بینص یادیز زیجوا

درام در چهل و  یهاالیسر نیبهتر ۀزیجا

و  یامیالمللنیب زیجوا ۀدور نیششم

طرح  یمنتقدان برا نیمورد تحس نیچنهم

 نیب کیآن و روابط درامات ۀدیچیپ

 نویزیدر تلو ینوآور یو تالش برا هاتیشخص

که  الیسر نیا ۀبرجستنکات  از .استیاسپان

است  نیهم به آن اشاره کرده ا یس یب یب

و  یمردها محور ۀاندازها به که نقش زن

 .است یدیکل

 migue" بردارلمیو ف "alex pina'" الیسر نیا کارگردان

amoedo"  نیبه صورت تک دورب یبردارلمیف ۀویشهستند؛ 

شات  ومیمد ایصورت کلوزآپ ها بهقسمت شتریاست و ب

آموزش افراد در  ایفرار  یهااند؛ جز در فصلشده یبردارلمیف

آزاد  یکه در فضا یگریمعدود د یهاقسمت ای کیفصل 

 .شودینم دهید ادیشده النگ شات ز یبردارلمیف

رمز که ق ییهاتیاست تا شخص کیتار شیهاصحنه ۀهم لمیف

را از  نیارقبتواند س نندهیو ب ندیایبه چشم ب شتریب انددهیپوش

 .دهد صیتشخ هاتیشخص ۀیبق

استفاده شده است؛  الیدر سر یابه طور هوشمندانه یقیموس

 cecilia" از "my life is going on" الیسرآغاز  تراژیاز ت

krull" تا "ave maria" و یگناهیحس ب جادیا یبرا " 

ninth symphony" و باالخره  یحس همبستگ جادیا یبرا

توسط  تداکه در اب "bella ciao" ییایتالیا ۀتراناستفاده از 

اما بعد در زمان جنگ  شدیخوانده م ییایتالیکاران ابرنج

شد که هنوز هم در  لیتبد سمیضد فاش ینماد دوم به یجهان

 .شودیم دهیشن یتظاهرات واقع ادیبه عنوان فر ایدن

از  دربردنبا جان به سالمت  یربط الیترانه در سر نیا

 یبار وقت نیندارد؛ اول سیشکست دادن پل ایو  هایراندازیت

 اینبانک اسپا ۀضرابخانکه در سکانس سرقت از  شودیم دهیشن

 الیرس نیترنندهیپرب الیسر نیا
در  سکیزبان نتفل یسیرانگلیغ
آن به  تیاست و محبوب ایدن
ه ب لیاست که تبد دهیرس یحد

در  هاشورشها و نماد اعتراض
جهان و  یاز کشورها یاریبس
ها شده از سرقت یاریبس یحت

 .است
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 متوجهو  رسندیم یسارقان به گل و ال میت ،یدر زمان حفار 

شده  ایمه شانیکه از بتون رد شده و امکان فرار برا شوندیم

 یخوانهم نیترانه را با برادرش برل نیبعد پروفسور ا ۀدفعو 

یدر اوج شورش م یروزیبه نماد پ لیو آن را تبد کندیم

 .کنند

 ۀاندازو عشق به  یاحساسات، برادر میمفاه الیسر نیا در

 یوقت باحالو  یکامل، منطق یدزدک کیسرقت مهم هستند؛ 

عشق و  شود؛یم یگرید زیدار شود چمزه نیبا احساسات الت

 کی ۀننمواو  ۀکنند ریدستگپروفسور و راکل افسر  نیب ۀعالق

 .است ییایاسپان کامال  یدرام دلبستگ

 ارمین"و  رازآلودژانر وحشت و  ۀسندینو "نگیک فنیاست"

از  یلیمشهور برز ستیفوتبال "وریسانتوس جون لوایداس

در بخش سوم از فصل  "مارین"هستند؛  الیسر نیطرفداران ا

 .داشت یلیبرز یکوتاه در نقش راهب یدوم حضور

از  ییهاعکس "pina" یبرا ابرطرفداران

سال  از .فرستندیپروفسور م وویتوک یکوبخال

 الیسر نیتا اکنون چهار فصل از ا 201۷

از قبل  الیسر یویسنار ساخته شده است؛

نوشته  یبردارلمیزمان با فنوشته نشده بلکه هم

 یهادهیابا توجه به  هاسندهیکه نو شودیم

 یهانقشه کهنیا یبرا گرانیکارگردان و باز

 یرارا ب ویدر سنار رییکنند امکان تغ دایپ یتردهیچیفرار پ

رشد و تکامل  شهیهم هاتیشخص کند؛یفراهم م هاسندهینو

ار رفت یمنطق یهاتیو شخص ستندین یدارند و ثابت و خط

 .دهندینشان م یترنامنظم

 ویاست که همان توک "قابل اعتماد ریغ یراو" یدارا الیسر

 ییهاچشیاست که پ یادیز یهافلش بک یدارا تیروا است؛

 .کندیم جادیسرقت ا ریافراد و مس نیدر روابط ب

ینم کهییداد؛ تا جا رییمون رو تغاومد که همه شیپ یمسائل»

 «هستن؟ یهستن؟ آدم خوبا ک یآدم بدا ک میدونست

در قسمت دومِ فصل اول است که  ویتوک یدیکل ۀجمل نیا

 .دهدیرا نشان م الیداستان سر ریمس

یم که یاست و هنگام ریگنفس لریتر کی الیاول سر فصل

 ویسرخ ای سالوا ایپروفسور  د؛یشویدر آن غرق م دشینیب

 یتیرهبر باند و شخص "alvaro morte" نایمارک

 سرقت است و ظواهر ۀنقشکه مغز متفکر و رهبر  کیزماتیکار

 شیقابل پ ریغ کامال   یرهبر شود؛یکه بازنده م دهدینشان م

یو ب دهیسرقتش نقشه کش یهاتمام لحظه یکه برا ینیب

قام گرفتن انت یاش است برانقشه یمتعهد به دقت اجرا تینها

اسکناس و تمبر  یسلطنت ۀضرابخانحمله به  ۀنقشپدرش 

 یکرده؛ او دارا یزیررا با دقت برنامه دیدر مادر ایاسپان

ر د ؛راستیگگرم و  ییو صدا ریدلپذ یباال و ظاهر یفرهنگ

از دست دادن  یبرا یزیهشت نفره که چ ینقشه، گروه نیا

 یدارند و همه در کارها یباال و مطمئن یهاییندارند اما توانا

یو از اول شرط م کندیصاحب سبکند را انتخاب م یکارتبه

با هم  یعاطف ۀرابطرا ندانند و  گریکه افراد اسم همد گذارد

 کیاز اسم  یهر فرد دنینام یبرقرار نکنند و طبق توافق برا

 ۀضرابخانها ورود به آن ۀنقش شود؛یشهر بزرگ استفاده م

 وروی ونیلیو چهارصد م اردیلیو فرار با دو م ایاسپان یسلطنت

ر شود بلکه د دهیدزد یپول ستیاست که طبق نقشه قرار ن

 نیگرفتن شصت و هفت نفر که بروز با گروگان ازدهیطول 

 و دختر یسلطنت ۀضرابخان ۀکنند دیبازد انآموزها دانشآن

 بیآس یبه کس کهآنیهم هستند ب ایدر اسپان سیانگل ریسف

رح ته طپول را چاپ کنند الب نیبرسد؛ قصد دارند که ا یجان

طبق  یانشده ینیبشیپ عیوقا به خاطر

و منجر به سه  رودینم شیپ یزیربرنامه

نقش پروفسور  شود؛یعاشقانه م ۀرابط

 ۀضرابخاناز ساختمان  رونیگروه در ب یرهبر

 یسرقت برادر ناتن نیاست؛ در ا یسلطنت

 نیبرل ای وزایپروفسور به نام آندرس د فونو

"pedro alonso"  ماریجواهر و بکه دزد 

سرقت در ضرابخانه را به عهده دارد؛  اتیعمل یاست؛ رهبر

 لعادهفوق ا یاما دوست رسدیترسناک به نظر م ظاهرا  نیبرل

 شیافراد خاص زندگ یاست که همواره دست مساعدت برا

 .دهدیم

داستان و  یراو "ursula corbero" ویتوک ای ورایاول نیسل

سرقت  نیاست که نامزدش به خاطر او در ح یفرار یدزد

پروفسور او را به طرح خود اضافه  کهیکشته شده است و زمان

 یتحمل او برا رقابلیغ لیاست؛ تما بیتحت تعق کندیم

تکان  یامجموعه ها،بهیرم و رقص سالسا با غر یدنینوش

 ییهایریگمیو تصم آوردیدهنده از حوادث را به حرکت درم

یم دیجد عیو خودسرانه دارد که باعث اتفاق افتادن وقا یآن

 .شود

متخصص جعل و  "alba flores" یروبینا ای نزیخم آگاتا

مجرد است که  یگروه است، مادر یمسئول چاپ پول برا

 .اش از او گرفته شدهبچه

هکر است که با "miguel herran" ویر ایکورتس  بالیآن 

 کیو خواه ناخواه شر ودشیم ویوجود سن کمترش عاشق توک

 .شودیم ویتوک یاحساس یکارها

 alba" یروبینا ای نزیخم آگاتا

flores"  متخصص جعل و

گروه  یمسئول چاپ پول برا

مجرد است که  یاست، مادر

 .اش از او گرفته شدهبچه
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کار معدن قبال  که  "paco tous " مسکو ایراموس  نیآگوست 

 دنور ایراموس  لی/ دنکاردویاست پدر ر کارتیبوده و جنا

"jaime lorente"  کارتلاست که به خاطر فرار از دست 

البته مسکو به  شودیپخش مواد مخدر به پدرش ملحق م

 «.دنور از چاله به چاه افتاده» :دیگویکه م رسدیم ییجا

 یپسر عمو "darko peric " ینکیهلس ای چیدراگ رکویم

 .شجاع است اریدر خدمت گروه و بس کامال  اسلو و کهنه سرباز؛ 

گروگان و  "esther acebo" استکهلم ای دهیگزتامب کایمون

 یضرابخانه سلطنت ریآرتورو رومن مد ۀمعشوقو  ریدب

و  کندیم دایعاشقانه پ ۀرابطکه بعد با دنور  استیاسپان

 .شودیدست گروه مهم

 ۀضرابخان ریگروگان و مد "enrique arce" رومن آرتورو

بون ز یو پدر سه فرزند است؛ او مرد متأهل ا،یاسپان یسلطنت

 یخالص یشجاعانه برا یاست که خودش جرات انجام کارها

به انجام  کیرا تحر گرانیرا ندارد و د رانیگاز دست گروگان

بازرس  "itziar ituno" سبونیل ای لویمور راکل .کندیآن م

پرونده است که در فصل  نیو مسئول ا یمل یانتظام یروین

 .ونددیپیسه به گروه م

است جدا شده و با مادرش که  سیراکل از همسرش که پل 

 .کندیم یدارد و دختر کوچکش زندگ مریآلزا

 ایپاناس یسلطنت ۀضرابخانسرقت از  ۀنقشفصل اول و دوم  در

 ییهاشدن سرقت و فلش بک یوعمل نیسارق یجمع آور و

اند شده آماده محل متروکه کیکه مدت پنج ماه که گروه در 

پروفسور افراد وارد  ۀنقشطبق  شود؛یداده م شیرا نما

گروگان  ازیشده و با استفاده از امت ایاسپان یسلطنت ۀضرابخان

یم شیشان را پنقشه ایدر اسپان سیانگل ریگرفتن دختر سف

 .برند

 یزندگ نیدر نقاط مختلف زم نیسارق ال،یدر فصل سوم سر 

 ویر یریباعث دستگ ویتوک ۀخودسران میدارند اما تصم یخوب

 یراب نیبرل یمیقد ۀنقشکه پروفسور با استفاده از  شودیم

. کندیرا شروع م یدیجد اتیعمل ایحمله به بانک اسپان 

 سبونیلکه به نام  کندیم یپروفسور االن با راکل زندگ

به  دیدوباره گروه را به همراه سه عضو جد شود،یشناخته م

. پالرمو کندیدور هم جمع م یبوگوتا، پالرمو و مارس یهانام

گروه را نشان  یهاها نقشهاست و فلش بک اتیعمل نیرهبر ا

یکه به شدت محافظت م ایبه بانک اسپان نیسارق دهند؛یم

طال و اسرار  کنند؛یم یریگو باز گروگان شوندیوارد م شود

یم ویر یبه آزاد ریناگز سیو پل آورندیم به دسترا  یالتیا

 یخمبه شدت ز اشنهیبه س سیپل یراندازیبا ت یروبی. ناشود

 نیدر ا سبونیل نیگزیجا شود؛یم ریدستگ سبونیو ل شودیم

 najwa" اریس ایسیکه آبستن است به نام آل یسیفصل زن پل

nimri" را  یافصل سه، پروفسور ضربه انیادر پ شود؛یم

 .شودیفصل چهار نشان داده م لریتجربه کرد که در تر

: شودیتمام م ویتوک ۀجمل نیبا ا الیسر یانیسکانس پا 

 《شروع شده است. جنگ》

 شودیدر فصل چهارم، پروفسور متوجه م یروبیدرگذشت نا با

 زد؛یریم سبونینجات ل یبرا یازنده است و نقشه سبونیکه ل

تا به  کندیم جادیا نگیپارک کیدر  یبا کمک گروهش تونل

نتقام ا کهنیا یبرسند و بعد دوباره برا سبونیل یدارمحل نگه

 یانتها گردند؛یبرم ایبه باتک اسپان رندیرا بگ یروبیخون نا

ام به سمت پروفسور تم ایسیآل ۀاسلح یریگفصل چهار با هدف

 .شودیم

به  کسینتفل ۀشبکدر  ایدر دن الیسر نیا نندگانیآمار ب 

م که منتظر شروع فصل پنج دهینفر رس ونیلیشصت و پنج م

 .هستند

 نیا یتماشا نیکه در ح میبه مخاطبان قول بده میتوانیم

 ■ .کنندیفکر نم covid-19 به اصال  الیسر
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 «رُزی واقعی» به نمایشنامهنگاهی  
 «ه مقدمراضی»؛ «سیمین غالمی»ترجمه ؛ «موریس سنداک»نویسنده  
 

 یتئاتر برا»نامه شیشده از کتاب، مجموعه نما انتخاب

 شی: نماانتشارات «مخاطبان جوان

طر است که به خا ییکایامر سندهی: سنداک نوسندهینو درباره

. دیبه شهرت رس« هایوحش نیسفر به سرزم»کتاب پرفروش 

معتبر کودک را همچون  زیسنداک که در پرونده خود جوا

نوبل  زهیکه به آن جا« اندرسن نیستیهانس کر» زهیجا

را دارد به  «ندگرنیدلیآستر» زهیو جا ندیگو یکوچک هم م

 یبرا یریتصو یهاکتابخالقان  نیتربزرگاز  یکی نوانع

شناخته شده و عالوه بر آن  ریقرن اخ میکودکان در ن

کودکان ساخته و  یبرا زین یاریبس یونیزیتلو یهابرنامه

و ما  اندشدههم آثارش ترجمه  رانیکرده است؛ در ا یطراح

 یایاو را به دن یفکر یهادغدغهو  دینامه د شینما نیدر ا

 .مینیبیمکودک 

نامه است که در  شینما یاصل تیشخص یرز

. گرددیمدنبال شهرت و ستاره شدن  شیایرو

 یالیخ یاو در خانه با دوستانش دست به باز

 زند. یم

همه به  یرا برا یکه شهرت رز یلمیف ساخت

است که  لمیف نیو در ا گذاردیم شینما

 یمشکالت و فضا ،یزندگ نییپا یهاهیال

یم دهیکش ریمخاطب به تصو یرو شیکودکان پ یاجتماع

یمگم  یکودکانه، برادر رز یباز نیا یِ. البته در ابتداشود

 یرُز» .رسدیمبه اتمام  شیشدنش نما دایبا پ تیو در نها شود

 لیتخ تیپرده است که با محور کیدر  یانامه شینما «یواقع

 کودک نوشته شده. یایدر دن

کودک است و  یایبه دن یاچهیدر لیتخ ینظر روان شناس از

کودک به  یورود فانتز لیتخ یگاه یطرف از نشان دهنده

 الیس یو در زمان بازندیمشکل  ایهست. اش شیآرزوها یایدن

اما در  .شودیم ریممکن، امکان پذ ریگونه وقوع هر اتفاقِ غ

 یرئال و عاد کامال  یایاز دن یدر بستر یرز لیتخ نجا،یا

بعد از ظهر گرم. و ما به  کی. از صبح تا دهدیماو رخ  یزندگ

 شیرا در طول نما جیعنوان حوادث خارق العاده و مه چیه

 .دید مینخواه

. و فضا دهندیمآپارتمان رخ  کیکل اتفاقات در طبقه  در

سرراست هست. بدون  یریمس شیرئال است. روند نما کامال  

 .یوخم خاص چیپ چیه

 هست. یرز یو شهرت طلب یپرداز ایرؤنامه  شینما موضوع

 ریدرگ معموال که  یروزیکه برخالف کودکان د یموضوع

ان کودک تیکودکانه بودند، اکثر کیو رمانت یالیخ یفضاها

، شهرت پول .کنندیمبزرگساالن  یایدن ریخود را درگ یامروز

 و...

سوپ »پرداز است که برخالف برادرش  الیخ یدختر یرز

 .ستیدردسر است و مطلوب همه ن هیما« مرغ

مثل  یتون یچرا نم ؟یکنیمدردسر درست  چرا ،ی: رزمادر

 صکنه ) یوقت درد سر درست نم چیاون ه ؟یسوپ مرغ باش

2۷6) 

 ای

ز چون تو ما رو ا میکن یبا تو باز دیگه ما نبا ی: مامانم میجان

 (292ص ) .یکنیمراه به در 

 عنوانبه شینما یاصل تیشخص یرز

 یبه خوب شیبرنده نما شیعامل پ نیمهمتر

 طرح لم،یبستر ساخت ف جادیتوانسته با ا

به جلو ببرد؛ البته گم  تیرا با موفق شینما

در  یهم محرک موفق یشدن برادر رز

 طرح بوده. نیگسترش ا

که همان دوستان  گرید یفرع یهاتیشخص

 از پیهستند که هر کدام با مشخصه خود که نمود هر ت یرز

مثل  کنندیم یکودکان اطرافمان است نقش باز تیشخص

 و نیتفاوت است که در مقابل والد یب یابچهپسر  «ریپ»

« تمساح» ایو  «به من چه!» دیگویمکلمه  کیفقط  انیاطراف

 .کندیمکه مدام به چگونه مردن فکر 

و در  کنندینم فایرا ا یمادران که نقش مادران سنت حضور

ان کودک طنتیزار از اشتباهات و ش یب معموال که  شینما نیا

 تیرفتن و نها شیعامل ترس باعث پ نیهستند و هم

 هست. یبرادر رز یکودکان برا یجستجو

 ؟یهست یکدوم جهنم یتی: کیتیمادرک

 نداره دهی: فایمادرجان

 اونو هم خرد کن. یقلم پا ،یکرد دایمنو پ ۀبچ اگه: یرز مادر

 (302 ص)

 نندیبیمکه خانواده و دوستان  یواقع تیآن شخص یرز

 شیآرمان یایو دن لیرا در تخ اشیواقع. او خود ستین

 یپرداز الیفراتر از خ یحت لیتخ نیو ا کندیمجستجو 

امه ن شینما یاصل تیشخص یرز

دنبال  شیایاست که در رو

. گرددیمشهرت و ستاره شدن 

او در خانه با دوستانش دست به 

 زند. یم یالیخ یباز
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ا ب االتشیاو در خ یکه حت یطوربهدوستانش هست.  ۀکودکان

به سرانجام  لمیف نیتا ا کندیمکننده صحبت  هیعوامل و ته

 .نندیبینمرا  لیتخ نیکه دوستانش ا یدر صورت دبرس

 ؟یرز یزنیمحرف  یبا ک ی: داریتیک

 کننده. هی: تهیرز

 یانندهک هیکه ته نجایکننده؟ ا هیکننده؟ کدوم ته هی: تهریپ

 (30۷ص ) ستین

 سندهینو دید کندیم تأملنامه را قابل  شینما نیآنچه ا البته

 شینما یاصل ۀواژ دیبه کل اگرخاص کودک است.  یایبه دن

 .کندیمحرکت « مرگ»در  مینامه نگاه کن

م ک هی میتون یم م؟یکار کن یامروز قراره چ یرز ،ی: هیتیک

 .میکن یباز

 ؟دیکنینم ی: چرا مُردن بازریپ

نامه است که از همان  شیشروع نما یهاالوگیداز  ییهابخش

 .کندیمخواننده را در محتوا مشخص  فیابتدا تکل

با  کودکان ییارویرو یدر رابطه با چگونگ یادیما آثار ز البته

بل قا ریواقعه غ نیمقابله با ا یهاوهیشکه  میدار زانیمرگِ عز

با آن  ییارویرو یو راه کار برا گرددیماو مطرح  یانکار هم برا

 یهاتیشخصنامه  شینما نی؛ اما در اشودیمهم داده 

. پرورانندیمدر ذهن  امرگ ر دهیکودکمان هستند که خود ا

« چگونه مردن»مختلف  یهاوهیشو  دهندیمآن را بال و پر 

و شالوده  تیگفت، محور توانیم. کنندیم انیرا ب یبرادر رز

م گ یوحشت و البته مرگ است. برادر رز هیبر پا شینما نیا

 .شودیماو گفته  یبرا هامردنو انواع  شودیم

 یهاتمساحکه  یباتالق ی: ... اونو انداخته بود توتمساح

 (296 ص) بچه رو خوردن. توش بودن و اونا هم ییدایفلور

زنده به گور  نجایبرادرت ا ،یرز یه .نجاستیهم ا دی: شاریپ

 (296ص )نشده؟ 

 گرید ینامه با کارها شیوحشت موجود در نما یطرف از

 ریدر به تصو یاو عالقه خاص ایگو دارد. یسنداک هم خوان

 و کابوس وار کودکان دارد. یفانتز یایدن دنیکش

 شودیم دهید شینما نیکه در ا یبا توجه به طنز نیهمچن

گروتسک کودکانه به حساب  کیآن را  شودیم ییجورا کی

نامه به  شینما نیدر ا هاخشونتدست  نیآورد. هر چند از ا

باشد اما  یعیدر فرهنگ غرب طب دیکه شا شودیم دهیوفور د

 انرنگارنگ نوجوان یایما، آن هم دن یدر فرهنگ غن مسلما 

و مُدام با فوران احساسات دست  انددهیرسکه به مرحله بلوغ 

 .باشدیم تأملنداشته و قابل  یهمخوان کنندیمو پنجه نرم 

اجرا در  یبرا ییهاصحنه نیبا خلق همچ شینمانیا قطعا   

 ■ دوباره دارد. یسیبه بازنو ازیکشور ن
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 «پونه شاهی» «تولگای گوموشای» ؛«عاشقم باش»ترجمه: 

 «کتایون بختیاری»؛ «یهنر اُ.»؛ «کاکتوس»ترجمه رمان: 

 «فاطمه غفاری» ؛«اچ.ای.بیتس» ؛«هیچ وقت»داستان ترجمه 

 «الیکا بازیار» ؛«نیل ویلیامز« »روف و رقصیدن» داستان ترجمه:

 «سیاوش ملکی» ؛«نگتنیلئونوراکر» ؛«مرد عاشق»ترجمه داستان 

 «آتیسا بختیاری» ؛«آمبروز بیرس» ؛«یک شب تابستانی» داستان ترجمه:

 «رادمریم نفیسی»؛ «خالد حسینی»؛ «هزاران خورشید تابان»رمان ترجمه: 

 «ایلیا بازیار»؛ «شارلوت پرکینز گیلمان»؛ «کاغذ دیواری زرد» داستان ترجمه:

 «پورکاظم لیاسماع» ؛«فلورانس هالبروک» ؛«ی دوقلوهاستاره»داستان ترجمه: 

 «مژگان حقیقی»ترجمه  ؛«ارنست همینگوی»؛ «گوشه دنج نورانی»داستان ترجمه: 

 «سمیرا گیالنی»؛ «اشقاق احمد»؛ «در جستجوی همسفر»؛ «آرزوهای دودی» :ترجمه کداستان

 «میالد میره کی»؛ «حنیف قریشی» ؛«آنان از ترس مهر و موم نشده بود یهااگر لب -گونهیآنت» مقاله

 «محمد عابدی» ؛«جیکوب بل»؛ «جوهر ارتباط قیاز طر یوحدت ذهن، ماده، و آگاه» ترجمه مقاله
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 «دوقلو یهاستاره» ترجمه داستان 
«اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «فلورنس هالبروک»نویسنده  
  

پیش از این در جلوی یک خانه کوچک و محقّر، یک  هاسال 

مانیکه ز هاشبدرخت کاج بسیار بلند روئیده بود. بدین ترتیب 

، تا به استراحت بپردازند و غوغای رفتندیمبچّه ها به رختخواب 

درخشان بر فراز نوک درخت  یاستارهروزانه را از یاد ببرند آنگاه 

ه کوچک به بچّه هائی که خان ۀپنجرو از  دیگردیمکاج ظاهر 

 .ستینگریم، بردندیمدر خواب ناز بسر 

یمکه صاحب آن خانه کوچک محسوب  یاخانوادهفرزندان 

، شامل یک خواهر و برادر بودند. آن دو که دو قلو محسوب شدند

، غالبا  همبازی هم بودند و اوقات کودکی را در کنر شدندیم

 .نمودندیمیکدیگر سپری 

. گفتیم ریبه خو شب  دیبوسیممادر خانواده هر شب آنها را 

که: فرزندان من، حاال بهتر است  کردیممادر به دو قلوها توصیه 

 بروید و بخوابید.

به نصیحت مادرشان گوش  خواستیمبچّه ها خیلی دلشان 

کنند و خیلی زود در بسترهایشان آرام گیرند و به خواب خوش 

، بخوابند درحالیکه چنان شئی توانستندیمنه بروند امّا آنها چگو

بلند درخت کاج و از میان  یهاشاخهزیبا و درخشانی از فراز 

و به آنها  ستینگریمخانه کوچکشان به داخل اتاق  ۀپنجر

 .زدیمچشمک 

 چیست؟ هاستارهخواهر پرسید: برادر عزیزم، تصوّرتان در مورد 

 هاستارهکه  کنمیمبرادر با اندکی مکث پاسخ داد: من فکر 

و  هاپروانه، هابنفشهآفتابگردان، عسل،  یهاگلمکانی مملو از 

که  کنمیمخواهر نیز گفت: من هم فکر  آبی باشند. ۀپرند

و  هاوهیمرنگی، انواع  یهاروبانرُز،  یهاگلمملو از  هاستاره

 مرغان زرین بال باشند.

ا همچنین باید از خواهر نظر داد: آنج یهاگفتهبرادر در تأئید 

سرسبز و شاداب پوشیده باشد. من مطمئنم  یهاعلفدرختان و 

 پُر از الماس و مروارید نیز هستند. هاستارهکه 

همه آنها را در آنجا تصوّر  توانمیمخواهر اظهار داشت: من اینک 

نمایم. من دوستدارم که فردا پس از اینکه از خواب بیدار شدیم، 

واقعی  طوربههر آنچه در آنها وجود دارد، را و  هاستارهبتوانیم 

 ببینم.

صبح پدیدار شد و همزمان با آن تمامی  ۀدیسپساعاتی بعد 

 ناپدید شدند. هاچشماز آسمان رخت بر بستند و از  هاستاره

احتماال  در پشت درخت کاج  هاستارهخواهر و برادر گفتند: 

و بعضی از آنها هم ممکن است، به باالی کوههای  اندشدهپنهان 

ار بس بعید قر یافاصلهآبی رنگ رفته باشند. کوههای آبی در 

یم. دو قلوها فکر ندیآیم به نظرولیکن بسیار نزدیک  اندگرفته

در طی یک ساعت به آنجا بروند و گردش  توانندیمکه  کردند

روز در آنجا به دوست داشتند که در تمام طول  هاآننمایند. 

 قدم زدم بپردازند.

 یهاجنگلخواهر و برادر کوچولو با این افکار و اوهام از میان 

 هاپهتناآشنا گذشتند، جویبارهای بسیاری را پشت سر نهادند، از 

باال رفتند ولیکن نتوانستند ستاره درخشانی را بیابند، که هر 

و هر چندگاه  ستینگریم هاآنشبانگاه از میان پنجره خانه به 

 .زدیمبه شکل شیطنت آمیزی چشمک 

شب فرارسید، اینک زمانی بود که مادرشان همواره آنها را به 

امّا این زمان  گفتیم ریبه خو شب  دیبوسیم، بردیمبستر 

و رختخوابی  دیبوسینممادر در کنارشان نبود، کسی آنها را 

 بسیار خسته و خواب آلوده بودند. هاآنبرای آرمیدن نداشتند. 

ان صداهای عجیبی از داخل جنگل شنیدند و از آنها اگهن هاآن

 به وحشت افتادند.

که یک  ترسمیم. من امشدهخواهر نجوا کرد: من خیلی خسته 

خرس به این طرف بیاید و به ما حمله کند. من آرزو دارم که 

 آن ستاره را ببینم. توانستمیم

 هاارهستاین احوال  ۀهمان تیره و تار شد ولیکن با هاگآسمان به ن

امّا هیچ خبری از  دندیدرخشیمدر اینجا و آنجای کهکشان 

 آنها نبود. ۀستار

خواهر و برادر تصمیم گرفتند که اندکی بیشتر در جستجوی 

سرانجام آنقدر رفتند و رفتند تا اینکه به  هاآنستاره برآیند. 

 دورترین فاصله از خانه خودشان رسیدند.
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دراز بکشیم و  هاعلفبرادر گفت: بهتر است هر دو بر روی 

 و بقایای خشک گیاهان بپوشانیم تا بتوانیم هابرگخودمان را با 

 اندکی بخوابیم.

 هافعلبسیار خسته شده بودند ولیکن وقتی که بر روی  هاآن

 ان صدای یکاگهدراز کشیدند، تا اندکی استراحت کنند، به ن

نه چندان دور در میان جنگل به گوش  یافاصلهخرس وحشی از 

 رسید: اوق ... اوق ... .

خواهر و برادر فورا  از جا پریدند و با دویدن از جنگل دور شدند. 

ف ربی مهابا درحالیکه دست همدیگر را گرفته بودند، به ط هاآن

ان هاگرسیدند، ن هاتپهدویدند. خواهر و برادر وقتی که به  هاتپه

کوچک و ذالل را مشاهده نمودند.  یااچهیدردر مقابل خودشان 

شفاف  یهاآبزیرا در داخل  دندیهراسینمدیگر از چیزی  هاآن

 چیزی روشن و درخشان امّا آشنا را ببینند. توانستندیمدریاچه 

گفتند: این همان ستاره ما است. او بحاطر  خواهر و برادر یکصدا

 ما از آسمان به پائین آمده است.

این زمان اصال  توجهی به آسمان باالی سرشان نداشتند و  هاآن

لذا این  نمودندیمتمام حواس خود را معطوف آبهای دریاچه 

، دندیدیمخود را در داخل آب دریاچه  ۀستارموضوع که 

 .کردیمبرایشان کفایت 

خواهر و برادر کوچک در کنار همدیگر به کنار ساحل دریاچه 

 جزهبرفتند و با صدای بلند ستاره را صدا زدند. آندو به چیزی 

 و توجهی به سایر چیزها نداشتند. کردندینماین موضوع فکر 

برادر با صدای بلند به خواهرش گفت: بیا، بیا و دست مرا بگیر 

ان برویم. خواهر و برادر دست تا با همدیگر به نزد ستاره خودم

در دست همدیگر به داخل آب دریاچه گام نهادند و بیشتر و 

بیشتر به پیش رفتند تا اینکه روح آسمانی آنها را به آرامی از 

 سطح زمین بلند کرد و به باالی بلندترین ابرها برد.

غروب یک روز که پدر و مادر دوقلوها به تنهائی در خانه 

ودند و با حالتی غمگین و نگران از میان کوچکشان نشسته ب

یمکه دوقلوها هر شبانگاه از میانش به آسمان نگاه  یاپنجره

 ان چشمشان به ستاره افتاد.اگه، به نکردند

است که دوقلوها آن را بسیار  یاستارهمادر گفت: این همان 

با همدیگر  اشدرباره. ما اغلب آنچه آنها داشتندیمدوست 

. آن ستاره اینک بر فراز میدیشنیم، به وضوح ندکردیمگفتگو 

 درخت کاج جلو خانه پدیدار گشته است.

زن و شوهر با عالقه فراوان و به یاد فرزندانشان به تماشای ستاره 

از  تراندرخشو  ترروشننشستند. ستاره تنها به تدریج بزرگتر، 

. پدر و مادر غمزده وقتی که با دقت بر دیرسیم به نظرهمیشه 

سطح درخشان ستاره نگریستند، با حیرت فراوان صورت خندان 

یکصدا فریاد زدند:  هاآنخویش را در آن دیدند.  ۀگمشدفرزندان 

 آه، ای روح مهربان آسمانی، لطفا  ما را نیز به آنجا ببرید.

وها را روح آسمانی صدای استغاثه حُزن انگیز مادر و پدر دوقل

تنها، ستاره  ۀستارشنید لذا غروب روز بعد درست در مجاورت 

 پدر و مادر یهاصورتنوپدیدار  ۀستاردیگری آشکار گردید. در 

 داغدیده با اندکی دقّت قابل مشاهده بودند.

بدین ترتیب پدر، مادر و بچّه ها از بودن در کنار همدیگر بسیار 

مچنان با فرارسیدن پس از صدها سال ه هاآنخرسند گشتند. 

و از میان  گردندیمغروب خورشید بر فراز درختان بلند پدیدار 

یمو رندانه به آنها چشمک  کنندیمبه بچّه ها نگاه  هاپنجره

 ■ .زنند
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 «و آگاهی از طریق جوهر ارتباط ماده وحدت ذهن،»مقاله  ترجمه 
 «محمد عابدی»مترجم  ؛«جیکوب بل «نویسنده  
 

 چکیده

 زا اغلب آگاهی، مسئله و ذهن - جسم مسئله معاصر، فلسفه در

 آنچه تمام کندمی ادعا که شودمی دیده فیزیکالیسمی دید

 و کلی، طور به فیزیکالیسم .است فیزیکی دارد وجود

 یا صیف،تو توضیح، در خاص، طور به یافته تقلیل فیزیکالیسم

 چیزهایی چنین زیرا مانندمی باقی ناکافی ذهن و آگاهی درک

 بنابراین، و شوندمی ااگرو خود شناسیهستی وضعیت در

 هب فیزیکالیستی بینیجهان درون از کامل طور به توانندنمی

 این نیازمند آگاهی، برای حسابداری مثال، برای .آیند حساب

 فتوصی را چیز همه توانندنمی فیزیکی حقایق که است اذعان

 از جدید و واقعی درک تواندمی پدیداری تجربه آن و کنند،

 جهان کردن محدود جای به من .کند منتقل دیگران به را جهان

 شناختیمعرفت رویکرد با شناسیهستی نوع یک به آشکار

 یآگاه و کلی، طور به جهان که کنممی استدالل کننده، محدود

 رسمیت به طریق از خاص، طور به ذهن و

 و شناختیهستی گراییکثرت شناختن

 وجود با .شوندمی درک بهتر شناسانهمعرفت

 هایحوزه از جهان هایی،کثرتگرایی چنین

 زیرا است، نشده ساخته ماده و ذهن جداگانه

 متحد ارتباط متافیزیکی جوهر طریق از جهان

 .است شده

 ازگارس تصویر این با آگاهی که جایی و ذهن با بدن ارتباط نحوه

 کرده درگیر را فالسفه سال هزاران که است موضوعی است،

 هاینظریه از ایچرخه ظاهر یک که رسدمی نظر به .است

 اما کنند حل را مشکل این امیدوارند که دارد وجود استاندارد

 ار نظریه هر توانمنمی من که آنجا از و مانند،می کوتاه همچنان

 هاینظریه ترینبرجسته از یکی بر دهم، پوشش مقاله یک در

 در .فیزیکالیسم نام دارد که کرد خواهم تمرکز معاصر فلسفه

 ذهن هفلسف در فیزیک برجسته نظریه چند از کوتاه طرحی ابتدا

 بدن - ذهن مشکل کنندمی تالش که داد خواهم ارائه معاصر

 نظریه هر با چگونه آگاهی که داد خواهم توضیح و کنند، حل را

 زبانی و مفهومی مشکالت مورد در بحث به من .است متناسب

 مشکالت حل برای تالش هنگام در اغلب که داد خواهم ادامه

 که کنممی پیشنهاد و آیند،می وجود به آگاهی/  بدن - ذهن

 نچنی برای تردقیق رویکرد یک شوند، حل مشکالت این اگر

 جدید روش یک نهایت در من .ایجاد گردد تواندمی مشکالتی

 این .داد خواهم ارائه مشکالت این مورد در اندیشیدن برای

 نامیده بدن و ذهن آنچه که کرد خواهد استدالل دیدگاه

 واحد واقعیت یک واقعی هایپدیده آگاهی، جمله از شود،می

 مسئله یک تحمیل برای ایجداگانه ذهنی حوزه هیچ .هستند

 به رمنج اغلب که فیزیکی صرفا  حقایق به تقلیل هیچ و علی

 .ندارد وجود شودمی ذهن و تردید آگاهی، وجود انکار

 به معروف اصطالح یک خالصه طور به من شروع، از قبل

 مطرح را سؤال چند و کنم،می معرفی را توضیحی شکاف

 توضیحی شکاف .است همراه بدن - ذهن مشکل با که کنممی

 بین "مناسب و معقول ارتباط یک" ارائه در شده ادعا مشکل

د کنمی توصیف را آگاهانه تجربه و "آگاهانه غیر بستر یک"

(Van - Gulick 2014به .) به چگونه جهان دیگر، عبارت 

 به را هوشیاری توانمی چگونه شود؟می منجر انسانی تجربه

 شویم،می نزدیک بدن - ذهن مسئله به آورد؟ وقتی حساب

 و متمایز ذهن یک آیا که بپرسیم اول توانیممی

 است، اینطور اگر دارد؟ وجود متمایز بدن یک

 ااینه کهدرحالی دارند؟ تعامل هم با چگونه هاآن

 حتوضی هاینظریه که نیستند مشکالتی تنها

 هاآن بر غلبه دنبال به مقاله این در شدهداده

 هر که هستند اساسی مشکالتی هاآن هستند،

 .کندمی تالش هاآن حل برای نظریه

 الیسمفیزیک ذهن، فلسفه در متافیزیکی نظریه ترینبرجسته

 هک چیزی هر که دارد اشاره ایده این به فیزیکالیسم واژه .است

 … و احساسات ها،ایده افکار، مانند ذهن پدیده عنوان به اغلب

 اده،م: هستند فیزیکی اشیا تجربیات تمام" شود،می شناخته

 ماتریالیسم، (.Bartley 2018)"فیزیکی فرآیندهای و انرژی

 بهتر ماا است، تعامل در فیزیکالیسم با اغلب که است اصطالحی

 .ریمبگی نظر در فیزیکالیسم از خاصی نوع عنوان به را آن است

 خاصی وعن به فیزیکالیسم بینیجهان با آگاهی تناسب چگونگی

 .کندیم استدالل آن برای فرد که دارد بستگی فیزیکالیسم از

 را گاهیآ فیزیکالیسم که بپردازیم موضوع این به اینکه از قبل

 استفاده زمان در را آنچه که است مهم دهد،می توضیح چگونه

 .کنیم توصیف شود،می اشاره آن به آگاهی واژه از

 ائهار آگاهی از شدهپذیرفته بسیار توصیف یک ناگل توماس

  باشد داشته وجود چیزی اگر است آگاه موجود، یک": دهدمی

 به جهان که ذهنی راه یک یعنی، باشد، موجود آن شبیه که

 جایی و ذهن با بدن ارتباط نحوه

 سازگار تصویر این با آگاهی که

 هزاران که است موضوعی است،

 .است کرده درگیر را فالسفه سال
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 نظر به موجود آن تجربی یا ذهنی دیدگاه از یا رسدمی نظر 

 دیگر روش (.qtd. in Van Gulick 2014)"رسدمی

 که تاس چیزی انگیز،شگفت تجربه یک که است این آن، بیان

 احساس را درد یا و بچشد را شراب شود، خشمگین دارد دوست

 هتجرب یک با مترادف العاده،فوق تجربه یک بنابراین، .کند

 .هستند کیفی اساسا  تجارب این .است آگاهانه

 فرآیندهای دارد وجود آنچه تمام اگر ها،فیزیکالیست برای

 باشد فیزیکی باید نیز آگاهی باشد، غیره و انرژی ماده، فیزیکی،

 مشهور جهنتی یک .باشد تبیینقابل فیزیکی نظر از نتیجه در و

 و ففیلسو توسط فیزیکالیستی بینیجهان درون از آگاهی از

 داللاست دنت .شده است گرفته دنت، دنیل شناختی، دانشمند

 که دهدمی توضیح او .است توهم یک هوشیاری که کندمی

 همان به گرفت نظر در توهم یک عنوان به توانمی را هوشیاری

 است، توهم یک هوشمند هایگوشی از کاربر رابط که صورتی

 ادایج را کاربر رابط که دارند وجود اطالعاتی اساسی فرآیندهای

 در العادهفوق تجارب که ادعا این با را ایده این دنت .کنندمی

 .داده است بسط آگاهی به هستند، واقعی غیر مهم جهات برخی

 :2019است ) دادن رخ حال در واقعا  که نیست چیزی این

 این از است، دادن رخ حال در واقعا   آنچه (.05 :55-3 :2

 تولید را پدیداری تجربه که هستند مغز فرآیندهای دیدگاه،

 - آگاه تجربیات هاانسان که کندنمی انکار دنت .کنندمی

 غیر نوعی به هاآن که داردمی اظهار را این تنها دارند، پدیداری

 ادامه خود کار به هاآن بدون توانندمی هاانسان و هستند واقعی

 قلیلیت فیزیکالیسم از کارکردگرایانه توصیف یک این .دهند

 گزارش یک به آگاهانه تجربیات تمام دیگر، عبارت به .است

 یک این .است تقلیل قابل مغز فرآیندهای از کاربردی

 صورت این دنت طرف، یک از زیرا است؛ کنندهگیج گیرینتیجه

 طرف از و هستند آگاهانه تجربه دارای هاانسان که پذیردمی را

 اچیزن انسان عملکرد با رابطه در امر این که کندمی ادعا او دیگر،

 دادن رخ حال در واقعا  آنچه از نادرست درکی آن، اینکه و است

 رشپذی به دهند،می رخ هاآن اینکه گفتن با دنت .باشداست می

 تیجهن این به او اما است، نزدیک بسیار واقعیت به آگاهانه تجربه

 تر،باثبات هایفیزیکالیست .هستند توهم یک هاآن که رسدمی

 با خورشید غروب از فرد ادراک که ادعا این با است ممکن

 را هوشیاری است، یکسان ادراک آن لحظه در مغز وضعیت

 ره هاآن .هستند هویت هایفیزیکالیست ااینه .دهند توضیح

 شناسایی مغزی وضعیت یک با را( آگاهی و) پدیداری تجربه

 فرد ای شود، گرفته جدی آگاهانه تجربه باشد بنا اگر .کنندمی

 مغز در فیزیکی فرآیندهای از فراتر چیزی ذهن که باشد معتقد

 .است دشوار وضعیت این از دفاع است،

 نشان برای من و است مشکل یک خودش فیزیکالیستی، رویکرد

 خواهم جکسون فرانک استدالل دانش آن، به دلیل دادن

 در که کندمی ایجاد نظری وضعیت یک دانش، بحث .پرداخت

 و سیاه اتاق یک در را خود زندگی ماری، نام به دانشمندی آن،

 لومع زمینه در زیادی بسیار تحصیالت او .است گذرانده سفید

 شامل که جهان، مورد در را فیزیکی واقعیت هر و است داشته

 .تاسگرفته  یاد است، رنگی دید مورد در فیزیکی واقعیت هر

 اهرنگ دنیای وارد و آمد بیرون سفیدش و سیاه اتاق از وقتی

 رسدمی نظر به واضح" گرفت؟ خواهد یاد جدیدی چیز آیا شد،

 خواهد یاد آن از ما بصری تجربه و جهان مورد در چیزی او که

 Rumelin and O " Conaill  -Nida)"گرفت

 مورد در را فیزیکی حقیقت هر ماری صورت، این در (.2019 

 یاد جدیدی چیز آن از رهایی از پس اما دانست،می جهان

 به توسل با تنها تواننمی را جهان که گرفت نتیجه و گرفت،

 تواندمین فیزیکالیسم بنابراین، داد، توضیح فیزیکی حقایق

 داشته وجود استدالل این از بسیاری انتقادات .باشد درست

 ساندهنر اثبات به پایانی قدرت با را آن اعتبار که چیزی اما است،

 .باشد، وجود نداشته است

 ت،پرداخ خواهم آن به بعدا  من که دیگر فیزیکی جایگزین یک

 توسعه در که شودمی شروع مفاهیمی و زبان بررسی با

 .گیرندمی قرار استفاده مورد آگاهی و ماده ذهن، هاینظریه

 بررسی طریق از و کندمی اتخاذ را رویکرد این تای مایکل

 یک ،تبیینی شکاف که رسدمی نتیجه این به پدیداری، مفاهیم

 هایپدیده از مثال چندین ارائه با تای .است شناختی توهم

 جربهت اغلب که روشی با و کندمی شروع گوارش، مانند فیزیکی،

 گوارش، مثال در .کندمی قیاسش شود،می پدیداری توصیف

 ادی گوارش عملکرد مورد در کسی وقتی که کندمی بیان تای

 دارند وجود انسان گوارشی مجاری در هاییآنزیم که گیردمی

 کنند،می تبدیل انرژی به را آن و کنندمی تجزیه را غذا که

 هضم هاانسان در هاآنزیم این عمل چرا"نظیر  سواالتی سپس

 به هضم غیاب در را غذا نباید هاآنزیم چرا"، "کند؟می ایجاد را

 (.706 :1999کند )را مطرح می "کنند؟ تبدیل انرژی

 که کندمی ادعا تای العاده،فوق تجربه مورد در حال،بااین

 - یزیکیف توصیف از فراتر و ورای سواالتی پرسیدن به پرسشگر

 درک تواندمی فرد .دهدمی ادامه درد مانند چیزی کارکردی

 فیزیکی فرآیندهای تواندمی و باشد داشته درد واژه از کاملی

 نممک اما کند، درک را شوندمی درد تجربه به منجر که اساسی

 یا فیزیکی فرآیند این چرا" مانند سواالتی پرسیدن به است

 :Tye 1999بپردازد ) "دارد؟ احساسی چنین مغز وضعیت

 حیتوضی شکاف که است جایی این، که کندمی ادعا تای .(706



 

 1399 آرذ ماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوبیست و چهارمشماره      98

 دیده،پ یک آگاهانه تجربه که کندمی قبول تای .شودمی پدیدار

 شکاف شناختی توهم که کندمی ادعا و است فیزیکی کامال  

 مفاهیم خاص هایویژگی تشخیص عدم" از شده، ادعا توضیحی

 ایویژه های(. ویژگی707 :1999شود )می ناشی "پدیداری

 در ضمنی خاص ماهیت شامل کند،می اشاره هاآن به تای که

 مفهومی، لحاظ به هاآن که است تصور این و پدیداری مفاهیم

 .هستند تقلیل غیرقابل

 و ذهنی شاخه دو به را جهان که نیست نیازی تای، دیدگاه از

 دهدمی ادامه ادعا این با تای .کنیم تقسیم ماده و ذهن یا عینی،

 انندم فیزیکی العادهفوق هویت ادعای با مشکلی هیچ واقعا   که

 :1999ندارد ) وجود "B مغز حالت=  قرمز بصری تجربه"

 نظر از نیست، فیزیکی حالت ورای چیزی تجربه، .(712

عرفتم توصیف واریانس به نیاز اما است یکسان شناسیهستی

 مقابل در پدیداری توصیف یک) دارد شناسانه

 به رو،ازاین (.واقعیت بر مبتنی فیزیکی توصیف

 فیزیکالیستی موضع نوعی از او که رسدمی نظر

 همزمان طوربه کهدرحالی کند،می دفاع هویت

 .کندمی حمایت غیرکاهشی رویکرد یک از

 عموض که دهیم تشخیص قا یدق که است مشکل

 جدی را پدیدارشناسی چقدر و چیست او نهایی

 مفیزیکالیس که کندمی ادعا او که رسدمی نظر به اما گیرد،می

 لیلتق غیرقابل روش یک پدیدارشناختی، مفاهیم و است درست

 ادعا یتا .هستند اساسی فیزیکی فرآیندهای تجربه توصیف از

 از زیرا است، دانش بحث برای پاسخی رویکرد، این که کندمی

 ندتوانمی اما است، فیزیکی دارد وجود که هرچیزی دیدگاه، این

 دانش به بخواهد کسی اگر. شود تبدیل فیزیکی حقایق به

 رتعبا به .کند تجربه را چیزها برخی باید یابد دست تجربی

 تجربه تا کند تجربه را B مغز حالت باید دانشمند ماری دیگر،

 هب را ایپدیده ابزار آن موجب به که باشد، داشته قرمز بصری

 B مغز حالت آنچه توصیف و درک برای که آوردمی دست

 .(713 :1999است ) الزم کندمی احساس

 کند هدایت درست مسیر در را ما که کندمی شروع تای

 جهان، کهاین بر مبنی او ادعای .دهد تحویل را ما تواندنمی اما

 وقتی د،ندار نیاز عینی و ذهنی تقلیل غیرقابل طورانشعاب به به

 مورد پدیداری مفاهیم ناپذیریکاستی و تجربی دانش ایده با

 جادای خطایی شود،می ادغام آگاهانه تجربه یک توصیف در نیاز

 نیازی که ادعاست این در خطاها .(707 :1999کند )می

 اادع ادامه در بلکه باشد، داشته وجود انشعاب یک که نیست

 یزیکیف حقایق از فراتر ناپذیر تحویل ذهنی تجربه که کنندمی

 هتجرب یک که ایده این این، بر عالوه .است نیاز مورد (عینی)

 .است شده گرفته اشتباه است، یکسان مغز وضعیت با پدیداری

 پسس و کنم رسیدگی مشکالت این به تا کرد خواهم تالش من

 ایجاد آگاهی و ماده ذهن، مشاهده برای جدید اندازی چشم

 .کرد خواهم

 دونب .کنیم شروع کجا را از مشکل اولین بدانیم که است سخت

 یا عینی ذاتا  جهان که کنیدنمی ادعا آیا عینی، و ذهنی انشعاب

 داده را سؤال این جواب تای اگر نیست؟ طوراین است یا ذهنی

 شناسانهمعرفت یا شناسانههستی او آیا که بود پرسش این بود،

 در .شوممی دور موضوع این از من اما نه، یا کندمی صحبت

 ضرورت و پدیداری مفاهیم ناپذیریکاستی طریق از او استدالل

 ناپذیرتحویل ذهنی تجربه که شودمی اشاره پدیداری، تجربه

 ینا .است نیاز مورد جهان پدیداری هایجنبه به دستیابی برای

 .ستا فیزیکی حقایق بر عالوه چیزی و است تجربی دانش دنیای

 کیفیزی واقعیت هر تواندمی فرد دیگر، عبارت به

 دیدن تجربه در اما بداند را رنگ دید مورد در

 خواهد دست به دنیا از جدیدی درک قرمز، رنگ

 لقائ تمایزی باید که رسدمی نظر به واضح .آورد

 نظر از کمدست هم تای خود و شد،

 حقایق به من .است تمایز دارای شناسانهمعرفت

 عینی دانش عنوان به جهان، مورد در فیزیکی

 و قرمز رنگ دیدن از آگاهانه تجربه یک به و کرد خواهم اشاره

 خواهم اشاره ذهنی پدیداری تجربه یک عنوان به درد احساس یا

 ذهنی شناختیمعرفت نظر از پدیداری دانش بنابراین، .کرد

 من .دهستن عینی شناختیمعرفت نظر از فیزیکی حقایق و است

 هب باید حاال اما است، اول مشکل برای حلی راه این که معتقدم

 وضعیت یک که است تای ادعای این که بپردازم، دوم مشکل

 ایجاد مغزی وضعیت آن توسط که پدیداری تجربه و مغزی

 .هستند یکسان شود،می

 تمایز به شناسانههستی جنبه یک کردن اضافه با من

 .پرداخت خواهم مسئله این به شد ذکر باال در که معرفتی

 کی شناسیهستی و است عینی مغز، حالت یک شناسیهستی

 یبررس اجازه مغز وضعیت عینیت .است ذهنی پدیداری، تجربه

 تجربه فردیت .دارد وجود عینی صورت به و دهدمی را خارجی

 - ذهنی مشاهده اجازه نه تنها مغز، وضعیت از پدیداری

 اگر .دارد وجود ذهنی صورت به بلکه دهد،می را خوداندیشی

 یپدیدار تجربه باشند، داشته مجزایی هایشناسیهستی هاآن

 .باشد یکسان تواندنمی مغز وضعیت و

 پاسخ تای استدالل در شدهمطرح مشکل دو به که اکنون

 پیش بدن و ذهن درباره تفکر جدید روش یک ایجاد با ام،داده

 از واحد گزارش یک که کردم ادعا مقدمه در من .رفت خواهم

 اولین بدانیم که است سخت

 .کنیم شروع کجا را از مشکل

 آیا عینی، و ذهنی انشعاب بدون

 عینی ذاتا  جهان که کنیدنمی ادعا

 نیست؟ طوراین است یا ذهنی یا
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 لحاظ از هم را جهان تاکنون و دهم،می ارائه ماده و ذهن

 .امکرده تقسیم شناختیهستی لحاظ از هم و شناختیمعرفت

 این رابطه، متافیزیکی ماهیت مورد در بحث با خواهممی حاال

 .کنم پر را شکاف

 هب را معرفتی و شناختیهستی گراییکثرت من چه اگر

 اسا  اس چیزها که کندنمی ایجاب موضع این اما پذیرم،می دیدگاه

 که است این باشند؛ بلکه داشته وجود مختلف هایروش به

 تمتفاو تجلی سطح در شناسیهستی نظر از توانندمی چیزها

 ایجداگانه قلمروی هیچ .وجود اساسی سطح در نه اما باشند،

 قلمروی یک بلکه ندارد، وجود عینی و ذهنی یا ماده و ذهن از

 .شودمی پدیدار آن از چیز همه که دارد وجود روابط از وسیع

 با نآ خاص ارتباط به دیگر چیز یا چیزی فرد به منحصر تجلی

 اختارس که دهندهتشکیل اصلی هایبخش ترکیب و جهان بقیه

 نآ در که روشی .دارد بستگی دهند،می تشکیل را سؤال مورد

 هایجلوه انواع شوند،می مربوط هم به و شده مرتب ساختارها

 .کندمی ایجاد را مختلف جدید هایویژگی با نوظهور

 آگاهی .شودمی پدیدار طبیعی هایپدیده ظهور در آگاهی

 خاصی کیبتر با پیچیده ساختار با بیولوژیکی بستر یک نتیجه

 نای .هستند مرتبط خاصی روش به که است اصلی هایبخش از

 داریپدی تجربه محصول و شودمی مربوط جهان به بیشتر تجلی

 و کرد جدا جهان از تواننمی را پدیداری تجربه و آگاهی .است

 .هستند طبیعی جهان از بخشی هاآن ترتیب، این به

 که است چیزی هر و جهان رابطه هستی، بنیادی ماهیت

 دارای دارد، وجود کیهان در که چیزی هر .دارد خود در جهان

 د،سازمی مرتبط هم به را وجود همه که است متافیزیکی ماهیت

 خواهد وجود و شد خواهد وجود همه عالی وحدت به منجر و

 .پذیردمی را تجلی سطح در وجود حاالت تعدد اما داشت،

 گراییکثرت با رابطه متافیزیکی ماهیت این که هنگامی

 ارتباط ایجاد با شود،می ادغام شناسانهمعرفت و شناسانههستی

 چیز همه که ایده این از اجتناب حال، عین در و ااینه تمام بین

 یابد، کاهش علم بر مبتنی فیزیکی حقیقت کشف به تواندمی

 .کندمی پر را بدن و ذهن شکاف

 به چیزها برخی دهندمی اجازه تجلی، متعدد اشکال

 وجود، .شوند شناخته ذهنی صورت به دیگران و عینی صورت

 یبرخ .است عینی دیگر برخی برای و ذهنی چیزها برخی برای

 یابیواقعیت از علمی رویکرد یک طریق از توانمی را چیزها

 تجربه طریق از توانمی تنها را دیگر چیزهای شناخت، فیزیکی

 توهم یک پدیداری پس تجربه .شناخت پدیداری - ذهنی

 زا تنها که است طبیعی جهان از نوظهور جنبه یک آن .نیست

 .ستا واقعی بسیار اما است دسترسیقابل آگاهانه تجربه طریق

 یتواقع دنت برای واقعا  که هستند چیزهایی اساسی، فرآیندهای

 تجربه هاانسان که کندمی تصدیق او حال عین در اما دارند،

 زا است بهتر بنامیم، توهم را آن که این جای به .دارند آگاهانه

 به اما است، واقعی که شود داده توضیح شناخت این طریق

 نیذه تجربه .تجلی سطح در شناسیهستی از متمایز ایشیوه

 ورط به فیزیکی حقایق .است واقعی العادهفوق و ذهنی طور به

 یک واقعی پدیده دو هر هاآن .هستند واقعی علمی و عینی

 یکیمتافیز بنیادی و ضروری رابطه یک که هستند واحد واقعیت

 سطح خود، سازنده ترکیب در اما گذارند؛می اشتراک به را

 نتیجه در و روابط شبکه در خود خاص موقعیت در و ظهور،

 رنظ از هم و شناختیمعرفت نظر از هم را فرد به منحصر مکانی

 .کنندمی اشغال تجلی سطح در شناسیهستی

 و حقیقت به نسبت نگرکلی رویکرد یک که زمانی تا

 التیمشک همان گرفتار همچنان فلسفه نشود، پذیرفته واقعیت

 به کردن فکر .اندکرده تسخیر را آن هاقرن که شد خواهد

 ه،زند تجربه حوزه در بلکه علم، حوزه تنها نه عنوان به واقعیت

 حتوضی و توصیف برای مشخصی هایروش این که کردن قبول

 ما به طبیعی جهان از جدیدی درک تواندمی که دارد وجود

 طبیعی دنیای یک در همه این که این دادن تشخیص و بدهد،

 نهاده بنیان ضروری و مداوم رابطه یک با و افتدمی اتفاق

چیزی  به ظریف رویکرد یک ایجاد برای خوب آغازی شود،می

و  واقعی یا است آنچه درست مورد در وقتی است که فرد

یمکند، به کار می چگونگی واقعی یا درست بودن آن صحبت

 ■ رود.
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 «درجستجوی همسفر» ؛«آرزوهای دودی» داستانک دوترجمه  
 «سمیرا گیالنی»؛ مترجم «اق احمدفاش»نویسنده  
 

 

 در جستجوی همسفر 

اش گذاشت و زد. سرش را روی شانهداد. زن صندلی روبرو با مردی که کنارش نشسته بود، حرف میقطار با سرعت به راهش ادامه می

من »اش بلند کرد و بوسه خداحافظی زد و ایستاد: از شانه به خواب رفت. یک ساعت بعد، وقتی سرعت قطار کند شد، مرد سر او را

 «دونه کی دوباره همدیگرو ببینیم.مسافر، تو هم مسافر، خدا می

زن نیز با خوشحالی با او خداحافظی کرد. قطار به ایستگاه رسید. مرد پیاده شد و در میان جمعیت گم شد. و زن مقابل در قطار ایستاد 

 ■ ند.و منتظر همسفر جدید ما

 

 آرزوهای دودی 

رسید. دست بلند کرد و از من خواست بایستم. اتومبیل را متوقف کردم و سوار شد اما از نحوه درخواست به نظر ده یا یازده ساله می

 «خوای بری؟کجا می»توقفش خوشم نیامد. گفتم: 

 «درپن نگر.»

 «موندی.برا اونجا رفتن باید منتظر اتوبوس می»

 زد، ساکت شد.طور که حرف میهمین...« رفتن باید پول داشته باشی و من واسه با اتوبوس »

 «خب ... تو درپن نگر کجا پیادت کنم؟»

 «کنار میخونه.»

 «کنی؟تو میخونه کار می»

 «کنم.کنن رو تمیز مینه من ماشینایی که روبروی میخونه پارک می»

 «چقدر گیرت میاد؟»

و انعامم  شهکنه و حقوقم بیشتر میکنه. من رو توی میخونه استخدام میلی زود بیشترش میروپیه ولی مدیر گفته که خی 2۵همین »

 «طور. برام دعا کن زودتر بزرگ بشم.همین

 «آهان، آهان آره چرا که نه؟»

 «ذارم پدر پیرم دیگه کار بکنه.بزار پیشرفت کنم نمی»بعد از مدتی سکوت دوباره شروع به حرف زدن کرد: 

م، اش و رسیدن به جوانی است. وقتی به میخانه رسیدیتابی منتظر عبور بچگیکردم که این فقر عجب اجباری است. بچه با بی با خود فکر

 ■ رسید.کردم. در آن موقع به نظرم  آن دختر ده یازده ساله بسیار بزرگتر میپیاده شد و به سمت میخانه رفت و من نگاهش می
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 «کاغذ دیواری زرد»داستان  
«بازیار ایلیا»؛ مترجم «شارلوت پرکینز گیلمان»نویسنده  
 

های معمولی مثل من و برای آدم

 ۀمقبرخیلی بعیده که  جان،

اجدادیمان را برای تابستان آماده 

 کنیم.

یک  ،از دوران استعماری یک عمارت

می ه آنبه ارث رسیده که من ب ملک

و خوب سکنه و بیزده روح ۀخانگویم 

هم رسیدن به اوج یک  هاییجور یک

ولی می ،خوشبختی عاشقانه است

نید که نباید از سرنوشت زیاده اد

 کنی!!!! خواهی

نه یک مرگش انم با افتخار اعالم کنم که این خاتوالبته می

 !و غریب است عجیب هست،

؟ آخر چرا این همه سال دست دن باشاوگرنه چرا باید اینقدر ارز

 مانده؟نخورده باقی 

ولی خب الاقل یکی از ، خنددمیمن  درست است که جان به

 ما انتظار همچین چیزی را در ازدواج داشت.

صبوری در برابر سرنوشت ندارد،  گراست،عملجان شدیدا  

هر حرفی را که  ،او. اعتقادی هم ندارد و متنفر از خرافات است

رویت باشد و نتوان قابل  ریقابل حس و غ ریغدر مورد چیزهای 

 کند.مسخره می "علنا  در قالب یک جسم آن را دید، 

 نچنیالبته گفته باشم من هرگز )جان دکتر است و شاید، 

جان است کاغذ بی ولی خب ،زنمحرفی را جلوی کسی نمی

است  یلیاز دال یکی نیا دیفقط شاخیال من از این بابت راحت( 

 ؟ستچیآن نید ادمی کنم؛ینم دایکه من زودتر بهبود پ

 م!!!هست جان اصال  اعتقاد ندارد که من مریض

 ؟تا او قانع شود نم بکنماتومی یکاره چ رمن دیگ رآخ 

رتبه، که از قضا شوهر طرف هم باشد، به یک پزشک عالی وقتی

آدم  آنتمام دوستان و آشنایان اطمینان خاطر بدهد که واقعا  

مشکل خاصی ندارد و فقط دچار یک افسردگی عصبی موقتی 

 ۀندب ، آنکه اصال  یک تمایل هیستریک جزئی نیست(است )

 خدا چه کند؟

 ، حتی او هم یک چنینرتبه استیک پزشک عالی برادرم هم

 گوید.می را چیزی

دارم فسفاته.... پسفاته.... حاال هر چی که هست من برای همین 

ورزش و هوای  ،سفر ،یی مقویبه همراه مواد غذا خورم البتهمی

از انجام هرکاری کامال   شومکه خوب  تا زمانی بعالوه آنکه ،تازه

 م.اهمنع شد

 مخالفم. ها و تجویزهای آنهاحرف شخصا ، با

 بهبودی یبرا رییو تغ جانیهمراه با هکاری خوب  ،منبه نظر

 ،انجام دهد تواندی میکاره ولی آدم چ خواهد بود دتریمن مف

 هان؟

 دست به قلماست  مدّتیام مخالف بودند با اینکه شوهر وخانواده

 مد چون مجبورنکمی امهالبته خیلی خست نویسمشدم و می

وگرنه با پنهان و دور از چشم آنها بنویسم  و ،گر باشمحیله

 .شومیممواجه شان مخالفت شدید

شرایطی که من دارم کاش  با .کنممی یاپردازیرؤبعضی اوقات 

جای مخالفت با من، موافق بودند بیشتر در جمع باشم تا در 

 ، تشویق و حمایت بیشتری دریافت کنم،هاآدمکنار 

که  است نم بکنم ایناتوبدترین کاری که می گویدمیولی جان 

که کنم تراف میهید اعبه شرایطم فکر کنم و راستش هم بخوا

 داشته باشم. یاحساس بدشود یباعث م شهیهم نیا

کنم و در یرهایش مم و وشمی این موضوع خیالبرای همین بی

 زنم.مینه حرف امورد این خ

ول و چیزی حد زیباترین مکان! تقریبا  فاصله خوبی با جاده دار

ای قفلهو دروازه وارهایدها، مایل با روستا. پرچین 3و حوش 

 .ها و مردمجدا از هم برای باغبان های کوچک ونهاخکلی  دار،

 اندازد که درقدیمی انگلیسی می هایو محله هامکانیاد  امن ر

 نیم.اخومی آنها ۀدربارها کتاب

باغچه به حال چنینتا  !زیبا و چشم نوازی دارد ۀباغچعمارت 

دورتادور، در حاشیه مسیرها،  !دارهیسابزرگ و  ،امدهیندای 

کشی کردند و های بلند انگور، باغ را خطهای گل و تاکباکس

 هایی برای نشستن گذاشتند.صندلی هاتاکزیر سایبان 

 .االن خراب شده استنه هم بوده ولی ااینجا گلخ

یک سری مشکالت قانونی وجود داشته، معتقدم هرچی  گویا

سبب شده  هرچی که بوده از، و شرکا ربط داشته بوده به وراث

 .سکنه باقی بماند خالی از هاسالعمارت 

ولی اهمیتی  ،ترسممیریزد؛ می به همرا حم این مسئله فکر و رو

 یب استنه خیلی عجالنگد این خ! یک جای کار میدهمینم

 نم حسش کنم.اتومی

گفت چیزی که  حتی یک شب هم به جان گفتم، ولی به من

 ست!ب اهواست و بعد پنجره ر تغییر آب ومربوط به کنم حس می
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م، مطمئنم وشدلیل از دست جان عصبانی میاوقات بیبعضی 

 مشکلفکر کنم به خاطر  هیچوقت این قدر حساس نبودم.

 د.عصبیم باش

 باعث خواهدچنین احساسی داشته باشی  اگر ویدگولی جان می

در حضور او ! پس شویاز خودکنترلی مناسب  غافل شد که

خسته  ااین مسئله من ر ،کشمدرد میکنم و را کنترل میخودم 

 .دکنمی

را دوست دارم اتاق طبقه پایین  .دآین خوشم نمیازیاد از اتاقم

و پشت  شودیمباز اش رو به میدان وسط باغ قرار که پنجره

 یهاپرده خیلی زیبا با جاییکلی گل رز هست، اش پنجره

 جان !! ولی چه فایده؟؟از جنس چیت گلداریمی و کالسیک دق

 که گوشش بدهکار نیست!

تا دوبرای و  دنجا فقط یک پنجره داروید آگمی

اطراف آن اتاقی هم  ،جایی نداردتخت هم 

 اند به آنجا برود و بماند.بتو او نیست که الاقل

با مالحظهجان خیلی آدم دوست داشتنی و 

دلیل بی جهت وبی دهدینمایست، اجازه 

ساعت از برای هر  .خاصی از جایم تکان بخورم

روز یک سری برنامه روزانه دارم، جان همه 

کنم ، حس میدکنو از من مراقبت می ددهکارها را انجام می

جان میام. ش ارزش بیشتر قائل نشدهیناسپاسم که برای کارها

راحت نم استاتا بتووید تنها دلیل آمدن به اینجا برای من بوده گ

ز هوای دلپذیر اینجا انم اتواشته باشم و هرچقدر که میخوبی د

ی به قوت بدنت بستگ تعزیز دلم، ورزش کردن» .استفاده کنیم

هر موقع  یکی رو ولی هوا! این ،خوردنت به اشتهات غذا داره،

 «تونی جذب کنی.می یبخوای

 هواخور بزرگی اتاق .میخانه را گرفت یباالس ما هم اتاق بزرگ پ

هوا در اینجا رفت و آمد زیادی دارد گفت  ودش، تقریبا  میاست

ل هستند ک آن هایی که دور تا دورطلوع خورشید از پنجرهو 

 شده بعداتاق بازی ،هند. اول اتاق بچه بوداپوشزمین اتاق را می

از  ،یک تصمیمی بگیرمبرای این اتاق  دیبا و بعد سالن ورزش.

ا اتاق اینج ها وجود دارد می دانمهایی که روی پنجرهروی میله

 هست. چیزهایی توی در ودیوار هم کلی حلقه و ها بودهبچه

رنگ و کاغذدیواری یکجوری کنده کنده شدند انگار اینجا قبال  

 دهوصله پینه خور مپسرانه بوده. کاعذ دیواری باالی تخت ۀمدرس

 انم کاریش بکنم.تونمی اصال  است،

یک مساحت بزرگی از دیوار را کاغذ  ،ن پایینطرف دیگر اتاق، آ

 عمرم ندیدم!!! در دیواری پوشانده که تا حاال از این بدترش را

پر زرزق و برق که تمام ممنوعات هنری  ۀپراکندالگوهای  از آن

 ش انجام شده.یرو

با چشم دنبالشان کنی  اگرمحو و کدرند که  شیهاطرح آنقدر

 دکه آدم بتوانیش جوری نقش زده شدند هاطرحشوی، گیج می

 عصبانیت و از کوره در رفتن را تمرین کند. دائما  ها به کمک آن

 کوتاهی ۀفاصلنامطمئن را برای  ۀمسخراین انحناهای  اگر تازه

های ان همه آنها با شیرجه زدن درون زاویهاگهدنبال کنی ن

سابقه در یک کنند! جوری بیخشمگین و تیزی خودکشی می

 برند.تناقض خود را از بین می

مبه ه، تقریبا  حالاش منزجر کنندرنگ زرد کثیف دود گرفته

 شود.محو می بطرز عجیبی هم با طلوع آفتا به .است زن

 کدر استو رنگ بعضی جاهایش نارنجی ترسناک  البته هنوز

 دی مریض.گرولی بقیه جاها زرد گو

هم  ، مناین کاغذ دیواری نفرت داشتندها ازبیخود نیست بچه

ر متنف آن این اتاق باشم ازدر  زیاد قرار باشد اگر

 .شومیم

 و باید دفتر ر، شرمنده دیگآیدمید جان دار، آه

آید دوست ندارد و بدش می .را کنار بگذارم قلم

 که من را در حال نوشتن ببیند.

* * * 
هستیم، از روز اول تا  ما دو هفته است که اینجا

دست  من حس نوشتن بهاین چنین تا به حال همین االن، 

 نداده بود.

و هیچ  امنشستهاین اتاق کودک اسفناک پشت پنجره  در االن

تم و قدر ییاز توانا. مانع نوشتن من بشودتواند نمی یچیز دیگر

 .خوشحالمبرای نوشتن 

هایش جدی و م که مریضه بعضی اوقات جان کل روز نیست،

 آید.ها هم نمیدرخطرند شب

 ،خوشحالم که مورد من الاقل خیلی جدی نیست

 به طرز وحشتناکی افسرده کنندست.ولی این مشکالت عصبیم 

که  دنادفقط می کشم؛که من چقدر زجر می دنادجان نمی

بخش فکر برایش رضایت دلیلی ندارد که زجر بکشم و این طرز

 است.

موضوع  همین!!!! ولی ستنم مشکلم فقط عصبیادمیمن هم 

به خوبی انجام دهد و این من را وظایف را شود نتوانم باعث می

 .کندیمله 

 باشمداشته جان باشم، برایش آرامش و راحتی  قرار بود کمکِ 

 .هستم ولی حاال رسما  وبال گردنش

دهم مثل کند همین کارهای کمی که انجام مینمیباور  یکس

لباس پوشیدن، سرگرم بودن، سفارش دادن بعضی چیزها چقدر 

کند که برای خوب باور نمی چکسیه آور است.برای من رنج

 .کنمشدنم تالش می

 به همرا حم این مسئله فکر و رو

ولی اهمیتی  ،ترسممیریزد؛ می

لنگد ! یک جای کار میدهمینم

می یب استنه خیلی عجااین خ

 نم حسش کنم.اتو
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! ولی چه نینبچه ناز. دآیشکر ماری با بچه خوب کنار میا خدا ر

و این من را خیلی عصبی  اشماو ب توانم پیشنمی ،شود کردمی

 .کندیم

 ،و ناراحتی نداشته استرس اصال کل زندگیش درفکر کنم جان 

 من به زدمیمحرفی وقتی در مورد این کاغذ دیواری مزخرف 

 خندید.می

 کمیولی  ،خواست اتاق را دوباره کاغذ دیواری کنداوایل می

تا کمی حال من بهتر شود و اینکه  کندیصبر مبعدتر گفت 

ین این نیست که به چن بدتر از زیچ چیه یعصب ماریب کی یبرا

 تصوراتی دست پیدا کند،

کند و هیچ این کاغذ دیواری دارد حال من را بهتر می دیگویم

بدتر از این نیست که چیزهایی را  یچیز برای یک بیمار استرس

 .دور بیندازیمکه به آنها عالقه و عادت کرده 

ارچوب هچ تعویض کاغذ دیواری، بعد از بشومگفت بهتر که 

ها را قفل و موم میپنجره بعد کند وتخت را عوض میسنگین 

 ها و بعد هم الی ماشاءهلل.ورودی پله و بعد هم در حفاظ، کند

، کنه. راستش عزیزدلمدونی اینجا داره حالت رو خوب میمی»

اجاره شده برام ماه  3که برای  اییبازسازی خانه

 «مهم نیست.

ا جپس حداقل بریم طبقه پایین بمونیم، اون»

 «های قشنگی داره!خیلی اتاق

 نم بهیش و بغلم کرد، کشید بین بازوها امن ر

 گفت: ، در ادامه«کوچولو خوش یمن غاز»گفت 

انبار شراب و  استم حاضر همن بخوا اگرحتی »

 «.شود قانجا را جوری تمیز کند که سفید و برآ

های ها و مابقی مسائل در اتاقهنم که جان در مورد پنجرادمی

 پایینی حق دارد.

هواست و هم  هستم هم خوش آب و در آن ناین اتاقی که اال

آرزویش را. صد و هم  دهایی که آدم هم نیاز دارنآ از ،راحت

قدر خنگ نیستم که شوهرم را به خاطر یک هوا و البته من آن

 هوس ناراحت کنم.

البته نه از  آمدهخوشم کم کمایی از این اتاق بزرگ هجور یک

 غذ دیواری ترسناک!این کا

 عجیب انگور یهاتاک، توانم باغ را ببینممی هاپنجرهاز یکی از 

و غریب غرق در اعماق سایه و تاریکی با درختان درهم تنیده، 

که  هادرختها و بوته، تزئین شدهبه سبک قدیمی  آشفته هاگل

چشم انداز  نمای دیگر از اند.ستادهیاانگار اندیشمندانه در باغ 

ا میرملک متعلق به ک شخصی کوچ ۀاسکلزیبایی از خلیج و 

یوجود دارد که از خانه به آنجا م بایدار زهیخط سا کی، بینم

که در  نمیبیرا مبیشماری  کنم افرادیم الیخ شهیرسد. هم

کمتر ، اما جان به من هشدار داده زنندیمقدم  رهایمس نیا

قدرت تخیل و  گویدمی م،هبد خیاالت را به جای واقعیت قرار

پردازی من با وجود این ضعف عصبی موجب عادت داستان

از اراده و هوش خوبم  خیاالت هیجانی خواهد شد و اینکه باید

 کنم.خوب من دارم سعی می ها استفاده کنم؛برای کنترل تنش

نم ابهتر بودم تا الاقل بتوکمی فقط  اگرکنم بعضی اوقات فکر می

نست خیلی فشار این فکر و اتومی ،شومدست به قلم کمی 

 راحت باشم. بگذارد کمیو  دکم کنا خیاالتم ر

دلسرد  اری. بسشومیتر مخسته سمینویم یوقت متوجه شدم یول

را نداشته  یکسکند آدم می کهو فعالیتی  کننده است که در کار

هرموقع که  ویدگمی جان .کندو تشویقش  یباشد که همراه

کند تا دعوت میپسرخاله هنری و جولیا شوم از خوب  واقعا 

ی تو یزودبه ویدگجان می . برای مدتی پیش ما بیایند

تا احساس تنهایی  دکنمی یوسایل آتش بازی جاسازروبالشتیم 

اطرافم  ای رانکنم و وجود همچین افراد شاد و تحریک کننده

 حس کنم.

 .شومخوب  کاش سریعتر

کاغذ  نیا .موضوع فکر کنم من نباید به این

ثر چه ا داندیانگار م کندیبه من نگاه م یطور

 دارد! یطانیش

که  آمده هستبر ۀنقطروی کاغذ دیواری یک 

که ولیده خطوطش جوری در هم پیچیده و ل

گویی یک گردن شکسته با یک جفت چشم 

 .د.کنباباقوری نگاهت می

یاهانت م آن که ازطرح  نیا گستاخانه و دائمیحضور  وقتی به

 هاطرح. آیدمی به وجوددر من  یخشم مثبت. کنمینگاه م ،بارد

 ییهاچشم ییگو ؛خزندیکاغذ م یهاو کناره نییبه باال، پا

در  یگرید جای .شوندیکه بسته نمو پوچ  بی بندوبارهستند 

دو عرض آن با هم جور نیستند و تطابق ندارند، که  هستکاغذ 

طوری که یکی از  روندپائین همین دو خط میاز باال و  هاچشم

 دیگری کمی باالتر است.

جانی ندیده بودم که اینقدر با آدم حرف چیز بیتا به حال هیچ

دارند!  ها چقدر حرف برای گفتننیم که آنادالبته همه می بزند،

دراز بکشم و از در عین بیداری وقتی بچه بودم عادت داشتم 

سرگرمی و حشت بیرون  خالی و مبلمان ساده بیشتر یوارهاید

ها در یک فروشگاه اسباب از آنچه که بچه بیاورم، حتی بیشتر

 .توانستندبازی فروشی می

ن با در آ ۀریدستگدفتر بزرگ و قدیمی داشتیم که  دیآیمیادم 

شد و یک صندلی هم داخل دفتر بود که آدم یک اشاره باز می

 .تکیه کند آن دوست قوی بهنست مثل یک اتومی

کل زندگیش درفکر کنم جان 

و ناراحتی  استرس اصال 

وقتی در مورد این  ،نداشته

حرفی کاغذ دیواری مزخرف 

 خندید.می من به زدمیم
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همه چیزهم سخت و خشن به نظر  اگرکردم که قبال ها حس می

روی آن صندلی بپرم و احساس  نستماتوهم می مد بازآمی

 .امنیت کنم

گر دیریخته است که  به همناموزون و  یقدربهمبلمان این اتاق 

ها را از طبقه ولی خب مجبور بودیم آن ،شودینماز این بدتر 

برای اتاق بازی  "قبال  زنم این وسایل ریم. حدس میوپایین بیا

ی بچه را رشدند پس مجبور شدند وسایل نگهدااستفاده می

یارخرابک نین هرگز چنچو، دالبته تعجبی ندار ؛ببرندبیرون 

 .امدهیندتا به حال  اندکرده نجایاها بچهکه  ییها

 و کندهپاره بعضی جاها ری اهمانطور که قبال  گفتم کاغذ دیو

اند که انگاری چسبیده و در جاهایی چنان به یکدیگرشده 

بردارانی هستند که در کمال کینه با پشتکار و 

 .اندداشتهاستقامت همدیگر را نگه 

ه خراشیده و شکستکف اتاق را که دیگر نگویم، 

پراکنده شده و  به هرطرفیدیوار  هایگچ ،شده

ت سم که تنها چیزیه سنگینو این تخت بزرگ 

کلی جنگ در، انگار وجود دارداین اتاق  در که

ولی برای من زیاد ، ندهاشرکت کرده و زنده م

 کند.البته کاغذ دیواری اذیتم می مهم نیست.

و دوست  مهربان یمد. دخترآخواهر جان 

 متوجهو صد البته خیلی هم مراقب من! نباید  داشتنی است،

 .نویسمشود که من می

و هیچ کاری را بیشتر ازخانهدار با ذوق و عالی است نهزنی خا

همین نوشتن  دکناو فکر می معتقدم واقعا  .دوست نداردداری 

 شده است. مباعث مریضی

ها از دور وقتی او برود و از این پنجره توانم صبر کنم تااما می

 شدنش مطمئن بشوم آن وقت دوباره شروع به نوشتن کنم.

 چیپر پ ۀجادیک د؛ کنبا جاده حال میسلیقه است دیگر، یکی 

از  یکی هم ؛دورتا دور درخت با وزش باد ،بایدار زهیو خم سا

روستا و دهات اطراف جاده که پر از علفزارهای مخمل و نارون

 .بردلذت می های قرمز هست

 د که درای دارها و اشکال زیر مجموعهاین کاغذ دیواری طرح

که خیلی هم ی یکبخصوص اند، ربطمختلف و بی هایفرم

خاصی معلوم  ینورها که فقط در است یجور ؛آزاردهنده است

 واضح نیست. "اصال و بدون نورها  ودشمی

 رویش هم جاهایی که کمرنگ نشده و نور خورشید درولی 

را ببینم  یعجیب ۀبرافروختحالت نم یک شمایل بیاتوافتاده، می

لویی قایم شده و االن که انگار احمقانه پشت طرح اصلی ج

 آشکار شده.

 

 .دیآیمباال  هاپلهاوه، خواهر شوهرم از 

* * * 
م اهم تم)روز استقالل آمریکا از بریتانیا( 1 یجوالرم اچهخب، 

میرم. و منم از خستگی دارم می روندیمشد! فامیل هم دارند 

 ،استن داشته باشیم برایم خوب امهم اگرجان فکر کرده بود 

یک هفته پیش ما ها گفت که برای همین به مامان و نلی و بچه

 ؛باشند

 دم نزدم.یالبته من دست به سیاه و سف

ولی انگار که کاری کرده باشم همه کارها را انجام داد،  جنی

 خسته شده بودم.

پاییز پیش دکتر ویر  ام من روزودتر خوب نش اگروید، گجان می

هم پیش او خواولی من نمی، فرستدیم میچل

ست ویر ، دوستی داشتم که یکبار زیر دبروم

گفت ویر میچل عین جان و ، میافتاد میچل

خودکشی راین دیگش؛ داداشم هست فقط بدتر

کنم ارزش فکر نمی ست که چنین کاری بکنیم.

داشته باشد که دستم را برای هر چیزی دراز 

 کنم،

 م.وشاخمو و بدخلق می "دا  یشددیگر دارم 

؛ بیشتر اوقات، آن هم برای هیچی. کنمیمگریه 

 هاموقعی که تننه،  ،اینجاست نه موقعی که جان یا کسیالبته 

 کنم.گریه می هستم

خاطر  که به جان .است م و این خوبهست ن تنهاالبته اال

و جنی خواهرش  شهر است بیمارهای حاد و جدی بیشتر در

 .گذاردیماو بخواهم تنهایم  موقع از هم که هر

 آن زنم و زیرقدم می مسیر تاکستانی در باغ یا هم کمی در من

که چیز خوبی کشمیمز راکمی دنشینم و ایوان پر از رز می

 "اصال شدم این اتاق  ۀفتیشجدی جدی رغم کاغذی، علی .ست

 ؟است! شاید به خاطر کاغذ دیواری

روی این تخت غیر قابل . ذهنم ساکن شده یایی توهیک جور

 هاساعتکشم و معتقدم به زمین میخ شده دراز می حرکتی که

م که اینکار هنم اطمینان بداتو، میکنمیمرا دنبال طرح و نگار 

آن  از گویم،میکنم، شروع می ژیمناستیک است. به خوبی

البته برای بار هزارم  کنجی که آنجاست و دست نخورده است

کنم تا به تعیین کردم که من این الگو بی هدف را دنبال می

 یکجور نتیجه برسم!

نم که این اد م میرا ه نم و اینادطراحی میایی از اصول هچیز

طرح براساس هیچ یک از قوانین تابش، تناوب، تکرار، تقارن و 

ام طرح ریزی نشده. یا هرچیزی که الاقل من درموردش شنیده

جاهایی که کمرنگ  درولی 
 رویش هم نشده و نور خورشید

نم یک شمایل بیاتوافتاده، می
را  یعجیب برافروختۀحالت 

ببینم که انگار احمقانه پشت 
لویی قایم شده و طرح اصلی ج

 االن آشکار شده.
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 از البته از لحاظ پهنا تکرار دارد ولی در بقیه موارد دیگر نه.

 های متورم، منحنینگاه کنیبه تنهایی را پهنا هر  اگرمنظری 

ترمنس با هذیان  «ۀیفروماهنر رومی »و شکوفا شده از 

( باشدیماعتیاد بخصوص الکل نوع سندروم ترک  نیدتریشد)2

جدا شده در بالهت و  هایواردر ستونتوان دید که اردکرا می

 روند.باال و پایین می بیشعوری

اند و متصل به همها به صورت مورب ولی از منظری دیگر، آن

به سان در امواج انحرافی از وحشت بصری  پراکندهخطوط 

 .شوندیمر دریایی، دو هایجلبکفرو رفته در  شکاری

و من  آید،رود حداقل به نظر چنین میهمه چیز افقی پیش می

 .کنمسته میبا زحمت تشخیص جهت حرکتش فقط خودم را خ

 زینتی استفاده کردند که ۀیحاشها از یک عرض افقی برای آن

 .دهدیمبه طرز شگفت انگیزی سردرگمی آدم را افرایش 

مانده اتاق تقریبا  دست نخورده  هایی از گوشهکدری هاطرح

و آفتاب  شودیمخورشید محو وقتی است، که 

ش نم تاباتوتابد، میسو مستقیما  بر آن میکم

اشکال عجیب و غریب  کنم،تصور زیبایی را 

که دور یک مرکز مشترک شکل  ناپذیریپایان

در عجوالنه همچون دیوانگی  گیرند ومی

دنبال کردن این  .روندآشفتگی فرو می

م زنکند، حدس میپیچیدگی من را خسته می

 .که باید کمی بخوابم

* * * 
س ح ،م که بنویسمهخوانمی .بنویسم ار ااینهچرا باید  دانمینم

 .نکنم ار کار اجازه ندارم که این کنمیم

باید هرآنچه ولی  هستند، ا چرنداینه دکننم جان فکر میادمی

ن م اینکار خیلیرا بگویم؛  کنمیمو به آن فکر  کنمیمکه حس 

ن بیشتر از رسیدخیلی تالشم  ولی خب !دکنمی را آرام و سبک

بشدت تنبلی  انصف روز ر !!!به آرامش و سبک شدن، است

 را از قدرت و قوتم نباید ویدگجان می کشم.دراز می وکنم می

و به من روغن کبد ماهی کاد  آنقدرم برای همین هدست بد

مورد آبجو و گوشت  تا در دهدواد مقوی و چیزهای مختلف میم

 ! با محبتو دوست داشتنی ناجان مهرب پز هیچ حرفی نزنم.نیم

 است. و از اینکه مریض باشم متنفر ورزدیمبه من عشق 

منطقی و واقعی  ،وگوی جدیگفتاو  دیروز سعی کردم که با

ه پسرخالبگذارد پیش در مورد اینکه دوست دارم داشته باشم 

ولی گفت نه بروم و آنها را مالقات کنم، هنری و خانومش جولیا 

من هم  البتهنجا را تحمل کنم آنم اتونه می م وونم براتومی

ه گری بشودم اقبل اینکه حرفم تم چونخوب حرف نزدم چندان 

 تالش خوبی است حتما اینکه بتوانم مستقل فکر کنم  کردم.

جان کار را خراب کرده.  زنمیمحدس  فقط این ضعف عصبی

 ها باالز پله ا ش گرفت و بلندم کرد،یبین بازوها اعزیزم من ر

و روی تخت خواباند، کنارم نشست و آنقدر برایم کتاب برد 

گفت که من عزیز و  خواند تا ذهنم خسته شود و آرام بگیرد.

باید مراقب خودم باشم  زندگی او هستم و ۀهمدهنده و  آرامش

که گوید جان می دارم. نگهالاقل به خاطر او حالم را خوب 

ت و باید با قدر دکمک کن اند به منتوهیچکس به جز خودم نمی

نگذارم هیچ فکر و خیالی من را با  کردن خودم کنترلاراده و 

کند و آن یز هست که حالم را خوب میالبته یک چ خود ببرد.

د که و اصال  نیازی نداراست  م حالش خوب و شاداههم اینکه بچ

 راگ مراقبت کنم. او وجود این کاغذ دیواری ترسناک اینجا ازبا 

 رد!کمعصوم باید می ۀبچ آن کردیمما از این اتاق استفاده نمی

 "ابدا  یبش شد! آخر چرا؟؟؟؟ من صعجب فرار خوش یمنی ن

تأثیرپذیر،  یهاکوچولوهایم، آن دادم که یکی از بچهاجازه نمی

کر ف آن تا حاال به. اتاقی زندگی کنندچنین  در

که جای خوشحالی است  واقعا  ، نکرده بودم

جان من را اینجا نگه داشته، من خیلی راحت

 نم این اتاق را تحمل کنم تا یک بچه!اتوتر می

من هیچ وقت به موضوع کاغذ دیواری  البته

 هاتر از این حرفکنم، خیلی عاقلاشاره نمی

هستم، ولی خب همه آنها را با نگاهی یکسان 

این کاغذ دیواری  در چیزهاییمراقب هستم. 

 نخواهد دانست.هم هرگز داند شاید هست که کسی جز من نمی

د، ونشتر میجلویی هر روز واضحالگوی  آن پشتشمایل مبهم 

ن ؛ ایفقط خیلی زیادند ،به همان شکل هستندالبته همیشه 

 زیاد ازخزد. می که پشت آن الگو زنی خمیده مانند آن است

ای ، کنمفکر  یکمت دارم د، دوسآیین موضوع خوشم نمیا

 !!!من را از اینجا ببردکاش جان 

* * * 
چون هم  مشکلم با جان حرف بزنمدر مورد  است خیلی سخت

خودم  ولی دیشب سعیاست و هم عاشق من است،  لخیلی عاق

که ماه مثل خورشید در حال بود شب مهتابی  کردم. را

 و مابعضی اوقات از دیدن ماه متنفرم، خیلی آر درخشیدن بود.

جان  .آیدای به دیگری میپشت پنجره خزد و ازآهسته می

م بیدارش کنم متنفرم برای هین که بخواا خواب بود و من از

نگاه ا روی آن کاغذ دیواری ساکت نشستم و مهتاب ر همین

کاغذ دیواری درحال موج  احساس کردمکردم تا این که 

 وحشت کردم. ،برداشتن است

اصلی انگار داشت طرح اصلی را  ین شمایل محو پشت الگوآ

 !!!!بیرون بیاید خواست از کاغذ دیواریداد انگار میتکان می

ها به ولی از منظری دیگر، آن

اند و تصلم به همصورت مورب 

در امواج انحرافی  پراکندهخطوط 

 به سان شکاریاز وحشت بصری 

دریایی،  هایجلبکفرو رفته در 

 .شوندیمدور 
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که آیا کاغذ دیواری  دست بزنمتا به آن  شدمخیلی آرام بلند

ن خورده یا نه؟ و وقتی برگشتم سمت تخت جان تکا "واقعاا

ما سرراه نرو. چی شده؟ اینجوری عزیزم » :گفت .بیدار شده بود

 «خوری!!می

است که با او حرف بزنم،  زمان ن بهترینبا خودم فکر کردم اال

اینجا حالم بهتر نشده و دوست دارم که از  من واقعا»گفتم که 

 .«اینجا من رو ببری

هفته دیگه جا داره و من نمی 3ما تا  ۀناماجاره  چرا عزیز دلم؟»

ام تمخونه هنوز  راتیتعم .فهمم چرا باید قبل از پایانش بریم

 هاگالبته  ن شهر رو ترک کنم.اال "احتماال  تونمو منم نمی نشده

، عزیزم، من کردمتونستم و میمیاین کار رو  تو در خطر بودی

چه  ببینیتو این رو  چهشما خیلی بهتر شدی؛  گمیمدکترم و 

 هم خیلیاشتهات  جون گرفتی، رنگ به صورت داری، نبینی!

 «.راحت شدهاز بابت تو، اینجا، خیلی خیالم  بهتر از قبل شده.

یک ذره بیشتر وزن ندارم که  کال من » گفتم:

 به اینکه کلی وزن گرفته باشم. رسه بهحاال چه 

گی شاید عصر که تو هستی اشتهامم که می

ی از قبل هم ربهتر شده ولی وقتی صبح می

 «بدتر شده!

چه قلب مهربانی داشت. تنگ من را در 

تا خودت  !عزیزم» و گفت:آغوشش گرفت 

 این اوقات بخوابیم و از ن بایدولی اال !نخواهی بیمار می مونی،

 «مورد این موضوع، صبح صحبت کنیم! درذت ببریم، لدرخشان 

 «ری دیگه؟پس تو صبح نمی» با ناراحتی پرسیدم:

 ؛تونم نرم عزیز دلم؟ فقط سه هفته موندهچطوری می ؟چرا»

جنی هم خونه رو  یه سفر کوچیک چند روزه می ریم وبعدش 

 «گم تو حالت بهتر شده!کنه! عزیزم واقعا  میآماده می

 ....«"جسما  آره شاید » 

ساکت شدم، چون جان بلند شد، ، خواستم ادامه بدهم تا

عبوس نگاهم کرد که دیگر  و آمیزمالمت چنان نشست،

 دیگر حرف بزنم. ۀکلمحتی یک  نستمانتو

کنم که به خاطر من و به شنگ من، بهت التماس میق»"گفت:

برای حتی یک لحظه و به خاطر خودت هم که شده،  هخاطر بچ

تر و بسیار هیچی خطرناک! به شهاین فکر وارد ذهنت  هم نذاری

تر از این افکار برای مزاج تو نیست. این فقط یک وهم فریبنده

به تونی ست. به عنوان یک پزشک نمیه و خیال غلط و احمقان

 «؟گمیما رو بهت اینهوقتی  اعتماد کنی، هم

 ادامه ندادم و خوابیدم. جان من دیگر این بحث را "مطمئنا خب 

از درچند ساعتی  ، ولی من نخوابیده بودم.امدهیخوابفکر کرد 

کردم که الگو جلویی و پشتی با به این فکر می وبودم ه کشید

 از هم. تکان خوردند یا جداهم 

* * * 
ک فقدان از توالی و  ی در نور روز،در الگویی شبیه به این، 

هنری وجود دارد که  ۀقاعدتسلسل و یک سرکشی در مقابل 

رنگ کاغذ  شود.سالم میو  یمداوم ذهن عاد کیباعث تحر

 ،تاسزشت، غیر واقعی، خشمگین کننده دیواری به قدر کافی 

 گر است.شکنجه طرح فرای همه چیزاین  الگوی ولی

کنی در دنبال کردن الگو خبره دقیقا  همان لحظه که فکر می

سیلی به  رود،باال و پایینی می ،زندای، پشتک وارویی میشده

و بعد لگد مال می کندیمرا به زمین پرت  آدم صورت می زند،

 آشفته و بد.کند، درست مثل یک خواب 

پوشیده از گل است که  یاسالم عربی، طرح کی الگوی خارجی،

نی تصور کنی، شبیه ابتو اگراندازد، آدم را به یاد نوعی قارچ می

های سمی است که درهم ای از قارچبه مجموعه

بسیار  ۀرشت، یک وصل هستند به همتنیده 

پایان های بیهای سمی که در حلقهدراز از قارچ

 چنین اند و شکوفا شدند. حاال چراجوانه زده

 .البته بعضی اوقات. انمدنمی ،چیزی است

که این کاغذ دیواری عجیبی یک خصوصیت 

 نشدهآن  متوجههم  جز من یکس د، شایددار

 .دکنکه با تغییر نور تغییر می استاین 

وقتی کنم، بلند و تیز اول طلوع را نگاه می ۀبارقن من همیشه آ

سریع کاغذ دیواری تغییر  یقدربهتابد شرقی می ۀپنجرآفتاب از 

توانم باور کنم که این همان کاغذ دیواری کند که اصال  نمیمی

 قبلی است.

 کنم.که همیشه این طلوع را نگاه میاصال  برای همین است  

ر دیگ "اصال باشد و با مهتابش بدرخشد شب هم وقتی که ماه 

 در ها حاالشب. دانم که این همان کاغذ دیواری است یا نهنمی

، چراغ و یا بدتر از نور گرگ ومیش، شمعخواهد هر نوری، می

البته ود! شمی لهیممیله ، کاغذ دیواری دهمه نور مهتاب باش

آن شمایل زن پشتش در م وگرنه ویگمی ارآن  طرح خارجی

 د.گیرترین حالتش قرار میواضح

گوی مبهم پشت طرح اصلی لا آن ستم کهدانها نمیمدّت

 آن یک زن است.مطمئنم که " با یتقرست ولی اآلن چی

کنم که به خاطر تصور می .است در طول روز خیلی آرام و ساکت

و معماگونه  یلیخ .مانداست که او بی حرکت می طرح اصلی

وت هبی من را هم ساکت و متحتی برای ساع است،گیج کننده 

 کند.می

 ن بهترینبا خودم فکر کردم اال

زنم، است که با او حرف ب زمان

اینجا حالم  من واقعا»گفتم که 

بهتر نشده و دوست دارم که از 

 .«اینجا من رو ببری
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 است م خوبیبرا دیگویمجان  .امدهیکشخیلی دراز  راآلن دیگ

این عادت از زمانی  .و استراحت کنم تونم بخوابمتا جایی که می

یک ساعت بعد از هر وعده غذایی  شروع شد که او مجبورم کردم

 است. متقاعد شدم که این عادت بدی .بخوابم

در آدم ا ر و فریبکاری کار شیادی این .خوابمکه نمیبینیدمی 

بیدار هستم. امکان  میگوینم هاآند چون به دهپرورش می

از جان یواش یواش می راستشبرد. ندارد بگویم که خوابم نمی

 ترسم!

 ۀافیقحتی جنی هم  ،دیآیم به نظربعضی اوقات خیلی عجیب 

د که بعضی اوقات گیرغیرقابل توضیح و عجیبی به خودش می

 .شومیمآشفته ها نگاه آن خیلی از

این کاغذ دیواری باعث و انگار یک فرض علمی دارم که شاید 

 بانی این افکار است.

ان داخل اتاق اگهکردم، نوقتی جان حواسش نبود، نگاهش می

موقع  دفعه او راچندین  ها، ونهاترین بههم با معصومانه آمدم آن

! حتی جنی هم ، دیدمزل زدن به کاغذ دیواری

دست  انداختم که م یکبار گیره را همینطور او

 کاغذ دیواری! دبهکشمی

با  او و وقتی از ،اتاقمدر نست من ادجنی نمی

با کاغذ دیواری پرسیدم که مالیم  م واصدای آر

و نگاهم کرد که  جوری برگشت؟ کندچه کار می

اصال   را گرفته باشند؛ انگار موقع دزدی مچش

بازخواست کرد که چرا  را رسید و منخیلی عصبانی به نظر می

ن هر چیزی که به ای»بعد گفت که  انم!بترس اینطوریاو را باید 

های زرد رنگ روی لکه چون« ودشرنگی می دکاغذ دیوازی بخور

بیشتر گفت ای کاش میو من و جان پیدا کرده  یهالباس

روی  دانم او هم؟ میآمدبه نظر معصوم نمی !.بودحواسمان 

نم ادمی ا همکرده و این رکاغذ دیواری تحقیق میاین الگوی 

 !دپیدا کن احقیقت این طرح راند توکه هیچ کس غیر خودم نمی

* * * 
نسبت به گذشته دارد. مین خیلی هیجان بیشتری زندگی اال

غذا ، کنمیمنگاه بینید هدفی دارم، دنبال پیشرفت هستم. 

از پیشرفت و بهتر . جان امشدهتر مااز قبل آر و خورمبیشتر می

می که کمی پریروز بودبسیار خوشحال است! دیروز،  شدنم

گفت برخالف اون کاغذ دیواری دارم رنگ و رو من  به و خندید

 زنم.گیرم و شکوفه میمی

هم بحث را با یک خنده تمام کردم، چون به هیچ عنوان  من

 کاغذ همان ا به خاطراینه ۀهم "بگویم اصالانداشتم که  قصد

آن کاغذ  از امن ر"هم اصال ا شاید .کردم میاهدیواریست، مسخر

 دیواری دور کند.

ینجا ا از امنکردهکشف  ام تا راز این کاغذ دیواری رهخوانمی

 کنم برای این کار کافی باشد. فکرنده! ام، هنوز یک هفته موبر

خوابم به خاطر نمی زیاد هاشباست.  از همیشه هم حالم بهتر

 ارکاغذ دیواری  که تغییرات است تراینکه برایم خیلی جالب

 .خوابمخوب می اروزها ربجایش  ولی ،ببینم

های این کاغذ خیلی گیج و دنبال کردن پیچیدگی در طول روز

جدیدی روی طرح ی هاشاخههمیشه خسته کننده است. 

 ار اطرافش و سراسر کاغذزرد  ۀیساکه رنگ  درچی وجود داراق

جد تالش و سعی کردم، اما نتوانستم دقیق همه چه بهاگر گرفته،

 آنها را بشمارم.

. اصال  باعث میداین کاغذ دیواری دار اترین رنگ زرد رعجیب

 فکر کنم، امدهیدن من به تمام چیزهای زردی که تا االکه  ودش

ردی و بلکه ز ؛البته نه زردهای قشنگی مثل گل آالله، نه

 مزخرفی وسایل کهنه و قدیمی.

 دولی یک چیز دیگر هم در رابطه با این کاغذ دیواری وجود دار

به ای که ن لحظهامن همست! بوی او آن همو 

ته البفهمیدم  ااین موضوع راین اتاق پا گذاشتم 

 به آنینجا و آفتابی که با جریان هوای زیاد ا

ولی االن یک هفته  ،خورد خیلی بد نبودمی

نی و مه آلود شده برای همین ااست که هوا بار

بو باز هم  نیا ،دپنجره هم باز باش اگرحتی 

 هست.

 پیچد.خزد و میمینه اخ جای به همه اصالٌ این بو

دزدکی در اتاق ، دزنناهارخوری چرخ می در سالناین بو  گاهی

منتظر  هاپله درو  شودکند، در سالن قایم مینشیمن حرکت می

 هم هست. البالی موهایم اند.ممن می

تا نفس نم اگردسر برمیزمانی که  رومیمحتی وقتی سوارکاری  

 هست.هم بو در آنجا  ابمییان درماگه، نتازه کنم

بفهمم این بو  تا ها وقت گذاشتمساعت ست؛بوی عجیبی" اصال 

 ی است.شبیه چه بوی
شود گفت ظریفبد نیست و خیلی هم مالیم است، می "اصال در ابتدا 

ای هست که تا به حال به مشامم خورده ترین و ماندگارترین رایحه

 است.

که از خواب می هاشبمزخرف است،  "واقعا دار ولی در این هوای دم

 !کندیمام خفه کنم که باالی سرم است وپرم حس می

کردم که خانه را جد به این فکر میکرد حتی بهاوایل خیلی اذیتم می

ها ؛ تنامکردهآتش بزنم تا از شرش خالص شوم، ولی االن به آن عادت 

توانم نتیجه بگیرم این است که این بو هم مثل رنگ چیزی که می

 زرد. ۀحیراکاغذ دیواری است! 

روی این دیوار هست، قسمت  دارییک عالمت یا نشان خیلی خنده

به کف زمین، روی دیوار نواری هست که دور تا دور  کینزد پایین،

این عادت از زمانی شروع شد 
بعد از هر  که او مجبورم کردم
یک ساعت وعده غذایی 

متقاعد شدم که این  .بخوابم
 است. عادت بدی
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و از پشت همه وسایل گذشته البته به جز تخت،  اتاق کشیده شده

یک جورهایی کثیف است انگار که بارها و بارها  یک نوار دراز صاف که

 سائیده شده.

است که چه کسی این کار را کرده؟ برای چی  سؤالبرای من جای 

هریدا یتو در تو یهاحلقهاین کار را کرده؟  این کار را کرده؟ چگونه

که نگاه کردن به آن باعث چرخندیو م چرخندیو م چرخندیوار م

 شود سرگیجه بگیرم!می

* * * 
 باآلخره یک چیزی را کشف کردم!

اآلخره ب لش را نگاه کردم تاطرح کاغذ دیواری وتغییر شک هاآنقدر شب

خورد، هیچ تکان می "قطعا یک چیزی را کشف کردم! الگوی جلویی 

 دهد!شکی ندارم! چون آن زنی که پشتش هست تکانش می

های زیادی پشت این الگو هستند کنم که زنبعضی اوقات فکر می

کنم یکی بیشتر نیست که به سرعت ولی بعضی اوقات هم فکر می

یمالگوی جلویی را تکان  یهاطرحو  خزدیماین طرف و آن طرف 

 دهد

روشن کاغذ دیواری اصال  تکان نمی یهاقسمتدر 

خورد، اما جاهایی که محو و تاریک هستند و سایه

گیرد ها را میافتد این زن میلههایی روی کاغذ می

و سعی دارد تا از  دهدیمو آنها را به شدت تکان 

 .ها خود را باال بکشدطرح نیا

شاخهچون  ،طرح باال بروداین از  تواندینم یاما کس 

کنند! ات میگیرند و خفههای طرح گلویت را می

 هااین زن فکر کنم این برای همین است که کلی سر دارد.! "اصال  

بروند، اما در قسمت باالیی  باال های طرحکنند از شاخهسعی می مدام

شود که از شوند و همین باعث میکنند، سر و ته میطرح گیر می

پوشاندند و را می الگوهاسر این  اگر سفید شود! شانیهاچشمخفگی 

 شد.هم بد نمی داشتند خیلییا برمی

 گویم،رود دلیلش را میفکر کنم آن زن در طول روز بیرون می

 توانم او را ببینم!های اتاقم میپنجره ۀهمیواشکی دیدمش! از پشت 

مطمئنم که این همان زن است، چون همیشه خزنده است و خب 

 خزند!ها در طول روز نمیاکثر خانم

دیدم که در حال خزیدن است  او را هابلند زیر درخت ۀجادمن در آن 

شود! های شاتوت قایم میآید زیر درختو وقتی که یک کالسکه می

آور است که آدم را کنم! حتما  خیلی خجالتخیلی سرزنشش نمی

 درحال خزیدن آن هم در روز روشن ببینند!

ها نمیکنم. شبرا قفل می درهاوقتی در روز درحال خزیدنم  من هم

 به چیزهایی شک "قطعا توانم این کار را بکنم، چون مطمئنم که جان 

 کند!می

او را اذیت کنم.  خواهمخیلی عجیب غریب شده. نمی "دا یجدجان 

خوابید، تازه من دوست ندارم یک اتاق دیگر می" اصال ای کاش که 

 کسی آن زن را ببیند! غیر من هاشب

از پشت  من آن زن را اگرشد کنم که چی میاکثر اوقات تصور می

آیم، دیدم، ولی سریع از خیالش بیرون میها، یکباره میپنجره ۀهم

چون هر چقدر هم سریع بچرخم فقط یک پنجره را در هر لحظه می

 توانم خوب ببینم!.

تر با اینکه خیلی سریع بینمچندان مهم نیست، من او را همیشه می

 رود.چرخد و میاز من می

بینم که در مزارع و کشتزارها چنان سریع میو را میبعضی اوقات ا

 حرکت یک ابر در باد شدید است. ۀیساکه انگار  رودیمخزد و 

* * * 
طرح باالیی را از آن یکی پایینی جدا و مستقلش  شدیمفقط  اگر

 امتحانش کنم. کمکرد، منظورم این بود که کم

البته این دفعه به دار دیگر هم کشف کردم، تازه من یک چیز خنده

 گویم، به نظرم نباید خیلی به مردم اعتماد کرد!هیچکس نمی

جان  معتقدم فقط دو روز مانده که این کاغذ دیورای را بکنند.

ینمخوشم  شیهاچشمنگاه درون  چیزهایی را فهمیده؛ زیاد از آن

زیادی راجع به حال من از جنی پرسید و خب  سؤاالتشنیدم  .دیآ

 ها داشت که گزارش کند!جنی هم خیلی حرف

 خوابم.جنی گفته که من روزها خوب می

خوابم چون ها خوب نمیکه من شب داندجان می

 خیلی ساکتم!

پرسد های مختلفی میالبته خودِ جان هم از من سؤال

و دوست  کند که انگار خیلی مهربانو جوری رفتار می

 داشتنی است!

چی در  توانم بفهممشناسم و میمن او را خوب می

 گذرد!سرش می

، آن هم بعد کنمیمکند که من نقش بازی ولی خب باز هم فکر نمی

 از سه ماه خوابیدن زیر این کاغذ دیواری.

که جان و جنی تحت تأثثر این کاغذ  فقط برای من جالب است 

 دیواری قرار گرفتند.

*** 

جان قرار است امشب در  ا! امروز روز آخر است، دیگر بس است.هور

 تواند بیاید.شهر بماند و نمی

خواست پیش من بخوابد. ای آدم مارموز! ولی خب من گفتم جنی می

 خوابم.شک شب را بهتر میتنها باشم بی اگر

 تنها نبودم!واقعا  ، چون بود ییاحرف هوشمندانه

آن زن بیچاره شروع به خزیدن و تکان به محض آنکه شب مهتابی شد 

 کردم. دادن الگوی کاغذدیواری کرد؛ از جا بلند شدم و کمکش

 کشیدم وداد و من میداد، او تکان میکشیدم و او تکان میمن می

این همینطور ادامه داشت تا قبل صبح که ما وجب به وجب کاغذ 

 دیواری را کنده بودیم.

 اندازه نصف دور تا دور اتاق! با یتقریک نوار گنده به بلندی قد من و 

وقتی آفتاب درآمد آن کاغذ دیواری مزخرف شروع کرد به خندیدن 

 کنم!که من امروزکار را یکسره می کنمیمبه من! اقرار 

یمنتقل م نییمن را دوباره به پا لیو آنها همه وسارویم ما فردا می

 مثل قبل سرجایش گذاشته شود. زیچتا همه  کنند

است که  سؤالمن جای  برای
چه کسی این کار را کرده؟ 
برای چی این کار را کرده؟ 

 این کار را کرده؟ چگونه
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کرد، ولی من با خوشحالی گفتم که جنی با تعجب به دیوار نگاه می

خالصی که نسبت به کاغذ دیواری شرور  ۀنیکمن این کار را از روی 

 انجام دادم. داشتم

آمد این کار جنی زد زیر خنده و گفت که خودش هم بدش نمی

 نم!رابکند ولی خب من نباید خودم را خسته ک

 چطوری توانست به خودش در آن لحظه خیانت کند؟

ایی به غیر من ولی خب بدانید که من اینجا هستم و هیچ آدم زنده

 حق نداردکه به این کاغذ دیواری دست بزند!

جنی سعی کرد من را از اتاق بیرون ببرد چون خیلی لخت شده بود! 

ه االن میولی گفتم که تازه آرام و خالی و تمیز شده و معتقدم ک

یک دل سیر اینجا بخوابم و کسی هم من را بیدار نکند حتی  توانم

 کنم!وقتی بیدار شوم خودم شما را خبر می برای شام.

جنی و خدمتکارها رفتند و هیچ چیزی به غیر از آن تختخواب که به 

 زمین میخ شده و تشک کرباسی رویش در اتاق باقی نمانده.

 .به خانه برویم بخوابیم و فردا با قایقامشب را باید طبقه پایین 

 برم،حاال از این اتاق لذت می

 دوباره برهنه و خالی شده.

 ها اینجا را خراب و داغان کرده بودند؟چطوری آن بچه

 خواب تقریبا  به فنا رفته!تخت

 ولی با اینحال من باید دست به کار شوم.

 ها!د پلهگرادر را قفل کرده بودم. کلیدش را انداختم پائین پ

خواهم بیرون بروم و نه دوست دارم تا زمانی که جان بیاید نه می 

 کسی داخل این اتاق شود!

 اش کنم!زدهخواهم که شگفتمی

 هک یک طناب اینجا آورده بودم که حتی جنی هم پیدایش نکرده بود،

آن زن از کاغذ دیواری بیرون آمد و خواست فرار کند بگیرمش و  اگر

 را ببندم! دست و پایش

و باید چیزی زیر پایم  رسدینمولی یادم رفت که دستم به آن باالها 

 بگذارم تا باال بروم.

خورد! آنقدر سعی کردم بلندش کنم و تکان نمی "اصال  این تخت 

 میهادندانولی بعدش خیلی عصبی و با  رمق شدمهولش دادم که بی

 گرفت!اش را کندم؛ دندانم خیلی درد یک تکه از گوشه

یمبه آن  میهادستاز کف اتاق  کهیی را تا جا یواریبعد کاغذ د

؛ خیلی بد به دیوار چسبیده بود و مثل اینکه این طرح و کندم ،دیرس

 برند!نگاره از این موضوع دارند لذت می

های کج های باباقوری و قارچهای پیچ خورده و آن چشمتمام آن کله

 کشیدند.تمسخر میو کوله، فریادهایی همراه با 

عصبانی هستم که ناامیدم. پریدن از پنجره درحالی که کاغذ  یقدربه

 هایدیواری را گرفتم کار تحسین برانگیزی است ولی میله

 !شوندینمکاغذدیواری به قدری محکم هستندکه با اینکار هم کنده 

دانم که چنین کنم! خب میکه من این کار را نمی اما، نه، معلوم است

 های غلطی تواند باعث برداشتو می رکتی خیلی نامناسب استح

 شود!

دوست ندارم که حتی بیرون از پنجره را نگاه کنم، چون آن بیرون 

 خزند.ترسناک است که سریع می ۀخزندهای کلی از آن زن

 یواریهمه آنها مثل من از آن کاغذ د ایآکه  سؤال است برای من

 ند؟یآیم رونیب
اآلن به خوبی با این طناب نامرئیم بسته شدم، شما من ولی خب من 

کنید! فکر کنم باید وقتی شب شد را آن بیرون در جاده پیدا نمی

 های کاغذ دیواری و اینکار خیلی سخت است!برگردم پشت طرح

خیلی لذت بخش است که بیرون کاغذ دیواری، در این اتاق بزرگ 

به این طرف و آن طرف  باشم و دقیقا  همان جوری که دوست دارم

 بخزم.

جنی هم  اگهخواهم، حتی نمی "اصال  بیرون بروم،  خواهم کهمن نمی

 از من بخواهد!

 بجای رنگ زرد، برای اینکه بیرون از خانه آدم باید روی زمین بخزد و

 همه چیز سبز است!

بخصوص که عرض  توانم روی کف اتاق بخزمولی اینجا نه، راحت می

برای است  واریادورِ دتدراز دور نوارهمان  ۀاندازه هایم درست بشانه

 کنم!همین مسیرم را گم نمی

 چرا جان پشت در ایستاده؟

 ای ندارد،مرد جوان این کارها دیگر فایده

 توانی در را باز کنی!نمی

 زند؟و هم من را صدا می کوبدیمچطوری همزمان هم به در 

 بدهند!االن هم داد می زندکه به او یک تبر 

 در به این قشنگی را بشکنند! اگرآور خواهد بود خیلی خجالت

ها است د پلهاگر! کلید جلوی پزمیعز جان،» با صدای مهربانی گفتم:

 «های چنار!زیر یکی از این برگ

 بعد با خونسردی تمام گفت: یول حرفم، برای یک لحظه ساکتش کرد.

 «عزیز دلم، در رو باز کن!»

 «د زیر برگ درخت چناره!اگرجلوی پ تونم! کلیدشنمی»

بعد چندین بار همین را خیلی آرام و آهسته تکرار کردم، آنقدر گفتم 

 تا خودش برود و ببیند! خب صد البته که جان هم رفت و کلید را

 آورد و در را باز کرد، ولی همین که آمد داخل اتاق، دم در ایستاد!

خدا قسم بگو چه کار میچه مرگت شده؟ تو رو به » اش گرفت:گریه

 «کنی؟

نگاهش  ام، سرم را برگرداندم و از باالی شانهدمیخزیمهمچنان که 

باآلخره بیرون آمدم! بر خالف چیزی که تو و جنی » کردم و گفتم:

تونین خواستین! باالخره بیشتر این کاغذ دیواری را کندم، پس نمیمی

 «من رو برگردونین اون تو!

 این مرد یکهویی غش کرد!؟ مگر چه شده که حاال

جان غش کرد، آن هم درست در مسیر حرکت من، کنار دیوار.  واقعا  

طوری که مجبور بودم هر بار از روی او بخزم تا بتوانم از مسیرم رد 

 ■ شوم.
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 «کاکتوس»داستان  
 «کتایون بختیاری»؛ مترجم «یهنر اُ.»نویسنده  
 

نخ نما  حاال ظاهرش وکه به روحش کشیده ی ایاز جامه متأسف

بند متصلبند ااینه؟ بینیخود بزرگپوچی، . غرور و شده بود

 - بودهآزاد هریک از آنها  ازچقدر تن پوش او بودند، کننده زره

 ؟اچر اما

ت. اس یاست که کامال  نسب نینکته قابل توجه در مورد زمان ا

 ،خاطرو توافق همه تی، با رضاتوانندمی از خاطرات یادیمقدار ز

 لیا یک ضرب المث قدیمیاعتقاد یک  نی. ادر آنی از بین بروند

 توانیم هادستبه راحتی بیرون آوردن دستکش از »که  ستین

 «.داستانی عاشقانه را مرور کرد

ی زیداد، کنار میانجام م لیسدیاست که تر یهمان کار نیا

 یاککوزه خ کیسبز و منحصر به فرد در  یاهیگکه  بود ستادهیا

با  هاکاکتوس از ییهاگون بود؛رویش  قرمز رنگ

 نیرتکه با کوچک یشاخک بلند و طوالن یبرگها

 .خوردتکان میخاص  یبا حرکت مینس

بوفه  کی، برادر عروس، کنار لیسدیتر دوست

اکی ، شدینوشیی میبه تنها نکهیبود و از ا ستادهیا

. رسمی به تن داشتند. هر دو مرد لباس بود

 یکیتار در شانیکتها یروها ستارههدایای عروسی شبیه 

 .دیدرخشیآپارتمان م

 عی، سردرمی آوردخود را  یهاکه آرام آرام دستکش همانطور

 ۀحیراعبور کرد.  شاز ذهنگذشته  چند ساعتخاطرات دردناک 

توانست حس کند، بو در کلیسا را هنوز میگلهای خوش انبوه

خش میان صدای خش سخنان جذاب و شیرین کشیش را

او را به طرز غیر قابل بازگشتی با دیگری  شنید کهلباسها می

 .دادیمپیوند 

 کرد، انگار که عادت ذهن او شده باشد،ی، هنوز تالش مناامیدانه

ا و چگونه او را از دست داده چر که گشتیمبه دنبال دلیلی 

ناپذیر همه وجودش را ان لرزشی از واقعیتی سازشاگهن. است

با  رگزهکه قبال   برابرش بودگرفت، حقیقتی غیر قابل انکار در 

 که را دید خودی ترینترین، درونیعمیق .آن روبرو نشده بود

تمام لباس حجاب در برابرش قرار داشت؛بیتکلف، خشک و یب

به  حاال به تنش کرده بودکه  یخودخواه ، غرور وتظاهر یها

از تصور اینکه دیگران  .بود شده لیتبدنما و ژنده نخ ایپارچه

لرزشی رقت انگیز وجودش را  روحش را فهمیده باشند حقیقت

بندهای متصل کننده این زره  ااینهو غرور؟  خودخواهی. گرفت

 چرا؟ اما … -از آنها آزاد بوده  کی هر چقدر از بودند

، رفتمیاز راهرو به طرف محراب  یبه آرام دختر که همانطور

 دختر ازآن را ندارد که  ی و لیاقتستگیشا کردیاو احساس م

از دختر  یدگیه رنگ پرک گفتیمکند. او به خودش  تیحما

خواهد با او که می ندارد یمردبه ربط است و  یگریار دکاف

 زود محو شد، زین فیخاطر ضعیلآن تس یاما حت. ازدواج کند

خیره به مردی شد که دستهایش را  با نگاهی آرام ی دختروقت

 در یک. شودیم. احساس کرد برای همیشه فراموش گرفتیم

ی سع تریسیدل، افتاد چشمهای دختر با همان نگاه به او لحظه

 چرا تمام شد؟ چرا به فکر رفت؛ ،در فهمیدن معنی نگاه دختر

آنها رخ  نیب یامشاجرهاختالف و  چیبود؟ ه افتهی انیپا نطوریا

 چیز... چینداده بود، ه

را که  یبار در ذهن خود حوادث نیهزارم یبرا

انی بود، مرور اگهجریان ناز آن  شیچند روز پ

 .کرد

او را در جایگاهی باالتر از  شهیهم دختر

احترام را با  یادا او این، و دادیمخودش قرار 

نکه از ای تریسیدیل .ه بودرفتیعظمت شاهانه پذ

حس خوب و لذت بخشی  کردیمدختر خودش را فدای او 

 و متواضع یلیخ با خودش گفت: این احترام گذاشتن .داشت

شگرف او  االیشی وسرسپردگیصادقانه بود؛ همین صداقت، بی

ه ن که را مجذوب دختر کرده بود در حالیکه خودش بیابانی بود

نوید  و نه امیدی به شدیماز نوشیدن باران سیراب  عطشش

 ای بود.شکوفه و میوه

به یاد  کردیمدر حالیکه آخرین خط دستکش را از دستش جدا 

شبی افتاد که از دختر خواسته بود بیاید تا عظمت شاهانه او را 

ایی از یک خاطره به نمایش بگذارد. آن شب را به یاد داشت

در ذهنش به وضوح به نمایش در آمد.  نی فریبکارانهخودبزرگبی

موهای مجعدش، لطافت و جذابیت بکر نگاهش، کلمات 

ا کافی بود تا او را سر شوق بیاورند. دختر اینه ۀهم... اشصادقانه

ت شما من گف هکاروترز ب تانیکاپ"در خالل صحبتهایشان گفت: 

را از  نیچرا ا. دیکنیصحبت م یبوم کی مثل ییایبه زبان اسپان

 "؟دانمینمدیگری هست که من  زیچ ایآ د؟یامن پنهان کرده

 کاپیتان کاروترز یکی از همان تحسین کنندگانش بود، یک

خودش مقصر بود بعضی اوقات چنین  احمق. بدون شک

ثل معروف به که مَ یمیالمثل قدضرب کی کندکارهایی می

 اروترزک بود که در پشت کتاب لغت نوشته بود. یلیلهجه کاست

 

بار در ذهن  نیهزارم یراب

را که چند روز  یخود حوادث

انی اگهجریان ناز آن  شیپ

 .بود، مرور کرد
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 آمیز او را بزرگ جلوه داده بود.نمایش مبالغه 

و  نیریش یقدربه دختر نیتحس حس و بویافسوس!  اما

 و این حقیقت دروغین را منکر شود که نتوانست بود دلنشین

اجازه داد تا این ریسمان فضل و کمال دانش جعلی اسپانیایی 

ر آنقد به نظرش این موضوع اتح را بدهد چونبه او نقش یک ف

 کرد به او آسیبی برساند.کوچک بود که احساس نمی

 یداشت! وقت یچه لرزش یخوشحال بود، چه خجالت چقدر 

 وکرد ا تریسیدیل غرورش را زیر پا گذاشت و به او ابراز عشق

توانست سوگند یاد می! لرزیدای به دام افتاده میهمچون پرنده

چون چرا در چشمها آن موقع و چه االن که رضایت بیکند چه 

 چیه دختر ،در نهایت ادب و احتراماما  ،زدیم و نگاه دختر موج

 یفردا پاسخ خود را برا "گفت:  و دادناو  هب یمیپاسخ مستق

مغرورانه و مطمئن از پیروزی با لبخندی و او  "فرستم.یشما م

 پذیرفت تا فردا منتظر بماند.

جواب بود که بیش از یک  منتظر شتاب در اتاق یبروز بعد او 

اش آمد با از جانب دختر به خانه پیکیحوالی ظهر  .کلمه نبود

 .گلدان سفالی قرمز رنگ که کاکتوس عجیبی در آن بودیک 

 قطف ،داد لیدیسیبه تر هیچ یادداشت یا پیامیبیپیک گلدان را 

هایگیا  ینام خارجیک  ،بود اهیگنام  برچسببر روی گلدان 

از  بی. تا شب منتظر ماند، اما جوابود کاکتوس عجیب یشناس

اش صدمه دیده ینیبخودبزرگبزرگ و . غرور طرف دختر نیامد

 او را از رفتن پیش دختر بازداشت.

ه مانند گذشت. همدیگر را مالقات کردندشام  کیدو شب بعد در 

گیر، مشتاق نگاهی نفسبا  دختر، اما احوال همدیگر را پرسیدند

کرد و متعجب به او خیره شده بود و او منتظر دختر را نگاه می

 و زدیمنفس -نفس .ش بدهدجواب ریتأختا توضیحی برای 

، مصمم منتظر مؤدبکرد. یمتعجب، مشتاق به او نگاه م

اما طولی نکشید که دختر همچون . یحی از سوی دختر بودتوض

از آن لحظه به بعد . گرفت و دور شدکوهی یخی نگاهش را از او 

شتباه کجا ا بود؟ چهاو  ری. تقصفاصله آنها بیشتر و بیشتر شد

در  ؟بود یمقصر چه کسحاال که فروتن شده بود  کرده بود؟

 - اگراش به دنبال جواب بود. ینیخودبزرگ ب یهانهرایو انیم

که به طرز طاقت او را از افکارش بیرون کشید یمرد یصدا

 .ختیانگمیاو را بر و کردیبه افکارش نفوذ م ییفرسا

ار انگناراحت هستی که  یقدربه ؟چه مرگت شده، لیسدیتر "

ده کرازدواج یعمل کن همدستبه عنوان  صرفا  نکهیا یتو به جا

 لایدو هزار مکه  ی؟ به من نگاه کن شریک، این نوشیدنیبود

 ،آمده یجنوب یکایبخار موز از آمر یکشت کی کی یبر رو راه

 چطور گناه را از روی دوش من برمیدارد. ببین .کندیممعجزه 

 ایبتر از خودم داشتم که رفته. یاال خواهر کوچکیک  فقطمن 

 ".یتا وجدان خود را راحت کن بخور یزی! چتریسیدل

 "میل به مشروب ندارم. االن"تریسیدل گفت: 

مرد یکی دیگر برای خودش ریخت و به  "لیوانت رو بگیر."

ه بهتره ی ...وای چه نفرت انگیز"ریسیدل محلق شد و گفت: ت

و چیزهایی را که از  بیاییپونتا ردوندا به برای دیدنم زمانی 

این کاکتوس چیه؟ از کجا  .امتحان کنیکنیم گارسیا قاچاق می

 "آوردی؟

 "هدیه یک دوست است. راجع به این گیاه چیز میدانی؟"

ا را در اینهیک گیاه گرمسیری است هر روز صدها نوع از  خب"

اینجاست روی این برچسب اسمش زده شده.  بینی،پونتا می

 "اسپانیایی بلدی

 "نه، اسپانیایی است!؟"با خشم لبخند تلخی زد و گفت: 

ها برگها به سمت تو دراز شدند به تو عالمت بله، به تصور بومی"

صدا میزند که به انگلیسی  Ventomarmeو تو را  دهندیم

 ■ ".بیا و من را بگیر"یعنی 
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 ششم بخش «تابانهزار خورشید » رمان ترجمه  
«رادنفیسیمریم »؛ مترجم «خالد حسینی»نویسنده  

 
 گردن بر دستش سپس اما داشت، وجود تعلل و دیدتریالحظه

 بود... مریم

 ...لرزید مریم

 مهتاب نور که اشچهره به کهدرحالی کنانخسخس مریم

نگاه  اشچهارشانه اندام و ستبر ۀنیس و بود کرده روشنش

 ودب زده بیرون اشیقه زیر از خاکستری موهای ۀکالل و کرد،می

 .تونمنمی: گفت

 زا بشنود که را اشدرپیپی هاینفس صدای توانستمی مریم و

 کشید.می دماغش

 .داد جا مریم پتوی زیر را خودش او

 یال از. شد باز یکباره به هایشچشم. بود عجیب و انیاگهن درد

 راگاز شستش انگشت و کشید هوا اششدهچفت هایدندان

 .گرفت

 هایچشم با مریم و. برد فرو مریم متکای در را صورتش رشید

 کنار از شد که خیره سقف به تعجب فرط از شده گشاد

 کردن احساس بسته، هایلب لرزان،. بود معلوم رشید هایشانه

 .خود ۀشان بر را هایشنفس هرم

 رهب کباب گوشت و تنباکو بوی شانبین هوای

. بودند خورده ترقبل داد کهمی را پیازی و

 مریم هایگونه به هایشگوش گاهیوبگاه

 هایشگوش زبری روی از و. کردمی برخورد

 زده را گوشش موهای ترقبل که شد متوجه

 .است

 در. گذاشت اشپیشانی روی را ساعدش رشید

 برای. دیدمی را او مچی ساعت آبی هایعقربه مریم تاریکی

 دیگریک به کهدرحالی شانپشت روی به حال همان در مدتی

 .کشیدند دراز کردندنمی نگاه

 انجام وشوهرهازن که کاریه این: گفت نامفهومی لحن با رشید

 خجالتی هیچ. دادن انجام زنانش و پیامبر خود که کاریه. دنمی

 دکر ترک حالی در رااتاق و زد کنار را پتو بعد ۀچندلحظ .نداره

 شدرتن پیچیده درد و بالش روی سرش خالی جای با را مریم که

 ابری و آسمان در شده منجمد هایستاره به تا گذاشت تنها

 .بود پوشانده عروسی تور مثل را ماه صورت کند که نگاه
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 برای مریم. رسید راه از 19۷۴ سال پاییز در هم رمضان ماه

 جابجایی طورچه که ببیند توانست عمرش طول در بار اولین

 .کند تغییر خوشدست را شهر تمام تواندمی نو ماه هالل

 متوجه مریم. دهد تغییر را مردم رفتار و اخالق و روز هر روتین و

 و ترافیک. است شده چیره کابل بر سکوتی و خلسه که شد

 .شد قطع کامال  حتی و کم هااتومبیل وآمدرفت

 و کردند خاموش را هاچراغ هارستوران. شدند خالی هامغازه

 .شدند بسته درها

 هاپنجره از و. دیدنمی خیابان در راسیگاری هیچ دیگر مریم

 به خورشید که «افطار» زمان. شدنمی بلند چای فنجان بخار

 شلیک توپ شیردروازه کوه از و کردمی غروب غرب سمت

 باز خرما و نان با را خود ۀروز شهر ۀیبق با همراه مریم شد،می

 شیرینی خود ۀسالپانزده عمر طول در باراولین برای و. کردمی

 .چشید را مشترک ایتجربه در شرکت

 روزه که هم روزی چندآن ولی گرفتنمی روزه کل در رشید

 بداخالق، را او گرسنگی. آمدمی خانه به بداخالقی با گرفت،

 ار شام مریم که شب یک. بود کرده طاقتبی و حساس زودرنج،

 هتربچ و نان خوردن به شروع رشید کرد آماده دیرتر چنددقیقه

 را بامیه قورمه و بره گوشت پلو، مریم کهوهنگامی و. کرد

 .نزد دست آن به حتی او گذاشت جلویش

 ،جویدمی تربچه و نان کماکان و نگفت هیچی او

 و بودند کرده ورم اشپیشانی و شقیقه هایرگ

 جویدمی کماکان. بودند عصبانیتش از حاکی

 بدون زد، حرف باهاش مریم کههنگامی پس

 شدهان در دیگر نان ۀتک کند نگاه مریم به کهآن

 .گذاشت

 خاطر آسوده مریم شد، تمام رمضانماه کهوقتی

 .شد

 جشنی که فطر عید در کرد،می زندگی کلبه در که هاوقتآن

 ننه و او دیدن به جلیل روز اولین در شد،می برگزار روزه سه

 به زده کراوات و شلوار و کت با همیشه مانند جلیل. آمدمی

 برای سالیک. آوردمی عیدی مریم برای و. آمدمی شاندیدن

 دنشستنمی هم با تاییسه. آورد پشمی گردنشال عیدی مریم

 و کردمی عذرخواهی جلیل سپس و نوشیدندمی چای و

 .رفتمی

 ننه و دادمی تکان دست مریم برای شدمی رد نهر از که همین

به  جشن حقیقیش ۀخونواد با رو عید تا رهمی داره :گفتمی

 .رهیگ

 در شده پیچیده شکالت مریم برای آمد،می هم اهللفیض ملّا

. ردآومی شیرینی و رنگی ۀشد پزآب مرغتخم سبدیک و زرورق

 متکای در را صورتش رشید
 با مریم و. برد فرو مریم
 فرط از شده گشاد هایچشم
 زا شد که خیره سقف به تعجب
 .بود معلوم رشید هایشانه کنار
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 رفتمی باال مجنون بید درخت از هاعیدی با مریم رفتنش از بعد

 را هاشکالت و نشستمی بلندش هایشاخه از یکی روی و

 .خوردمی

 اینقره هایشکوفه مانند تا ریختمی درخت دور را هازرورق

 شدندمی تمام که هاشکالت. شوند پراکنده درختان پایین

 که هاییمرغتخم روی هم بعد و رفتمی هاشیرینی سراغبه

 کار این انجام اما. کشیدمی صورت مداد با بود آورده خود همراه

 وقت این از عید، از مریم کهچون. نداشت برایش زیادی لذت

 .ترسیدمی گرفتن، جشن و نوازیمهمان

 یدع و کردندمی تن به را هاشانلباس ترینشیک هاخانواده زیرا

 .کردندمی دیدنی

 و شاد مردمانی کرد،می تصور را هرات بخشفرح هوای و حال

 هم برای و درخشیدندمی محبت از که هاییچشم با خندان

 .کردندمی خیر دعاهای

 تنها حس این و افتادمی رویش پتویی مانند کسیبی و تنهایی

 دعی تعطیالت که گذاشتمی تنهایش زمانی

 .گذشتمی هم

 تمام عمرش طول در بار اولین برای امسال اما

 .دیدمی چشم به داشت عید از که را تصوراتی

 مریم. رفتند خیابان به اتفاقبه رشید و او

 مگا نشاطی و شور چنیناین بین در گاههیچ

 .بودبرنداشته

 داخل آمیزیجنون طرزبه هوا سرمای به توجهیبی با هاخانواده

 .رفتندمی خانواده دیدن به مدام و بودند ریخته شهر

 اروشلوکت که دید را نور پسرش و فریبا شانخیابان در مریم

 مردی کنار و بود کرده سر سفیدی شال فریبا. بودپوشیده

 همراهش هم بزرگش پسر. زدمی قدم عینکی و یخجالت ظریف،

 .بود

 ؛بود گفته را اسمش تنور صف در فریبا که یادآورد به مریم

 .احمد

 از صورتش و. بود نگران و افتاده گود هایچشم صاحب احمد

 بلوغ زا نشان کهصورتی. بود موقرتر و فکورتر ترشکوچک برادر

 حفظ را اشکودکانه حالت که برادرش برعکس داشت زودرسش

 .بود انداخته «اهلل» گردنبند احمد .بود کرده

 رفتیم راه رشید کنار کهاین از را پوشبرقع مریم بایست فریبا

 .مبارک عید: گفت و داد تکان را دستش چون. باشد شناخته

 .داد تکان سر برایش برقع زیر از مریم

 رو؟معلم زن شناسی؟می روزنه این پس: گفت رشید

 .شناسدنمی که گفت مریم

 زنکهخاله و فضول زن یه اون. بگیری فاصله ازش بهتره تواسه _

 کردهتحصیل فکرروشن رو خودش شوهره کهاین و. این یکی

 موش یه شبیه. کن نگاش. مونهمی موش یه عین اما. دونهمی

 نیس؟

 وزیدمنجوق و نو هایپیراهن با هابچه کهجایی رفتند نو شهر به

 و زدندمی پرسه کمانرنگین هایجلیقه و شانشده

 .دادندمی نشان همبه را هاشانعیدی

 مریم. کردندمی تعارف یکدیگربه شیرینی هایدیس هازن

 صدای و. دید را هامغازه ویترین از آویزان جشن هایفانوس

 از شدن رد هنگام هاغریبه. شنید بلندگوها از را موسیقی

 .گفتندمی تبریک را عید شانبه کنارشان

 رشید پشت کهحالی در مریم و رفتند، «چمن» به شبآن

 به هایشترقه که کردمی تماشا را بازیآتش بود، ایستاده

 .شدندمی منفجر آسمان در زرد و سرخ سبز، هایرنگ

 از بیرون اهللفیض ملّا کنار که کرد را هاییغروب هوای دلش

 هایترقه ترکیدن دور از و نشستندمی کلبه

 تماشا هرات آسمان فراز بر را بازی آتش

 آب و مالیم چشمان در شانرنگ و کردندمی

 بیشتر اما. شدمی منعکس اشمعلمی مرواریدی

 تمام با مریم. شد تنگ ننه برای دلش همه از

 بود زنده مادرش کاشای که کرد آرزو وجودش

. دیدمی ااینه بین در را او. دیدمی را ااینه ۀهم و

 و مریم برای زیبایی و رضایت و شادی دیدمی چشم با عاقبت

 .نیست نیافتنی دست و دسترس از دور هم همچین مریم امثال

 مرد شانهمه. آمدند عید تبریک برای میهمانانی هم خانه در

 دبای دانستمی مریم زدندمی که در. رشید دوستان از و بودند

 هامرد کهحالی در ببندد خود روی رااتاق درِ و برود باال ۀطبق به

 و زدندمی گپ و نوشیدندمی چای رشید با پایین ۀطبق در

 هب رشید. ماندمی اتاقش در جاهمان مریم کردندمی دود سیگار

 ایینپ ندارد لزومی اندنرفته مهمانان که وقتی تا بود گفته مریم

 .بیاید

 در .بود نکرده اذیت را مریم هم پشیزی ۀانداز حتی مسئله این

 ریمح برای رشید. پسندیدمی هم خیلی را وضعیت این حقیقت

 مریم. بود قائل خاصی ارزش خودشان زناشویی و خصوصی

 رشید حمایت نوع این. کردمی حفظش رشید و بود ناموسش

 .بود ارزشمند برایش

 .دادمی دست بهش بودن مهم و بودن خاص احساس گونهاین

 زا بعضی دیدنی عید به رشید روز آخرین یعنی عید سوم روز

 آب. داشت تهوع حالت را شب ۀهم که مریم. رفت دوستانش

 را هرات بخشفرح هوای و حال

 و شاد مردمانی کرد،می تصور

 از که هاییچشم با خندان

 برای و درخشیدندمی محبت

 .کردندمی خیر دعاهای هم
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 و کوبید هِل قدری و کرد دم سبز چای خودش برای و جوشاند

 .ریخت آن در

 وسایل کردن تمیز و آوریجمع به شروع نشیمن اتاق در

 هک کدو تخم پوست وارونه، هایفنجان کرد؛ قبل شب پذیرایی

 ۀپسماند که هاییبشقاب بودند، ریخته اتاق هایتشک بین

 .بود چسبیده بهش پیش شب هایخوراکی

 خود با بود قبل شب وپاشختیر حال در کهحالی در مریم

 مهنهای شلختگی و کاریکثیف برای مردان قدرچه که اندیشید

 ودب نظافت اما. نداشت را رشید اتاق به رفتن قصد. دارند انرژی

 االبطبقه راهروی به هم بعد و پلکان به نشیمن اتاق از را او که

 .کشاند رشید اتاق درِ و

 شده اتاقش وارد بار اولین برای دید که آمد خودش به وقتی

 .است

 احساس و است نشسته خوابش تختِ روی و

 هکرد تجاوز رشید شخصی حریم به که کردمی

 .است

 و هتیر سبز سنگین و وکلفتکت هایپرده به

 تهگذاش دیوار بغل که زدهواکس کفش جفتیک

 .کرد نگاه بود،

 کرده باد اشخاکستری رنگ و باز آن در که دیواری کمد در به

 .کرد نگاه بود

 بین ار سیگارها از یکی. داشت قرار عسلی روی سیگار پاکتیک

 کوچک شکل مرغیتخم ۀنیآ رویروبه و گذاشت هایشلب

 .ایستاد دیواری

 گارسی خاک گرفتن و دود دادن بیرون و سیگار کشیدن ژست و

 .گرفت اینه در را

 .گذاشت کنارش سپس

 ژست کابلی شکوه با هایزنآن مانند توانستینم گاههیچ

 .بود بدیهی و مسخره حرکاتش. بگیرد

 .اهکوت ۀلول و چوبی ۀقبض با بود سیاه دید؛ را تپانچه ابتدا

 کدام به را لوله سر که دید و کرد جمع را حواسش اول مریم

 و سبک دستانش در راآن. برداشت راآن سپس و گذاشته سمت

 .دادمی نشان ظاهرش که بود آن از ترسنگین. کرد سنگین

 از .بود سرد اشلوله و آمدمی صاف که نظر به دستش در قبضه

 راندیگ کشتن اشکارایی تنها که دارد ایوسیله رشید که این

 .ریخت هری دلش است

 امنیت. است شانامنیت حفظ برای البد کرد قانع را خودش اما

 مریم. خورده تا هایلبه با بود مجله جلد چند تپانچه زیر .او

 .کرد باز را یکی

 همجل توی. ماند باز ارادهبی مریم هایلب. افتاد داخلش از چیزی

 لواریش. نداشتند تن به پیراهنی که زیبا، زنان زنان، از بود پر

 دراز خورده چین هایملحفه وسط تخت روی. نبود شانپای

 ...کردندمی نگاه مریم به خمار هاییچشم با و بودند کشیده

 مبهوت و مات. گذاشتش کنار و بست را مجله سرعت به مریم

 در تا دادند اجازه خود به طورچه آخر بودند؟ که هازن این. بود

 به هم نفرت از دلش شود؟ گرفته عکس هااز آن حالت این

 ریس که هاییشب داد؟می انجام رشید که بود کاری این. پیچید

 شده امید نا بودنش ناشی و مریم از آیا زد؟نمی مریم اتاق به

 سرزنش و چه، ناموس و ننگ ۀدربار صحبت همهآن پس اما بود؟

 را انشپای فقط که،کسانی چه؟ هایشمشتری زنان رفتار کردن

 زن،یک صورت بودند، داده نشان به او گیریاندازه برای همآن

 .است شوهرش مال فقط که، بود گفته او

 داشتند، شوهر هم مجله توی هایزن این قطعا 

 .باشند داشته شوهر باید اکثرشان شان،همه نه

 .داشتند که برادر حداقل،

 مریم تا داشت اصرار رشید طورچه بود چنین اگر

 به خودش کهدرحالی بپوشاند را خودش

 خواهران یا دیگر مردان زنان خصوصی هایاندام

 .کندمی نگاه دیگر مردان

 گیج و زدهخجالت نشست که درحالی  رشید تخت روی مریم

. تبس را چشمانش و گرفت دستانش میان را صورتش. بود شده

 .دش آرام باألخره تا کشید نفس قدرآن و. کشید عمیق نفس

 تاس مرد یک او باالخره. کرد خودش کردن قانع به شروع کمکم

. ردک ازدواج مریم با کهاین تا است کرده زندگی تنها هاسال که

 تمام مریم، برای. دارد فرق زن یک نیازهای با مرد نیازهای

 است هنوز که هنوز شانشدن زوج از چندماه این تجارب

 رشید اشتهای طرفی از. بود درد کردن تحمل برای ایتجربه

 مرد یک او. بود خشونت با توأم هم حدودی تا و. کردمی فرق

 را او توانستمی مریم آیا. زن یک بدون هاسال آن تمام. بود

 بداند؟ مقصر آفریده را او خدا که شکلی بابت

 نخواهد رویش به را موضوع این گاههیچ که دانستمی مریم

 فقط او بود؟ بخشودنی قضیه این آیا اما. بیان شدنی نبود. آورد

 انزم هم جلیل،. کند فکر اشزندگی در دیگر مرد یک به باید

 از خارج ایرابطه حال عین در. فرزند نُه پدر و زن سه شوهر

 یا رشید هایمجله بود؟ بدتر یک کدام. داشت ننه با ازدواج

 بود؟ داده انجام جلیل کهکاری

 کردن؟ قضاوت به چه را حرامزاده یک دهاتی، یک حال هر به

 .کشید را عسلی پایینی کشوی مریم

 و وکلفتکت هایپرده به

 فتجیک و تیره سبز سنگین

 ردیوا بغل که زدهواکس کفش

 .کرد نگاه بود، گذاشته
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 راهنپی یک. آمد ساله پنج یا چهار نظرش به. بود سفید و سیاه عکس. کرد پیدا را «یونس» بچه، پسر یک عکس مریم که بود جاآن

 افتاده ودگ و تیره هایچشم و. تیره ایقهوه موی. بود قلمی دماغ با کوچک ۀبچ پسر. بود تیپیخوش پسر. بود زده پاپیون و پوشیده راهراه

 .بود کرده جلب را توجهش دیگری چیز بود، زده فالش دوربین کهوقتی گویا. آمد پرت حواس نظرش به. داشت

 رشس پشت و بود نشسته عکس درونِ زنِ. بود شده دانهدانه یکیاین. بود سفید و سیاه همآن. کرد پیدا دیگری عکس مریم آن، زیر

. مریم از باترزی مطمئنا . بود زیبا اما شاید،. مجله توی زنان زیبایی به نه. بود زیبا زن. بود ایستاده مشکی موهای با الغرتر و ترجوان رشید

 را شخود صورت مریم. داشت ظریفی پیشانی و برآمده هایگونه. بود کرده باز وسط فرق که داشت مشکی بلند موهای و ظریف اندامی

 .زد سوسو درونش حسادت و درازش ۀچان و الغرش هایلب کرد، تجسم

 هایشانه روی بر هایشدست. داشت وجود نیافته سامان و مبهم چیزیک زن روی رشید شدن خم مدل در. کرد نگاه عکس آن به مدتی

 .بسته هایلب و محو لبخند با ترشرو. داشت قرار زن

 .دهد نجات هایشدست بین از را خودش خواستمی انگار که بود کشیده طوری زن ظرافتِ با بدنِ

 .برگرداند جایش سر را چیزهمه مریم

 چرا مه اول از اصال . بود کرده کنکاشی و بود گذاشته رشید اتاق به پا چرا که کردمی ندامت احساس بود، شوییرخت مشغول که بعدتر

 لشاو زن و رشید عکس به طوالنی مدت همهآن نبایست اصال  و بود؟ فهمیده رشید ۀدربار مهمی چیز چه چه؟ برای بود؟ کرده را کار ابن

 تحلیل و رتفسی دنبال داشت سعی حاال و بود افتاده بود، شده گرفته پیش هاسال که عکسی ژست به اتفاقی کامال  هایشچشم. زدمی زل

 .باشد آن

 ندگیز هم او. شد کباب رشید برای دلش کرد،می پهن بودند، برداشته تاب سنگینی از که بندهایی روی را هالباس داشت کههنگامی

 .بود سرنوشت انگیزغم بازی و فقدان از پر یزندگ داشته، سختی

 .بود رفته باال پلکان همین از و کرده، درست برفی آدم حیاط همین در زمانییک که رفت پسرش، یونس، پیش فکرش تمام

 رشید که نای فکر از. بود بلعیده را نامش هم پیامبر قرآن روایات به بنا که نهنگی مانند. بود بلعیده را او. بود گرفته رشید از اورا دریاچه

 یچشیپ. پیچید مریم دل بیاورد خشکی به را پسرش که کردهمی التماس خدا درگاه به و رفتهمی راه دریاچه لب لرز تن با و کردهوحشت

 هم برای عاقبت که اندیشید خود با و. کرد قرابت و همدردی احساس شوهرش با اشزناشویی زندگی در باراولین برای و. غریب و عجیب

 ■ .شد خواهند خوبی همدم
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 «یک شب تابستانی»داستان ترجمه  

 «آتیسا بختیاری»؛ ترجمه «آمبروز بیرس»نویسنده  
 

آرمسترانگ دفن  یکه هنر تیواقع نیا رسیدچنین به نظر می

 یریگمرد سخت شهیاو هم .شده است ثابت نکرده او مرده است

او را مجبور به اعتراف  ،قانع کردن بوده. شهادت حواس یبرا

صاف به پشت، با  ش،بدن تیوضع مرده است.ه واقعا  ک نموده

 هکه بشل  یزیچ اشکم ب یروبسته شده  یضربدرهایی دست

و  اهیس یکی، تارمحکم در وجودش؛ حبسی شودراحتی باز می

ست ا یانکار رقابلیغ حقیقتی ازهمه بدن شواهد  ،قیسکوت عم

 که او بدون اعتراض پذیرفت.

 تفاوتیبو  بود ماریب خیلی خیلی او فقط -نه -نه ،اما مرده است

که  اش نبودیرمعمولینگران سرنوشت غ یلیخ نسبت به آن،

 .برایش رقم خورده بود

که نسبت به  و ساده، یفرد معمول کیفقط  ،نبود لسوفیف

ی عضو .بودشده  یشناخت بیآس یتفاوت یب کدچار ی بیماریش

. از کار افتاده بود دیترسیمآن  آزاردهنده یاز عواقب ناش که

 شخود کینزد ندهیاز آ یخاص ینگران آنکه، بدون نیبنابرا

 .داشته باشد، به خواب رفت

خبرهایی در اما مسترانگ با همه چیز در آرامش بود، هنری آر 

ق, رعد و بر یاناگهنامواج در  بود، یتابستانآسمان شب تاریک 

آسمان را در سکوت ابرهایی  اش،و پیاپی نادر درخششبا که 

ی در حال شروع طوفانکرد، که در غرب قرار داشتند، روشن می

 ،آشکارا و به روشنی و قدرتمند آذرخش کوتاهنورهای . بود

های نظم و ترتیب وحشتناک سنگ قبرها و یادواره ،تمیزی

که آنها را به رقص  دیرسیظر مو به ن دنددانشان میا گورستان ر

ن یا به گورستا معتبر ینبود که احتماال  شاهد یشب اند.واداشته

 مشغولکه در آنجا  یسه مرد نی، بنابرادور و اطرافش بیاید

 داشتند و خوبی تی، احساس امنبودندآرمسترانگ نبش قبر 

 .خیالشان از این بابت در آرامش بود

 لیبودند که چند ما یدانشکده پزشک انیدو نفر از آنها دانشجو

که به  یکریپغول اهپوستی. نفر سوم سایستاده بودنددورتر 

گورستان به عنوان کارگر این در  هاسالجس جس معروف بود. 

ارواح آنجا  و گورستان آشنا،جای  همهمشغول به کار بود و به 

 درحالکه  یکار ۀعهداز  بنابر این به خوبی شناخترا خوب می

 شغیبرخالف تبلان کم نیابخصوص که  ،آمدیبر م بود شانجام

 .محبوب نبودچندان هم 

 یکه از جاده عموم ی، قسمتقبرستان وارید ، پشترونیب در

 .واگن سبک در انتظار بودند کیاسب و  کی، بوددورتر 

آن  بارا  رقب ،که چند ساعت قبل خاکی، دشوار نبود یحفار کار

 و چندانی نداشت مقاومتسفت و سخت نبود و  کرده بودندپر 

از  تابوت ۀجعبآوردن  رونیبفقط  شد ختهیر رونیزود ب یلیخ

با لوازمی که و آورد رونیآن را بجس باالخره ، اما سخت بود قبر

همراهش بود در تابوت را با احتیاط باز کرد و آن را کناری 

ر د دیسف راهنیو پ اهیبا شلوار سگذاشت. بدن آرمسترانگ 

 یور شد، شوکشعلها هو. در همان لحظه گرفتقرار  دیمعرض د

و  سکون جهان را در هم شکست، که از رعد و برق خردکننده

هر سه مرد خود نشست.  یآرمسترانگ با آرامش در جا یهنر

 یگرد .فرار کردند فریادهایی خفه هر کدام به سویی از وحشت با

هیچ چیزی وجود نداشت تا بتواند آن دو دانشجوی پزشکی را 

 جنس دیگری اما جس ،ترغیب کند که به قبرستان برگردند

 .آنها نبوداز قماش  داشت و

 صبح، دو دانشجو، از شدت اضطراب و دلهره، یخاکستر در

ر د قبرستان ۀشبان ییوحشت ماجراجوضربان  درحالیکه هنوز

همدیگر ، در دانشکده کوبیدشان میپرسروصدا بر رگهای خونشان

 .را دیدند

 سرداد و گفت: یانالهآن یکی  "؟یدیآن را د"

 " ؟بکنیم دیچکار با ،خدا! بله" ای 

ک متصل به ی یاسبپشت ساختمان دانشکده رفتند و  به هاآن

 نزدیک اتاق تشریح بسته یبه ستونواگن سبک را دیدند که 

 ،مکتین کی یاتاق شدند. رو وارد ارادهبدون فکر و بی شده بود.

 یپوست نشسته بود. بلند شد، پوزخنداهیجس س ،تاریکیدر 

 گفت:و یش معلوم شدها و دندانهاچشمکه زد 

 ".هستم ممن منتظر دستمزد"

 و گل خون ایی له شده دربا کله آرمسترانگ برهنه یهنربدن 

 ■ دراز کشیده بود. بلند زیم کی یروضربه بیل  بر اثر
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 «روف و رقصیدن» ترجمهداستان  

 «بازیارالیکا »ترجمه  ؛«نیل ویلیامز»نویسنده  

ا بلند خود ر یاز پاها یکیتماشا کرد که برادر بزرگترش  بکا

 اشیمنیکاله ا یدوچرخه چرخاند و بند را رو یصندل یرو

 .کندیمحکم م

 .«تاس ی. امروز روز قشنگیایبا ما ب دیتو با، بکا الیخیاوه، ب»

 ندِ بلو یمحکم تکان داد، همراهش موها نه ۀنشانسرش را به  بکا

، یکه او با برادرش اسکات یبار نیپرپشتش تکان خورد. آخر فرِ

تپه  داربیشکوهستان کرد، از قسمت در  یدوچرخه سوار

مدام  دتپه بودن نییدسته از پسرها که پا کی. ه بودسقوط کرد

 نکهیا ربارهد گفتندیم وحشتناک یهاو حرف دندیخندیم

 .دکنن یدوچرخه سوارتوانند یا نمهدختر

 یسوار توانندینم هادرست بود، بکا با خوش فکر کرد. دختر نیا

را ندارم. دوباره  اشیقو یبازوها ای یبلند اسکات یکنند. من پاها

 ی، نوازششییطال وریبه روف، سگ نژاد رتر بکا .کندیمسقوط 

 خود را  سیپشت گوشش داد. روف دماغ خ یسر و خارش یرو

 

 

که با  دیرسیکرد، به نظر م یپارس شیبه سمت بکا گرفت و برا

 .برادر بکا موافق است

به پارس کردن  هکه روف قرار یدونیم»گفت:  یبه آرام یاسکات

دسته از  کی دهینمدختره. اجازه  کیتازه روف  ادامه بده.

 «.شنبه  شیاحمق مانع خوشگذرون یپسرها

 یرتنها کا»زد.  یزیآمبه خواهر کوچکش لبخند محبت یاسکات 

جاده  یانجام بده شنا کردن در چاله آب انتها تونهیکه روف نم

 !«کنمیمهنوز دارم روش کار  یول ،است

کاش  یاکه کردیبه برادرش زد. آرزو م یاادبانهیلبخند ب بکا

 ی. زمانکردیم ینیدر قلبش سنگ یزیبرود، اما چ توانستیم

 ورروز شعله ییو اعتماد به نفسش همچون روشنا ینیبخوش

 یهمراه با پوزخند یبود که با هر اظهار نظر یبود، اما حاال نور

 .زدیمسوسو  ،ییخودنما یاز رو

 !«سخت است اریدختر بس کی یبرا ،جاده باشد نیدر ا دینبا او»

نگاه  اشیدوچرخه دخترونه احمقانه و کاله مسخره صورت به»

 !«کن

ینمها و دختره دختر هی ،خورد نیتعجب نداره که او زم یجا»

 !«کنن یسوار تونن

 شده بود. خب درست بلند نیاز زم و ناله هیروز، بکا با گر آن

 یزیچ شیاما زانوها ،کرده بود یرا زخم شیکه او زانوها است

نفس به اعتماد کوچک ازعدم یا. ذرهکردندیم تشینبودن که اذ

ذره کوچک غذا  نیکرده بود. و از آن روز به بعد به ا شهیاو ر در

خوشه انگور خاردار بزرگ دور  کیداده بود و حاال درست مثل 

 .بود دهیچیقلب او پ

 مونمیم نداره. فقط یاشکال»به برادرش لبخند زد و گفت:  کاب

 «.خونم یرو م دمیخونه و کتاب جد

 یشد، لبخند یبه خواهرش لبخند مرموز یاسکات «باشه پس»

فقط مطمئن شو از »از آن بخواند.  ییایتوانست معنیکه بکا نم

 «.یکنیمصفحه شروع  نیاول

 .ودب گررفتهید یاسکات یبکا شروع کرد، ول ...«من  دیچرا با»

بکا  نکهیو قبل از ا دیدویم یروف چهار دست و پا همراه اسکات

 نییابه پ هاآنفکر کند،  شتریبرادرش ب بیبه حرف عج بتواند

 .شدند دیو ناپد دهیجاده رس

 چادر یخنک و خوشمزه، بکا تو مونادیبعد، بعد از ل قهیدق ده

 یاپپ کیروف فقط  ینشست که با پدرش وقت یسرخ پوست
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 ککوچ ۀخانکوچولو بود، درست کرده بودند. چادر شده بود 

 ییهاکهیروف و ت یگازهااز  جا چند آنها، با یهردو یبرا یباز

 از کتاب بکا.

آن تکه کاغذ بسته شده  یرا باز کرد و وقت دشیبکا کتاب جد 

ه برا اول  نیا .شد زی، سوپرادید راکه داخل کاور کتاب  یربان و

صورت  یموجیا کیعنوان پررنگ شده بود، همراه با ! خون

 ☺خنده

 یراکتابش گذاشته بود؟ ب یرا جلو نیا یبکا فکر کرد، اسکات آه،

مشغول بود،  وترشیرا با کامپ یادیامروز صبح زمان ز نیهم

. با خواندن چند کردهیکار م انهیمخف یزیچ کی یداشته رو

 .معما است کیخط، بکا متوجه شد که 

 محکم مثل سنگ یهمچون برگ ول سبک

 ...ستمی، من چیاز زندگ یتار

یکرد که آن را بفهمد. نم یمعما را پنج بار خواند، سع بکا

 یلیرا تصور کند که همزمان هم سبک و هم خ یزیچ توانست

 ،هجمع شد زیچ کیباشد؟ فکر کرد که  یاز زندگ یمحکم و تار

 یزیبه چ توانستینم یمثل تار عنکبوت باشد، ول ،وستهیهم پبه

ا فکر کند. ب یدگتار زن ۀدربارمتحرک  یهاجز عنکبوت یگرید

 یوقت عنکبوت کیانداخت که  یاسترس، به اطراف چادر نگاه

 یدلخور یاز رو خواستیکه م یالحظه همان. دیایبه سمتش ن

افتاد که صبح امروز روف  یکتاب را ببندد، چشمش به استخوان

  ند.کَیچاله م شیبرا

 هم کنار هااستخوان همه ومحکم  ی! سبکه ولنهی! هماستخوان»

 «!تا اسکلت بدن انسان را بسازن رنیگ قرارمی

ا حل سرنخ ر نیاول نکهیاز ا یراض د،یکوب به همش را ندستا بکا

ود ب دواریدر آن برگ بودند که بکا ام یشتریب یکرده. معماها

 .سخت نباشند یبه اندازه اول

 یکیخورده است در هر دو  گره

 ...ستمیخاموش، من چ یزبان

به قدرت ذهن  یکی نی. ادیرا مال شیهاچشمو  دیکش یآه بکا

را گره  یزیزبان خاموش دارد؟ و چه چ یزیداشت! چه چ ازین

 فاتیگشت که با توص یبکا در ذهنش به دنبال تصور ؟یزنیم

منظورش جفت است؟  ،یکیداشته باشد. در هر دو  یهمخوان

وانست تینم یفکر کند که زبان داشت، ول یزیبه چ توانستینم

بدون زبان  هایزامب نکهی. فقط اهایزامب ... جزبهحرف بزند. 

 !است یبد شانس کی نیو ا ستندین

چادر باشد،  نیجواب در داخل هم ممکن است نکهیبا فکر ا بکا

داخل  رسما استخوان روف،  ،یبه اطراف نگاه کرد. جواب آخر

کند. او  دایرا هم پ یکی نیجواب ا توانستیم دیچادر بود؛ شا

ند لبخ کی قه،یدق کیو رو کرد و بعد از  ریاز سر تا ته چادر را ز

که  یمیکفش قد کید، جا بو نینشست. هم شیهالب یرو

 ۀاودربار خب است،روف دوست داشت گازش بزند. گره خورده 

! هبل، یکدرهردوی، هستند یها جفتکفش بود. کفش یبندها

کفش، اسمش  ییداخل قسمت باال ۀپارچآمد که تکه  ادشاوی

 .زبانه است

ا ر یبعد و« بود! یحال با یمعما واقعا  نی. ایوا» :فکر کرد بکا

 :خواند

 دارد، نهیدالر هز کیعشق که  حلقه

 ...ستمیشده، من چ دایبعد پ گمشده

 که بتونمده ندار یراه چیه»پسر، بکا با خودش فکر کرد.  یوا

جواهر  کهیت کی؟ نکنه عشقرو حل کنم. حلقه  یکی نیا

ده دالر پولشونه. گمش کیاز  شتریها بتمام حلقه یول نجاست؟یا

 ادیپ یزیبود چ دواریبه اطراف نگاه کرد، ام «شده... دایبعد پ

ه. بوده. ن گمشده یمدت یکند که متعلق به روف باشد که برا

 نجایا شیوقت پ یلیاز خ لیمطمئن بود که تمام وسا نیبکا از ا

و بعد  کردیکه روف مدام چالش م یآن استخوان جزهبهستند، 

بود که بکا  نجایهم !دفهمیا ر جوابش ،آوردیم رونیآن را ب

 کلمه با جواب، اول متوجه شد یدو تا معما ۀدربار یزیچ

 کرده بود شانمطالعهاست. او  هقافی هم اول آخرخط

 (stone then bone) سنگ بعد استخوان-1

 .(two then shoe) دو بعد کفش-2

با دالر هم  ی. حاال چشدیمسوم با دالر تموم  یاول معما خط

 ..... است هیقاف

 دنیبک معما رو حل کرد شروع کرد به خند یوقت

 (Collar) قالده

حلقه کامل به هم متصل  کیروف که در  یمیچرم قد قالده

ده قال نیآن اول« حلقه عشق» :آن گوشه افتاده بود شده بودند

 انابیخ نییگاراژ پا کیدالر از  کی متیبه ق قا یدقروف بود، 

 یداده بودند که پاپ حیشده بود. پدر و مادر به بکا توض دهیخر

هکه خاندارد که به مردم نشان بدهد  ازیقالده ن کیبه  دشیجد

 برای روف که هروقت وکه دوستش دارند  یافراد ای دارد با

کند، مردم  داینتواند راه خانه را پ اگر رودیمخودش به گردش 

 د.بتوانند او را به خانه برگردانن

 شده دایبعد پ گمشده

اد افت یزمان ادیحبس کرده بود،  امتوجه شد که نفسش ر بکا

و شرط بود که همه  دیقیکوچولو و ب یپاپ کیکه روف فقط 

 .کردیو کشف م گشتینفس مبه اعتمادو  یرا با خوشحال زیچ

که سر آن  یاتفاق فکر کرد، درست مثل من. قبل ازش با خود

ه و روف ک یاز اسکات یدوچرخه افتاد. بکا با تصور کردن تصور

 یرا در آن جاده دوچرخه سوار شانیزمان زندگ نیاالن بهتر
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را در قلبش حس کرد. بکا  قیاحساس اندوه عم کیگذرانند، یم

. دیترسیم یلیهنوز خ یول ،رفتیاالن به دنبالشان م مطمئنا 

 .به برگه انداخت دوباره نگاهش را آرام یلیخ

 در خواب، آرام و مسطح گرم

 ...ستمیآن، من چ اطراف

بود که روف  یحلش کرد. تشک فورا  خنده کوچولو، کی با

 شتریدرست مثل ب د،یکشیدراز م شیکنار بکا رو شهیهم

راه برود و بعد  شیعادت را داشت که رو نیها، روف هم اسگ

 .دراز بکشد و بخوابد

  ...ستمیآن، من چ اطراف

منظم تشک را به عنوان جواب نوشت،  یلیخ

 mat) تشک با مسطح یمتوجه شد که چطور

and flat) واقعا  است. برادر بزرگش  هیهم قاف 

 ار نای بکا. هم دوست داشت اباهوش بود! بکا ر

معما  نیخرآو به عنوان مدرک،  دانستیم

 .بود دهیقلب کش کیکنارش 

 ،ییبا حلقه طال عیو سر یقو

 ...ستمیطور، من چ نیهم نترس

 هیهم قاف ('curl) با حلقه یهم جوابش داخل چادر بود؟ چ نیا

و نترس؟ بکا رفت سراغ چند  است عیاست، سر یقو یاست؟ چ

کرد به اول کلمه حلقه یآنها را اضافه م حروف الفبا، و نیتا از اول

سر  با آن باشد. هیکلمه بسازد که هم قاف کیح تا بتواند  یبجا

ر د یاز احساسات قطره اشک یلیس وحرف گ بکا متوقف شد، 

 آورد.به وجود  اشنهیدر قفسه س یخاص یچشمانش و تنگ

 .، جواب ...... دختر است(curl' - Girlدختر )

داشت  ییطال یهاکه حلقه یبکا دختر بود، داخل چادر، کس

ن چنی یبار ک نیآخر یول. و نترس بود عیسر ،ی( و قوشی)موها

 داشت؟ را یحس

بود که او  یبار وقت نیدانست. آخریره، او مآدانست، یم بکا

اله چبه سمت  ریمس نییتا پابا دوچرخه  و روف یهمراه با اسکات

 جانیصورتش حس کرده بود، و ه یب رفته بودند. بکا باد را روآ

 توانستی. او مرشیرا در مس یبزرگ خاک یهااز همه تپه دنیپر

بشنود،  کیجکیها را در حال جپرنده یموقع رد شدن صدا

ود. ب اشسهیاش داخل ککه بچه دیرا د ییبار کانگرو کی یحت

در  نجایا دختر،» دیگویمبود که انگار  ینگاهش به بکا طور

کا ب .آره «دختر»« ؟یکن کاریچ یآمد نیکوچک من، پائ ریمس

که  یی، جاکردیم یدوچرخه سوار ییدختر بود، به تنها کی

 ی، او حس قوکردندیم یزندگ کانگروهاشونبا بچه  کانگروها

 .و نترس عی، سردکریمبودن 

باشد.  یخواست که همان دختر قبلیاو م .خم کرد سرش را بکا

ه نداشتن ک یحق چیکردند، ه تیکه آن روز بکا را اذ ییپسرها

 .کار کنده چ دیبا دانستیم. بکا رندیرا از او بگ نیا

 ریدر آخر مس یبعد، بکا در حال بغل کردن اسکات قهیدق ستیب

 یاسکات ،دیرقصیمکنارشان  یو روف با خوشحال ها بوددوچرخه

 :و گفت دیبکا را کش یمو یهااز حلقه یکی

 .«یتونیدونستم که میم»

 ریمس نیاز ا هیبه برادر بزرگش زد؛ او با عشق هر ثان یلبخند بکا

لذت برده  پرواز کرده بود، و از آن نیرا به پائ

و  تیها و فوردها را با موفقبود. او تمام پرش

پشت سر گذاشته بود و نفس به اعتماد

یهم م اگر یبود، حت یهم عال شیبندزمان

یمادامه  راهش و به شدیمدوباره بلند  افتاد

 بایسفر ز کی، نبود نیا هیشب یزیچ چی. هداد

 بکامن  یخدا .پر زرق و برق یهابوته انیدر م

آب  یهاوقت سال چشمه نای که بود کرده فراموش" کامال  

 .هستند بایو ز ییچقدر تماشا

 برای روف یسر یاسکات «میکار مونده که انجام بد کیفقط »

 کنمیفکر م». دکریم شیب را آزمااش آتکان داد که با پنجه

 «؟یکنیفکر م ی، تو چیباهاش حرف بزن دیبا

بزرگ و  یهاگوش یکنار روف نشست و تو زانوها یرو بکا

 :پشمالوش زمزمه کرد

. تو روف بزرگ و خوشگل ستین دنیترس یبرا یزیچ چیه»

و  یقو یکنیمکه فکر  یزیاز چ شتریب یلیو تو خ یمن

 «.یتونیتونم، پس تو هم میمن م اگه. یزیانگشگفت

روف را به سمت آب  یمادور سگ انداخت و به آر ادستش ر بکا

 «.آفتاب وقت بگذرونن ریوقتشه که دخترها ز» .کرد تیهدا

 ه،ی. بعد در چند ثانگرید یکیقدم برداشت، بعد  کیاول  روف

 سیکامال  خ قهیدق کیروف تا زانو در آب فرو رفته بود، پس از 

 .دکن یرا به طرف بکا ط رشیمس توانستیشده بود و خودش م

 چیبکا و روف! ه ن،یآفر»از ساحل رود خانه داد زد  یاسکات

 «انجام بدید. دیکه شما دخترها نتون ستین یزیچ

روز  نیدانست که حق با اوست. در آن لحظه، در وسط ایبکا م

نفر  کیدهدیوقت اجازه نم چیه دیگرکه  دانستیبکا م ،یعال

یکه م یهر کار .از باور داشتن به خودش بازدارد ااو ر گرید

 دیب یهاخواست انجام بدهد در چنگش بود، درست مثل درخت

را در آب  شانیهاکه شاخه ییهاخوشگل در اطرافش، درخت

دختر خوشحال و سگش جشن  یبرا گونهنیانداخته بودند و ا

 .■گرفتندیم

 د،یکوب به همش را ندستا بکا

 سرنخ را حل نیاول نکهیاز ا یراض

در آن  یشتریب یکرده. معماها

به  بود دواریبرگ بودند که بکا ام

 .سخت نباشند یاندازه اول
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 «مرد عاشق»داستان ترجمه  

 «سیاوش ملکی»ترجمه  ؛«لئونوراکرینگتن»نقل از  
 

 (سوررئالیست انگلیسی ۀسندینولئونورا کَرینگتن )نقاش و 

عرض یک طالبی یک روز غروب، درحال عبور از خیابانی کم

هایش خُف میوه فروش، که پسِ سبزیجات و پشتِ میوه دزدیدم.

 بود، چنگ انداخت و بازویم را گرفت.کرده

انتظار همچین موقعیتی خانم... چهل سالِ آزگاره که چشم _

م م بلکهم... چِل ساله که پشت اون کُپه پرتقال کمین کردهبوده

ارم.. دو میوه کش بره...برای این کارمم فقط یه دلیل  ادیبه یکی 

مو براش میخوام حرف بزنم.. میخوام با یکی حرف بزنم و قصه

 نمیخواین گوش بدین میدمتون دست پلیس. اگهتعریف کنم... 

 "سراپا گوشم."گفتم: 

مرد که همچنان بازویم را چسپیده بود به راه افتاد و مرا هم به 

اش دُمبال خودش از میان تلِّ میوه و سبزیها به اعماق مغازه

د. از دری رد شدیم و واردِ اندرونی شدیم که اتاقی بود با کشان

حرکت یک تختخواب و زنی که بر رویش دراز کشیده بود؛ زن بی

 مُرده. احتماال بود و 

بایست مدت زمان زیادی آنجا بوده باشد به نظرم آمد که زن می

فروش پوش کرده بود. میوهچرا که تخت را علفهای بلندی برگ

و غرق در  "کنمیمهرروز آبیاریش  "با اشاره به زن گفت: 

 افکاری عمیق ادامه داد:

االن چهل ساله که نمیتونم تشخیص بدم زنده است یا مُرده...  _

نه جُمب میخوره.. نه حرف میزنه.. نه چیزی میخوره.. و چهل 

ساله که اوضاع همین بوده... ولی چیز غریبی که تو کَتِ هیشکی 

کنین خوب باور نمی اگهکه بدنش هنوز گرمه...  اینه رهینم

 چشاتونو وا کنین.

ای از پوشش روی تخت را کنار زد و من چشمم افتاد مرد گوشه

مرغ و چندتایی هم جوجه که تازه سر از به مقدار زیادی تخم

 تخم بیرون آورده بودند. مرد گفت:

راه انداختهکِشی مالحظه کنین... اینجا جاییه که من جوجه _

 .فروشمیممرغ تازه هم م... البته تخم

فروش قصه گفتنش را در دو کنجِ روبروی تخت نشستیم و میوه

 شروع کرد.

خاطرخواهشم و خیلی برام عزیزه... جدی میگم.. همیشه  _

برویی بود... پاهای کوچیک و م.. خیلی زن تودلعاشقش بوده

 و فرزی داشت.. میخواین ببینین؟ دتریسف

 "نه."گفتم: 

 آهی از تهِ دل کشید و ادامه داد:

الغرض... خیلی خوشگل و تَرگُل وَرگُل بود.. موهای من بوره...  _

ای داره.. مثِ شَبَق سیاهه ولی اون.. اون موهای مِشکی معرکه

موهاش... حاال دیگه جفتمون موهامون سفید شده.. باباش 

خیلی باحال بود... تو دِه یه عمارت داشت پدرش... استیک برّه 

توی کلکسیونش... اینجوری بود که باهم آشنا  کردیمجمع 

شدیم... آخه من یه نیروی خدادادی دارم... میتونم فقط با 

تیکه گوشت.. آبش رو بخار کنم و گوشته رو نیگاکردن به یه 

یعنی پدره... تعریفمو شنیده «.. پوشفوت»خشک کنم... آقای 

هاش رو براش اش و استیکبود و ازم خواست که برم خونه

هم که دخترش بود وُ... درجا « اَگنِس»خشک کنم که نگندن... 

عاشق هم شدیم.. دستِ همو گرفتیم و رفتیم از اونجا.. با یه 

.. اَگنس ِبم گفت زدمیممن پارو « ... رودِ سِن»قایق زدیم به دل 

... "کشمیمتو نفس  به خاطراونقدر خاطرِتو میخوام که فقط "

منم عین همین جمله رو بِش گفتم... به گمونم عشق منه که تا 

همین حاالشم گرم نیگرش داشته... رَدخور نداره که اون مُرده 

 هست تو وجودش.اما گرماهه هنوز که هنوزه 

مرد که به جای نامعلومی در دوردستها خیره شده بود، در 

 بیخبری از زمان و مکان ادامه داد:

 اگهکارم... فرنگی میسال بعد... سال دیگه اونجا گوجه _

اخ باالسرم سبز محصول خوب از آب درنیاد... از تعجب دوتا ش

دونستم شب عروسیمون رو کجا صبح میشه... شب شد... نمی

کنیم... اگنس رنگش پریده بود... از خستگیش بود که مث گچ 
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سفید شده بود... باالخره بعد از اینکه پاریس رو پشت سر گذاشتیم... لب رود.. چشمم خورد به یه کافه.. پهلو گرفتم و قایق رو بستم به 

... دیگه هیشکی نبود... احدی زدنیمفتیم توی مهتابی منحوس و تاریک کافه... فقط دوتا گُرگ و یه روباه دورُو بَرمون پرسه اسکله... ر

رو در ولی افاقه نکرد و همچنان توی اون سکوتِ سنگین باز نشد و بازش نکرد کِسی...  زدمیماونجا نبود.. در زدم.. هی در زدم... با مشت 

یه عجوزه توی قاب پنجره پیداش شد...  ۀکلّ... آخِرش "اگنس خسته اس... اگنس نا نداره"تو گلوم جمع کردم و فریاد زدم تمام توانم رو 

... یهو اگنس پِقی زد زیر "اسای نیستم... صاحاب اینجا اون روباههدست از سرم بردارین.. چرا نمیذارین بخوابم... من اینجا کاره "گفت 

... سنگ به "اتاق خالی دارین؟ جایی برای خواب دارین؟"د جز اینکه یه راست برم سراغ روباهه... چندبار ِبش گفتم ای نبوگریه... چاره

تر... هه داره از پنجره میاد پایین.. از بارِ قبل پیرپاتالتونست حرف بزنه... ناغافل دیدم سرِ عجوزهحرف اومد.. صدا از روباهه درنیومد... نمی

... فهمیدم که این "زحمت مزاحمِ خوابم نشوام... بیبا گُرگا حرف بزن.. من هیچکاره"طنابِ باریک بسته شده بود... گفت به یه تیکه 

... کردیماحواله... واسه همین دیگه باهاش بحث نکردم که جیغ و ویغ نکنه... اگنس هنوز داشت گریه وضع و دیوونهپیرزنِ پیزوری خُل

کرد و رفت تو... عاقبت یه پنجره رو تونستم بازکنم  به شهاختمون رو گشتم و سبک سنگین کردم که راهی پیدا چندبار دور و اطرافِ س

و از اونجا رفتیم تو... پا رو زمینِ سفت که گذاشتیم متوجه شدیم که اومدیم توی آشپزخونه... یه آشپزخونه بود با سقف خیلی بلند... 

جات داشتن خودشون که از حرارت زیاد آتیشش داغ بود و روی اون فِر یه سری سبزی و صیفی توی اون مطبخ یه فِرِ خیلی بزرگ بود

... گمونم براشون یه جور بازی بود... تماشای کردنیمفُروجه پریدن و ورجهبزرگِ آبِ جوش هی باال پایین می ۀکاسپُختن... توی یه رو می

منم تا تونستیم خوردیم و دلی از عزا درآوردیم... سیر که شدیم همونجا کفِ آشپزخونه کننده بود... اگنس و این صحنه برای ما هم سرگرم

دراز کشیدیم که بخوابیم... اگنس رو من بغل کردم ولی پلک رو هم نذاشتیم... توی اون مطبخ کوفتی.. هر جور چیزی که بگید بود... هر 

ز سوراخاشون آورده بودن بیرون و با صدایی جیغ و جیگرخراش آواز جک و جونوری که بگین اونجا بودش... یه بُر موش سرشون رو ا

.. اونجا پُر بود از دریچه... شدیممیخوندن... انواع و اقسام بوهای گند و نامطبوع.. به صورت مداوم و پشتِ سرِ هم رها و بعد پخش 

ن... عنتی بودن که کارِ اگنسِ طفلی منو ساختههای لکشیدن تو... فکرمیکنم که همون دریچهعجیب غریب که هوا رو می یهاچهیدر

 ...زدیمچون از اون شب به بعد دیگه هرگز حالش خوب نشد.. دیگه خودش نشد... از اون سَرانه به بعد بود که هرروز کم و کمتر حرف 

کردم و طالبی خودم را بغل  فروش جمع شده بود که جلویِ دیدش رو گرفته بود؛ من هم از فرصت استفادهآنقدَر اشک در چشمانِ میوه

 ■ کردم و از آنجا پا به فرار گذاشتم.
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 «وقتهیچ» ترجمه مقاله 

 «فاطمه غفاری»؛ مترجم «اچ. ای. بیتس» سندهینو 
 

یکباره در آسمان پدیدار شده  بهبعدازظهر بود. ابرهای بزرگ 

تاریک، روی آور و نیمهبودند. دختر جوان، توی اتاق خواب

ر قرار بود. انگار که منتظای در کنار پنجره نشست. کمی بیکپه

شده، مثل یک مالقات، غروب آفتاب یا تعییناتفاقی از پیش

آرام انگشتان یک دست را پشت دیگری و فرمانی باشد. آرام

 چید؛برمی لبکشید و باریک البالی خطوط می یهایفرورفتگ

درست مثل حالت ابروها وقتی غمگین و رنجور در همشان 

د. شسو میسو و آناین تاب بود وهایش هم، بیکشید. چشممی

که های غربی و جاییاز کشتزارهای درسایۀ آن حوالی تا تپه

که  ای از نورش را انداخته بود، تا جنگلیخورشید باریکه

ای دیگر پاتوقی مانست و لحظهای ردِ زخمی سیاه را میلحظه

دوستانه را، همه چیز مغشوش بود. اتاقی هم بود. کلیدهای 

نش نواختند و تمام تگاه افسونی میسفید پیانو گاه

کشاندند. ای شاید، به آرامشی محض میرا، دقیقه

 گذشت، باز آکنده از تردید،اما این لحظه که می

ها را از سر تانش کاوشی کند بر دستانگش

 گرفت.قراری گریبانش را میگرفت و بیمی

خواست از آنجا برود؛ همه چیز مغشوش بود. می

و در طول بعدازظهر، صدها بار گفته بود:  ترشیپ

توانم بروم، دیگر نمی خواهمیمبروم،  خواهمیم»

مان اما هیچ تالشی برای رفتن نکرده بود. در ه« تحمل کنم.

ها یکی پس از دیگری گذشته بود و وضعیت مانده بود. ساعت

م. خواهم بروامروز می»به تنها چیزی که اندیشیده بود، این بود: 

کنم. همه چیز مرده و وقت کاری نمیام. هیچاز اینجا خسته

 «گندیده است.

، کرد و گاه حتیگفت و فکر میاندک نشانی از شادمانی میبی

چی با خودم »شد: کرد، جدی میه بررسی میجوانب کار را ک

 و« بردارم؟ پیراهن آبی گلدارم را؟ بله. دیگر چی؟ دیگر چی؟

بروم. کار  خواهمیمامروز : »شدیمبعد باز همه چیز شروع 

 «دیگری ندارم.

 شد، سرها دیر پا میکرد. صبحوقت کاری نمیدرست بود. هیچ

اش، رفوی اش هم کند بود. سر هر چیزی؛ مطالعهصبحانه

ها، رفتن بازی غروباش، ورقهایش، خوردنش، پیانونوازیلباس

، که روز پر شود. بله، عمدا  خواب. همه چیز کند بود. به رخت

وقت کاری متفاوت هیچ گذشت و اودرست بود. روز از پی روز می

بازی عصرگاهی بس بود؛ افتاد. ورقامروز اما اتفاقی می کرد.نمی

هیچوقت »همۀ آن عصرهای مثل هم و آن اعالن پدرش: 

ام. هایم را بازی کردهخالتک ۀهمدست نیستم. فکر کردم خوش

نلی ساعت ده شده. »چیز دیگری نبود: « خیلی بد شد که!!

ها با کندیِ تصورناپذیر. امروز رفتن از پلهو آن باال« خواب!تخت

دانست اما همین بود. سوار قطار خواست برود. کسی نمیاو می

 شد.شب به مقصد لندن می

خواهم بروم. چی با خودم بردارم؟ پیراهن آبی گلدارم را؟ می»

 «دیگر چی؟

ها خزید. تمام تنش از نشستن خشک شده با دشواری باالی پله

ها باید نشسته باشد و به اصطالح خشک بزرگ شده بود. سال

 باشد! 

انگار که بخواهد جلوی واکنش تند و خشنی را بگیرد، با حالتی 

اش را پرت عصبی، گرم بستن چمدانش شد. اول پیراهن آبی

دیگری را که به خاطر  یزهایچکرد تویش و بعد 

آورده بود. در کیفش را بست. سنگین نبود. 

راه بود. هایش را بارها شمرد. همه چیز روبهپول

 خواست برود!راه بود. میهمه چیز روبه

ها پایین آمد و برای آخرین بار وارد اتاقِ حاال از پله

های تق فنجانشد. از سالن غذاخوری تق کیتار

ی خانگی ناهنجار و آمد؛ آن صدامی یچا

نبود. تا ساعت ده به لندن  گرسنهناپذیر! تحمل

کرد. بهتر بود منتظر بماند. قطار رسید. خوردن بدحالش میمی

، اولده 6:13الدن »رفته بود. دوباره نگاهی انداخت:  6:1۸ساعت 

 .«۷:۵3، لندن 6:1۸

بوبوم، گرم نواختن والس شد. آهنگی مالیم ورویایی. بوم

ها با ترتیبی غمگین و احساسی بیرون بوبوم. نتم، بومبوبوبوم

و  دیدزحمت کلیدها را میتاریک بود، به کامال  خزیدند. اتاق می

، 6:1۸، اولده 6:13اِلدن »کرد: همراه با آهنگ مدام تکرار می

 امکان ندارد اشتباه یا فراموش کنم..« ۷:۵3لندن 

قت این والس را ودیگر هیچ»نواخت، فکر کرد: که میهمچنان

 والس« دهد. آخرین بار است.زنم. رنگ و بوی این اتاق را مینمی

ای در سکوت محض انگیز به آخر رسید. دقیقهآرام و خیال

بود و حال و هوای والس دیگر  رازآلودنشست. اتاق تاریک و 

های چای بلند شد و باز آن تق فنجانمرده بود. بعد، از نو تق

 «اهم بروم.خومی»فکر برگشت: 

ار جاده های کنصدا بیرون رفت. باد شبانگاهی علفبلند شد و بی

. پراکندها میداد و صدایی شبیه سایش نرم دسترا تکان می

هایش سبک بود و هیچکسی صدای دیگری ولی نبود. گام

ا ها بو آن باالرفتن از پله
کندیِ تصورناپذیر. امروز 

ود. کسی خواست براو می
دانست اما همین بود. نمی

سوار قطار شب به مقصد 
 شد.لندن می
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اق دارد اتف»گفت: رفت و با خود میشنید. جاده را پایین مینمی

 «می افتد! باالخره شد!

سر چهارراه ایستاد تا .« ۷:۵3، لندن 6:1۸، اولده 6:13لدن ا»

د به الدن برود، کسی او را نخواه اگرسنگین کند. فکر کرد سبک

 پچهشناسندش و پچشک کسانی میشناخت. اما در اولده بی

رود و مشکلی نخواهد بود. حاال هم کنند. پس به الدن میمی

  دن است.خواست برود و رفتن رسیمشکلی نبود. می

 نفسشد. از شدت اشتیاق نفستپید و گرم میمی اشنهیس

توانست زد. محتویات کیفش را از ذهن گذراند؛ فقط میمی

را که اول از همه انداخته بود تویش و « پیراهن گلدار آبی»

رویش را پوشانده بود، به خاطر آورد. اما مهم نبود. جای پولش 

بود. با این فکر امن بود. همه چیز در امن و امان 

حس و عقل یافت که در  صدآرامشی غریب از 

وقت شد. دیگر هیچتر میهر گام عمیق و عمیق

بازی تمام خواست آن والس را بنوازد. ورقنمی

ها، انگیز، تنهاییآن دوران نفرت ۀهمشده بود. 

 کندی و سرکوب تمام شده بود.

گرمش شد و لرزشی خفیف و  «خواهم بروم!می»

 مانست، کرختشند که به نوازش نسیمی شبانگاهی میخوشای

ید: اندیشجایش، وقتی که میکرد. حاال دیگر هراسی نداشت و به

ام. اما درست است. باالخره کسی باور نخواهد کرد که رفته»

 جهید.خویی بیرون مینوعی خشم و حتی درنده« روم!می

ای ها گذاشتش و لحظهروی علف شد.تر میچمدان سنگین

و توی آن اتاق تاریک.  بعدازظهرهانشست رویش؛ درست مثل 

د. لغزیها میپوشش بر پشت دستکشو حتی انگشتان دست

دو بخش از والس به ذهنش برگشت. آن پیانوی مسخره که یکی

 واقعا  آمد. آمد! هیچوقت درنمیسلش درنمی ۀدگمصدای 

مضحک بود. کوشید نمایی از لندن را در ذهن مجسم کند اما 

 خواهممی»سخت بود و سرآخر باز تسلیم آن مویۀ قدیمی شد: 

 و از عمق جان مسرور شد. شیازپشیببار و این« بروم.

چراغی روشن بود که سوسوی زردش فقط در ایستگاه، تک

دید و کرد. بدتر اینکه هیچکس را نمیتیرگی شب را بیشتر می

 گرمی صدای آشنایی، ضربپشتتوی آن خلوتیِ سرد، بی

 

م راهنمایی یکرد. در آن سیاهی، عالهایش را دنبال میگام 

ردند. کهایی سخت و سرخ بودند که انگار هرگز تغییر نمیدایره

خواهم خواهم بروم... میمی»کرد: او اما بارها و بارها تکرار می

ام که حتی زارم. آنقدر تغییر کردهاز همه بی»و بعدتر: « بروم.

 «شناسم.خودم را نمی

ار به بانتظار قطار ماند. عجیب بود. برای اولینصبرانه چشمبی

ذهنش رسید تا زمان را دریابد. سرآستین کتش را عقب زد. 

، هام باالی ریلیبود. سردش شد. تمام عال میونشش با یتقر

. کردندکجی میدهان کشیدند وهای سرخشان را به رخ میحلقه

سعی کرد خودش را مجاب کند: « ، البته، البته.میونشش»

اما سرما و در اصل « البته که تأخیر داره. قطار تأخیر داره.»

ترس بیشتر و بیشتر شد و او دیگر ایمانی به آن 

 کلمات نداشت...

 تر و دلگیرتردر بازگشت، ابرهای بزرگ، پایین 

از همیشه بر سرش شناور بودند. باد، آهنگی 

نواخت؛ چیزهایی که غمگین و سنگین می

گفتند آزردش، حاال از شکست میتر نمیپیش

گویی اش را پیشکامیو شوربختی و تلخ

تر را از کف داده بود، سردش بود و خسته اشهیروحکردند. می

 نی که حتی بلرزد.از آ

ز هنو»آور نشست و با خود گفت: در اتاق سراسر تاریک و خواب

 «وقت هست. روزی خواهم رفت. روزی.

راه بود و پدرش یکهو خاموش ماند. در اتاق بغلی بازی ورق به

اره نفر خندید. دوبیک« خالم را باختم!فکر کردم تک»نالید که: 

وقت دم! هیچدست نبوهیچوقت خوش» صدای پدرش آمد:

 !«وقتهیچدست نبودم! خوش

توانست تحمل کند! باید متوقفش آور بود! دیگر نمیچندش

یز و انگکرد! دیگر بس بود. و باز والس نواخت و با نوای خیالمی

 اش گریست.احساسی

هنوز وقت هست. خواهم رفت. »داد: قلب میبه خودش قوت

 «روزی.

یبان، گریست و هی با خود و باز و باز والس نواخت. سر در گر

 ■ «روزی! روزی!» کرد:تکرار می

 

    

   

 

 

 

پیراهن »توانست فقط می
را که اول از همه « گلدار آبی

ش و رویش را انداخته بود توی
پوشانده بود، به خاطر آورد. اما 

 مهم نبود.
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 «عاشقم باش» داستان ترجمه 

 «شاهی پونه»ترجمه  ؛«تولگا گوموشای»نویسنده  
 

در میز کناری کنسرت کوتاهشان را به آخر رسانده و  هانوازنده

ویولونیست  . جلوتر از همه،شدندیمبه سمت آنها نزدیک 

. رفتیمبرجسته و موهای سیاه راه  یهاگونهباچشم های سیاه، 

بسته شده و اجازه باز شدن دکمه  اشدکمهکه تا گردن  با بلوزی

، با حرکات تند و پیشانیی که از دهدینم اشیگوشترا گردن 

 یهالباسکه مثل  با لباس فرم گشادی درخشدیمشدت عرق 

. بیشتر از آنکه به یک هنرمند شودیمتنش دیده  روی یاهیعار

شباهت داشته باشد به دستیار راننده اتوبوس شبیه است. ساز 

ا ر هاترانهادکلن دستش گرفته و  را مثل شیشه اشفرسوده

را او جمع آوری  هابخشش. کردیم مهمانان موسسه به تقدیم

، دادندیمکه  را ییهاپولاز یک میز به میز دیگر رفته و  کرده

. بعد با چابکی تمام دستش را درجیب شلوارش کردیمجمع 

را خشک  اشیشانیپدر آورده و عرق  یاپارچهکرده و دستمالی 

 .کندیم

به  نقش بسته و ویولونیست لبخند پت و پهنی وسط صورتش

به همین خاطر  که بسیار الغر روان بود یانوازندهدنبال او تنها 

بود، با موها و  که کوسه یانوازنده .شدیمخیلی بلندتر دیده 

 یادهیچیپریخته همراه با آن ساز  که مقداری از آنها ییهادندان

 .ماندیمو به همین خاطر همیشه عقب  ه همراه خود داشتک

. آمدینمخوشش  "اصال  هاخانهیمسیار  یهانوازندهمرد از این 

از اینکه قطعات مورد عالقه هنری موسیقی را به صورت قطعات 

هنر موسیقیایی که  از اینکه سطح .نواختندیمسرگرم کننده 

 . هم دهندیمخداوند به آنها داده اینگونه پایین آورده و به هدر 

 

 

 نسبت به خودشان و هم نسبت به آهنگسازان و از همه بیشتر

 .دانستیمغیر منصفانه  نسبت به مشتریان

قدیمی، جهت یافتن داوطلب  ترفندهای همان با شب، آن در

یم را دیگران جلو زور به و کردیمبعضی از مشتریان را نگاه 

نزدیک شدنشان را  جهت نواختن و گرفتن بخشش، حاال گرفت

ت. داش ردن آنک پنهان در سعی هک چشم گوشه از البته دیدیم

 سازبه دست دوستان به ویولونیست چشم در چشم که شدند

 دست بردن باال با تا بود آماده مرد رد،ک اشاره میز نارک در خود

 «خواهمینم»کند که خود اشاره  راست

درست همین زمان بود که زن دست مرد را که تکان خورده 

 .گرفتندیمبود، گرفت. این اولین باری بود که دست همدیگر را 

. مثل دو دوست کردندیمهر دو در ساختمان بانک ملی کار 

. رفتندیمبا هم بیرون  برای ناهار همیشه بودند. از همان اول

شبانه  یهاجشنو  هامناسبتبعد غذای آخر سال و غذای جشن 

اضافه شد. به مرور  یاهفتهخداحافظی و گشت و گذارهای آخر 

که  مسائلی در مورد قرابت و صمیمیتی بینشان ایجاد شده بود.

ودر مورد آن  ماندندیمبرای دیگران خسته کننده بود، با هم 

 .کردندیممسائل عمیق صحبت 

یممناسب  ان بارها گفته بودند که آنها را برای همدوستانش

، بعضی کردیمزن محجوبانه نگاه  گفتندیمکه  یالحظه. نندیب

ولی در دل از  گرفتیمرا گاز  شیهالب لبخند زده و هاوقت

 که کردیموانمود  مرد هر دفعه .آمدیماین مقایسه خوشش 

یا در  رفتیم، یا برای سیگار کشیدن بیرون شودینممتوجه 

 .کردیمرا چک  شیهاامیپاینطور مواقع با تلفن ور رفته و 

از درستی و صداقت  رسدینم مرد معتقد بود که خیری

و از  ندیآیمکه برای کمک کردن به عشق به یاری  ییهادست

. او کسی بود که با شوندیمکه زود هنگام شکفته  ییهاگل

 .دادینمادامه  و تحریکات و پیشنهادات به عشق هایشوخ

مثل  تواندیمباشد که  یارابطهبخشی از  خواستینماو  

یمچیزهایی فکر  کم عمق باشد. به موسیقی نوازندگان میخانه

یم. کردیمو احساس ناراحتی  کردندینمدرک ها آدمکه  کرد

ه طآن چیز از عشق و راب نفس راحتی بکشد ازمقایسه خواست

 دیگران و شباهتش به رابطه بین خودشان.

اکنون دوست داشته شود. دوست داشته شدن  خواستیمزن 

آن  مرد را دوست داشت تا از طرف کسی که دوستش داشت.

 حدی که از همدیگر صاحب فرزندی شوند و در کنار هم پیر 
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حس دوست داشتنش  شوند و همدیگر را دوست داشته باشند.

 حتی حاال نشده بود. دوست داشته، هامدتزیاد شده بود ولی 

 او را دوست داشت. با همین حال دوست نداشته شدن هم

*** 

 تحسین اساس پذیرش و بر جنس، دو بین خاص برخوردهای

آن  به مردم بین در. کندیم ایجاد اولیه انرژی نوعی متقابل،

 از را خود قدرت که عشق، انرژی. شودیم گفته نیز جاذبه

زمین  مدتی پاهایش را از برای ،ردیگیم صمیمیت و خجالت

 نوع هر مانند ،کندیم تخلیه شدن به آرام شروع کنده سپس

 ..شودیمآرام آرام کم  که انرژی

 برخوردار از عشق یاتازهعشق غیر ممکن با عناد، از پتانسیل 

در این بین محدودیت و منعی نباشد هر دو طرف  اگراست. اما 

را در آغوش گرفته و با هم  به راحتی مدام همدیگر توانندیم

بودنشان را به همه عالم اعالم کرده وجاهایی که از همه مخفی 

به همه نشان دهند اما  و مخفیگاه دیدارهایشان بودرا کردندیم

داشته و به گفت پسرفت  توانیماین وضعیت پیش نیاید  اگر

 گذشته باز خواهند گشت.

را به خنده  لبشانخنده دار هم  یهایشوخروزهای اول جدایی، 

لوس و  محجوبانه و مخفیانه به صورت یهانگاه. کندینم باز

. مثل گنجشک آرام آرام باز شدن کندیمحتی بزدالنه جلوه 

ی یک قبل هاسالطالیی  یهاتجربهو انتخاب  و اعترافات هادهان

. شناخت بیشتر شودیماز عالقه مندی به شنیدنشان کم  یکی

و بالون عشق به سرعت  زدیریمبه هم  اشاندازهشده و ارتفاع و 

 .شودیماوج گرفته و کم کم ناپدید 

*** 

چند هفته است که خواب از چشمش رخت بر بسته. زن کمتر 

. به این خنددینم "اصال  ، خوردیمحرف می زند، کمتر غذا 

. اوایل شاید مرد رفتندیمبا هم برای غذا خوردن بیرون  شکل

. برای با هم بیرون رفتن پیشنهاد داده و کردینمراحت رفتار 

تمام  از شدت ناراحتی و ناامیدی "بعدا ولی  کردیمتعارف 

 تصوراتشان در هم شکست.

وجود خودش را  توانستیم تا کی مرد به کناری خزیده بود.

که برایش مهم بود، بگذرد. خودش  ییهاارزشکرده و از  دییتأ

شخص دیگری  را گول زده و جور دیگری رفتار کند و خودش را

 یا برای خودش؟ برای طرف مقابلش جلوه دهد؟

از این قبیل که گویی  احساساتی او هم در مقابل زن پر بود از

اما با این احساساتی که در  هیچ وقت حسی به او نداشته است.

یم وقتش اگر، شانیهاقلباشتند و همچنین در د مقابل هم

؟ یکی تا این خوردیم به هم گره شانیهادستهیچ وقت  دیرس

یماینقدر خود را ذلیل  «ببوسمت توانمیم»ساعت با نگفتن 

 هالببین  در زمان مناسب از ؟ عشق مگر نه این است کهکرد

خود را عقب بکشد؟ آیا این به  تواندینمو از طرف آدم درست 

بیرون رفتن و یا حتی ازدواج  نیست از اطمینان نداشتن معنی

 مطمئن نیستی؟ از قرار و تصمیمش کردن با کسی که

شبانه روز  ایجاد شده بین زنان درحد فاصل یهاجنگتمام این 

. زن که شکست عشقی خورده کردینمتغییری در واقعیت ایجاد 

گروه زنان قطع کرده و با کسی مالقات  را به اشعالقهرابطه و 

 .رودینمنکرده و به هیچ قرار مالقاتی 

که با مادرش در آن زندگی  یاخانهبالکن  روی هاشبمرد بعضی 

مراعات کردن مادرش( در هوای سرد، سیگار  به خاطر، )کندیم

کشیده و هر روز مثل شمع آب شده و از خودش  پشت سیگار

از روی  از عشق زن و حمایت نکردن آیا ترک کردن» دیپرسیم

 «درست بودن و رو راستی بوده یا از روی ترس.

*** 

از امید به روابطشان  یاتازهجمعه فرا رسید، که نور  سپس آن

 که قبل از سبز شدن در آستانه خشکیدن بود. یارابطهتاباند. 

یمتظار ان که یکی از مدیران استعفا داده بود. شدیمیک ماهی 

ی وقت ، مدیر دیگری از بانک دیگر به جای او منتقل شود.رفت

 تمام وی گرفت، تماس مردکه پس از ناهار معاون مدیر کل با 

 این تصور که در روزهای کرد، با بررسی را خود یهاپرونده

شد، با شده اشتباه مرتکب دارد سختی که به او گذشته امکان

 رفت. باال طبقه به پس از بررسی

با این حال با استقبال صمیمانه معاون مدیر کل سابق روبرو 

شد. او را در آغوش کشیده و بعد از توجه ویژه ارتقائ او را به 

 .عنوان مدیرکل تبریک گفت.

رفت که زن در  یاطبقهدکمه  دست مرد در آسانسور به سمت

 روی صفحه نور که دید راهرو را در زن . وقتیکردیمآن کار 

 شهامت یالحظهرسید  نظر به ،خوردیم اشدهیپر رنگ صورت

 هیجانش انگار کرد که رفتار بعد طوری داده، دست از را خود

که  به او گفت کرده، دریافت تازه که ست اخباری دلیل به کامال  

قبول کند جشن ترفیع گرفتنش را  اگر شودیمخوشحال 

 دوتایی با همدیگر در میخانه بگیرند.

*** 

ویولونیست نزدیک میزشان آمد، دست زن روی دست وقتی 

 مرد بود.

 اینگونه شروع کرد: ویولونیست

 «داداش عزیزم؟به خونم زن داداش چه آوازی  برای»

 زن گفت: جواب دهد که شدیممرد حاضر 

 «ترانه آقای نازنینم رو بلدید؟»

 هامدت هاآن. کردند نگاه هم و نوازنده همراهش به ویولونیست

 به را قطعه نوازنده همراه اما بودند، نکرده آن را اجرا که بود

 از رضایت با. کرد زمزمه بقیه گوش در را آهنگ. آورد خاطر
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ت پ لبخند نوازنده طوالنی، مکث از پس جدید یاقطعه نواختن

 زدن هم به چشم یک با. داد وسعت بیشتر کمی را خود و پهن

 .شد آماده

 راکی لیوان برداشت و مرد دست از را خود دست آرامی به زن

 بود، خود لیوان چرخاندن حال در مرد همانطور که .کرد بلند را

. دید درخشان را زن یهاچشم هاهفته از پس بار اولین برای

 .کرد روشن سیگاری

نوازنده  بار این. انگیز غم هم باشکوه و هم شد شروع آهنگ

 اندازه به او صدای. ویولونیست نه ،خواندیم آواز همراه

 توانستینم او رفته دست از یهادندان نبود، قوی ویولونیست

درست و پر احساس  اما کند، تولید درستی به را صداها همه

 اثری او روی قطعه این یا .نواختیم با تمام قلبش و آهسته. بود

 او به داشت سعی و کردیم درک را زن مشکل او یا داشت،

 :کند کمک

 آقای نازنینم بیا

 حاال کمرم خمیده

 دروغی در من نیست

 مرد دیگری را دوست ندارم.

مرد نگاه کرد. چنان نافذ نگاه  یهاچشمزن درآخرین مصرع به 

 کرد که مرد مجبور شد نگاهش را بدزد.

 باش عاشقم باش عاشقم

 کن بغلم عاشقم باش

 به خداعاشقتم 

 به خدا دارم دوستت

دور میزهای  هاآدمدر آخرین دو مصرع زن همراهی کرد. بقیه 

دیگر سرشان را به سمت آنها برگرداندند تا صاحب این صدای 

را ببینند. نوازنده ویولون ذوق زده شد و  واضح و پر احساس

 به از حاال "لطفا  بقیه ترانه رو بلد نیستیم،  زن داداش»گفت: 

 «با شما بعدش

نگاه زن روی مرد قفل شد. طوری که انگاری ترانه را خودش 

آهنگش را خودش ساخته و حاال دارد روی سنگی  سروده و

با مسخره بازی شروع کرد و بعد با جدیت و قدرت  .کندیمحک 

 .دیدینممرد کس دیگری را  جزبهخواند. چشمانش 

 خماریست چشم این چه

 است شیرینی حرف این چه

 ندارد وجود زیبایی برای چنین

 یاکلمه هیچ

قطع شده بود و مردم حاضر بی  هاچنگالسرو صدای کارد و 

 .کردندیمهیچ سروصدایی گوش 

 باش عاشقم باش عاشقم

 کن بغلم عاشقم باش

 او همصدا شدند: هم با نوازنده همراه ویولونیست و

 به خداعاشقتم ”

 به خدا دارم دوستت

مرد  یهاچشم. شدیمبا تشویق، همصدایی ها بیشتر و بلندتر 

ه مسبب آن را سیگار بداند با پر از اشک شده بود. مثل کسی ک

 دستش دودها را کنار زد. به زن چشم دوخت و زن ادامه داد:

 این قولی برای توست 
 چشم هات رو به روی من نبند

 تو شدم مال من
 صدی صد

مرد پک عمیقی به سیگارش زد. زن موقع خواندن آخرین قطعه 

ا ر را که بسته بود باز کرد. چشم در چشم، نگاه مرد شیهاچشم

 در نگاهش قفل کرد. ترانه تمام شده بود و زمان قول دادن

 رسیده بود. ادامه داد:

 باش عاشقم باش عاشقم

 کن بغلم عاشقم باش

نوازنده همراهش را ساکت  زن با اشاره دستش ویولونیست و

را به مرد اشاره کرد  «آقای نازنین»کرد و آخرین تحری رترانه 

 را گرفت... حاضرین یهانفسزن و  یهادستبخواند. مرد  تا

صدای گرفته مرد از جای خود اوج گرفت و با صدایی راسخ 

 ، خواند:دیگویم« بله»ثبت ازدواج  مأمورگویی که در مقابل 

 به خداعاشقتم 

 به خدا دارم دوستت

مرد و زن یکی شدند درست همانطوری که  یهالب روی میز

 بوسید. مرد دوست داشت

 در مردم. رساندند پایان به را آهنگ شوق و شور بانوازندگان 

 ،کناری میز. کردند تحسین را دوئت قهرمانان شدت به میخانه

 زن به را سیار فروشی توی شیشه گل قرمز رز یهاگلتمام 

 بود، دیوار روبرو تکیه داده به تنها که پیری عموی. داد هدیه

 کمر و ایستاد بعد «من مهمون همه برای لیوان یک» زد: فریاد

 را خود راکی مرد و زن احترام به او. داشت نگه را راست خود

 برد باال

آقای  .دیدرخشیم شدت به شادی اشک از خیس زن صورت 

 تا بود گرفته ظریف زن را محکم یهادست دست یک با نازنین

ان پول نوازندگ داشت سعی دیگر دست با و نکند رها هرگز دیگر

 .کند خارج خود پول کیف از را

 ■کاپیتان آقای علی رضا از: یاترانهآقای نازنین 
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 «های آنان از ترس مهر و موم نشده بودلب اگر ؛آنتیگونه» داستان ترجمه 

 «کیمیالد میره»ترجمه  ؛«حنیف قریشی»نویسنده  
 

 بر کتاب آنتیگونه ژیژک 2حنیف قریشی گفتارشیپ
مدرن است. او یک شورشی،  مشخصا آنتیگونه یک قهرمان 

از پول  اخالقی )اصول دارهیسرما، فمنیست، ضد 3ممنوع الخروج

یک شهید و بدون ترید  قطعا  است(، خودویرانگر شاید، و مهمتر 

به زنان ایبسن  شباهتیبفردی سمج و سرسخت است که 

رحرف ، پآوررنجاینکه، او نسبت به هملت کمتر  ترمسلمنیست. 

و پرپیچ و خم است، اما ممکن است بگویید به همان اندازه 

 نیترمهمدرخشیده و به عنوان یکی از  هاسده گونهیآنت .جوان

کل ادبیات باقی مانده است. آیا او یک قدیس،  یهاتیشخص

، یک مازوخیست یا تنها یک العادهخارق ینقصیبیک جانی با 

در معنایی که « دیوانه»و جسور است؟ یا حتی  سررهیخفرد 

 غیرممکن است درک کنیم.

چه روانکاوی جبرگرایی نیست، با والدینی که آنتیگونه اگر

کن ، ممگررانیخودوداشت، ادیپ نابیناکننده خود و یاکوستای 

است اقرار کنید که آنتیگونه خیلی از شانس و اقبال برخوردار 

نبود. با این وجود، او موجودی باشکوه و 

حتی  اشیسرسختاست که در  یاافسانه

ناامید  یناسازگار رد واروانهیددرحالیکه 

 است، پرجنب و جوش است.

ی برا یاالعادهفوقآنتیگونه همچنین نقش 

. هرگز است ن به عنوان بازیگر زنجراکردا

نباید از یاد ببریم که به هر حال آنتیگونه 

، و سرگرمی با یتقر، « ۴یک نمایشنامه سیاه»یک نمایشنامه، 

ی یک»سرشب عمیقی است. متن آن که توسط هگل به عنوان 

ا ت که بشرکوشش  اثر نیترکاملاز هر لحاظ،  نیتریمتعالاز 

 برای صنعت یاآورده، سهم و شده توصیف« االن به ثمر نشانده

چه در مقام یک شخصیت اگر، باشدیمسرگرمی و نه یک تز 

توسط  یدرپیپتفسیر است و قابل  تینهایبآنتیگونه، 

، منتقدان ادبی و انقالبیون هاستیفمنفیلسوفان، روانکاوها، 

 درباره آن نوشته شده است.

آنچه او  .قرار گیرددر اسم آنتیگونه بایستی مورد تاکید « آنتی»

ینم، آرزوی شدیدی که هیچگاه آنتیگونه از آن غافل خواهدیم

 خودخائنبرادر به اصطالح ، ، این است که محبوبشود

                                                             
 نویس، فیلمسازوکارگردان بریتانیایی ازنویس، فیلمنامهنمایشنامه 2

تبار پاکستانی و انگلیسی است. موضوعات آثار او بیشتر دربارۀ نژاد، 

 .م .گرایی، مهاجرت و جنسیت استملی

افتاده،  توجهیبو  جانیبپولونیکس را که بیرون دیوارهای قصر 

: مصمم است کامال  با تشریفات و منزلت دفن کند. آنتیگونه 

برادرش الشه و مردار سگان و الشخورها نخواهد شد. او مراسم 

 عزاداری خود را خواهد داشت.

دختر است، کرئون، عدوی او، مردی -از آنجاییکه این درامی پدر

 که به نوعی پدر شوهر آنتیگونه شود، و کسی توانستیمکه 

. کرئون یک رهبر، باشدیمسختیگر  فردی، است جانشین پدر

ست ا نخستینیباهوش با مافیایی حامی او، پدر  یمداراستیس

ت نیس انیآن دست مرد که تمامی زنان باید از آن او باشند. او از

دست او بلند  یرو بتوان جوان مسخره شود یا یکه توسط زن

تضعیف  و به از آغاز مصمم بود تا او را تحسین نکند آنتیگونه شد،

 قوانین». همانطور که کرئون تاکید دارد: او ترغیب شده است

 «.دیگویمشهر از طریق من سخن 

بت از آن مراق هاسالکه  کرئون، پس، مانند پدر آنتیگونه، کسی

است. چیزهای زیادی وجود دارد که  نابینا کننده خود کرد،

از سوی  توانایی دیدن یا تائید آن را ندارد.

دیگر، آنتیگونه، بدون داشتن فرزندی برای 

قلمروی »وارد  تواندیمحفاظت از او، 

در متقاعد کردن  شود و سعی« مردان

شناخت پوچی و  کرئون برای درک او،

بیهودگی قانون کند. او شخصیت تمام و 

 باشدیماو  رنجشمایه  لزوما  کمال اوست و 

برای نگریستن از جانب او، اذیت کردن  یآلدهیاکه به طور 

 و شکنجه او قرار داده شده است. هاضعف

نامزد کرده، هیمون پسر  اشییپسردادرحالیکه آنتیگونه با 

، نه به طور غیرمنطقی، که از قانون، کندیمکرئون، کرئون تاکید 

یمنجایگزین عاملیت افراد، بایستی تبعیت شود. هیچ استثنایی 

و این نکته قانون است: مطلق است. اما برای  قائل شد توان

و اخالقیات  باشدیمآنتیگونه، قانون بیمارگونه و سادیستی 

به خوشبختی ندارد و توسط  یاعالقه. او استایدئولوژی 

متهم شد، « عاشق مرده دیدن پولونیکس»خواهرش ایسمنه به 

به  قانون از خود اگربه لذت ارتباط دارد.  قطعا  اما نمایشنامه 

قیمت ما لذت ببرد، آنتیگونه نیز از خود لذت خواهد برد، شاید 

3 Refusenik یم: این اصطالح غیررسمی برای افرادی به کار

ی شوری سابق و کشورهای بلوک شرقی، که هایهودی مشخصا  ، رفت

 .م .آمدیمبه خارج ممانعت به عمل  هاآناز مهاجرت 
4 Noir 

 ینقصیبآیا او یک قدیس، یک جانی با 
، یک مازوخیست یا تنها العادهخارق

و جسور است؟ یا  سررهیخیک فرد 
در معنایی که « دیوانه»حتی 

 غیرممکن است درک کنیم.
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از مرگ و حتی فراتر  سرحدهم بیشتر، و فداکاری خود را به 

کند، و اطمینان دهد که او هیچگاه ناپدید  لیتبد« اسطوره»آن، 

 نخواهد شد.

یک فمنیست است، دختری که از مردساالری  مطمئنا آنتیگونه 

یم، زن تنهایی که در مقابل مردی ظالم کندیمسرپیچی 

خواهر نیست؛ هیچ همبستگی یا اشتراکی در  اصال . اما او ستدیا

ینماقدامات او نیست. او شورشی است اما نه یک انقالبی. او 

را از سر راه بردارد یا دیکتاتوری او را با نظام  کرئون خواهد

جایگزین کند. در حقیقت، سوفوکل در اینجا به  ترکیدموکرات

که چگونه قانون و مخالف یکدیگر را ایجاد و  دهدیمما نشان 

، و تنش ضروری بین دولت و مردم، خانواده و کنندیمتولید 

 .کشدیمفرد، مرد و زن را به تصویر 

وحشتناک در عشق به کرئون مقید است،  یاوهیشآنتیگونه به 

محدود هستیم. آنتیگونه  ماندشمناناچارا به همانطور که ما ن

آزادتر از او نیست. این زوج مجذوب یکدیگر هستند. آنچه در 

مورد آنتیگونه وحشتاک است، خیلی باور و عقیده او نیست، 

مطمئن  کامال  . او کندیماست که آن را تصور  یاوهیشبلکه 

 کسی از یانمونهاست. او نمونه کامل نیست؛ و به جای اینکه 

 تواندینمکسی است که  باشد که به آرزوی خود پایبند است،،

 فکری است. یریپذانعطافبیندیشد و فاقد 

. درواقع، کندیمسرسختی او، از همان سرسختی کرئون تقلید 

مشابهی دارند و هیچکدام عدم  یهاتیشخص هاآنهردوی 

 یا توانایی سازش ندارند. هردو به ییگراشکاعتماد به نفس، 

ر د هاآناطمینان بیش از حد مبتال هستند، به طوریکه هردوی 

مسیر تصادم و برخورد هستند. هردو نشان داده شدند که هیوال 

 باید بمیرند. هاآنهستند و هردوی 

که مخاطب را درگیر کند،  یاوهیشاین نمایشنامه، پس، به 

 کامال  ، رودیمدرحالیکه از یک استدالل به استدالل دیگر 

متعادل است. این نمایشنامه صداها و تمرینی در خود 

، اما دهدینمرا پیشنهاد  یحلراهدموکراسی است که هیچ 

. هیچ خیر گذاردیمرا به نمایش  سؤاالت نیتریادیبن یروشنبه

وجود ندارد. خیر و صالح آن است که  یاشدهو صالح توافق 

ل موضع نهایی درباره آن استدالل کرد، اما هیچ احتما توانیم

بدون تحمیل کردن آن وجود ندارد، شکلی از مدینه فاضله که 

 تنها منجر به فاشیسم شود. تواندیم

است  یاگونه. به کندیمعرضه  کارگناهبه نوعی  هر کنشی ما را

بدون صدمه زدن  میتوانیمکه انگار تمایل داریم تا باور کنیم که 

« یافراط شیطان»ن زیبا به دیگران زندگی کنیم. اما این داستا

پایان یابد، با  تواندیمبه طور ناخوشایندی از هر دو طرف 

و کرئونی که پسر خود را از  کشدیمکه خودش را  یاگونهیآنت

با گناه تلف شد و سرآخر توسط اوباش به قتل  ، ودهدیمدست 

 رسید و کاخ او در آتش نابود شد.

آموزشی دیالکتیکی  یاشنامهینمابه عنوان  توانیمآنتیگونه را 

، که کنش انسان را از اگر شدیمتوصیف کرد، یک چه 

مانند روانکاوی که  قا یدق، دهدیممتعددی، نشان  ینظرهانقطه

را حذف کند بلکه قرار است آن را به  هاکشمکشقرار نیست 

چه فکری  دیگوینممعرض دید بگذارد. این نمایشنامه به ما 

یی برای اندیشه نیست، بلکه رویهمرفته کنیم، چونکه راهنما

: راهنمایی برای ضرورت کندیمچیز دیگری را دنبال 

یمسرگشتگی. این نمایشنامه کشمکش ضروری را به تصویر 

مفید به جای  یهاکشمکشکه  دهدیمو نشان  کشد

 ■ .سازدیمکشنده، دموکراسی را ممکن  یهاکشمکش

 

 

 
 

  

   

 

 

  



 

 1399 آرذ ماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوبیست و چهارمشماره      129

 «گوشه دنج نورانی» داستان ترجمه 

 «مژگان حقیقی»ترجمه  ؛«ارنست همینگوی»نویسنده  
 

مرد در کافه  ریپ کیفقط  .بود و همه رفته بودنداواخر شب 

اغ چر ریکه ز ییهابرگ هیگوشه در سا کیمانده بود که  یباق

رد گ ابانیخ در نشسته بود. هنگام روز وجود داشت ابانیبرق خ

 مرد ریو پ کردکم میو خاک بود، اما شب شبنم گرد و خاک را 

 شیگوشها با اینکه. ندینشجا ب نیوقت ا ریدوست داشت تا د

 .کردیمشب که همه جا ساکت بود فرق را احساس  ،کر بود

مرد مست  ریپ دانستندیمکافه بودند  یکه تو شخدمتیپ دو

مست  ادیز یوقت دانستندیمبود  یخوب یچه او مشتر اگراست و 

 نی، بنابرارفتیم شدیمبدون پول دادن بلند  یگاه شدیم

 .مواظبش بودند

 یخود کش خواستیمهفته گذشته  گفت: هاشخدمتیپاز  یکی

 .کنه

 را؟چ -

 .بود وسیمأ -

 ؟یچ از -

 ی.چیه از -

 

 نبود؟ یچیه یدون یکجا م از -

 .پول داره یلیخ -

در کافه  کینزد واریکه کنار د یخال یزهایاز م یکیسر  هاآن

 ادهیپ یتو یهایصندلو  زیبود نشسته بودند و چشمشان به م

 رمردیکه پ یزیم یبودند، البته به استثنا یرو بود که همه خال

 دندیلرزیمشب  فیکه در باد خف هابرگ هیسا ریآن گوشه ز

ابان رد شدند. شماره یسرباز از خ کیزن و  کینشسته بود. 

ن . زدیدرخش ابانینور چراغ برق خ ریسرباز ز قهی یرو یبرنج

 .رفتیمسر برهنه بود و با عجله دنبال سرباز 

 .رنشیگ یم هادژبانگفت:  هاشخدمتیپاز  یکی

ه ب هست دنبالش چه آن به اگه –داره  یگفت: چه مانع یگرید

 .رسه

ج . پنرنشیگ یم هادژباننباشه.  ابونیخ یتو بهتره -

 .رفتند باال شیپ قهیدق

به  یخال السینشسته بود با گ هابرگ هیسا ریکه ز یرمردیپ

 .او آمد زیکه جوانتر بود بلند شد و سر م یشخدمتیبشقاب زد. پ

 ؟یخوا یم یچ -

 .گرید ی )نوعی نوشیدنی(برند کیمرد به او نگاه کرد. گفت:  ریپ

 

 

 

 مرد به او فقط نگاه کرد. ریپ.« یشیمست م»گفت:  شخدمتیپ

 .رفت و برگشت شخدمتیپ

 . بعد گفت: مننهیش یم رهیگ یهمکارش گفت: تا صبح م به

نشد قبل از ساعت سه برم تو رختخواب.  چوقتی. هادیخوابم م

 .کشتیمخودش رو  شیهمون هفته پ دیبا

ر برداشت و قدم زنان به س گریبشقاب د کیو  یبرند یبطر کی

 رمردیپ السیگذاشت، بعد گ زیم یآمد. بشقاب را رو رمردیپ زیم

 .را پر کرد السیآن گذارد و گ یرا رو

.« یکشتیمخودت رو  دیاون هفته با»مرد کرد گفت:  ریبه پ رو

 خدمتشیپ.« زیبر شتریب یکم»با انگشت اشاره کرد.  رمردیپ

 السیاز سر گ یمشروب را با کثافتکار عمدا را بلند کرد و  یبطر

شقاب ب یو تو ریسراز السیاز ساقه گ یو برند ختیر شتریهم ب

 شخدمتیپ« متشکرم.»گفت:  رمردیولو شد. پ

کافه و خودش برگشت  یرا برد گذاشت تو یبطر

 .کنار همکارش نشست یخال زیسر م

 .مسته مست -

 .شب مسته هر -

 خودش رو بکشه؟ خواستیم یچ یبرا -

 از کجا بدونم؟ من -

 کرد؟ چکار -

 .رو با طناب دار زد خودش -

 نجاتش داد؟ دیرس یک -

 اشزادهبرادر  ای، اشزاده خواهر -

 ره؟ینذاشتند بم چرا -

 از ترس روحش البد -

 ؟پول داره یچقدر -

 .داره یلیخ -

 .سال رو که خوب داره هشتاد -

 داره نیریو ش هشتاد -

شب  کیخواد پاشه بره خونه ش نشد که  یم دلم -

شد  نمی. انیاز ساعت سه برم سرم و بذارم زم شیپ

 دن؟یشد وقت خواب نمیا ؟یزندگ

 .ادیمونه چون خوشش م یم داریب اون -

 یزن دارم که تو هی. من ستمیمن که تنها ن تنهاست، -

 .منتظرمه خونه

 

 

 یخال یزهایاز م یکیسر  هاآن
د در کافه بو کینزد واریکه کنار د

 زینشسته بودند و چشمشان به م
رو بود  ادهیپ یتو یهایصندلو 

 .بودند یکه همه خال
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 زن داشته هی یهم روزگار اون -

 .خوره یدردش نم چیزن به ه گهید حاال -

یمداشت وضعش بهتر  اگر دیشا ؟یدون یکجا م از -

 شد

 .برادر زاده ش مواظبشه ایزاده ش  خواهر -

 .طناب دارش رو پاره کرد یدونم. گفت یم -

 یزهایچ یلیخ رهای. پبه شم ریخوام پ یکه نم من -

 .انیفیکث

 یم ی. نگاهش کن. وقتزهیتم یکی نیهمه شون. ا نه -

 .االن که مسته ی. حتزهیر یخوره نم

خواد پاشه بره گم  یخوام نگاهش کنم. دلم م ینم -

تا بوق سگ کار کنن  دیکه با ییفکر آدمها اصال شه. 

 .ستین

انداخت، بعد به  یخال دانیبه م ینگاه رمردیپ

 .نگاه کرد هاشخدمتیپطرف 

یالخ السیو با انگشت به گ.« یبرند کی: »گفت

که عجله داشت  یجوان شخدمتیاشاره کرد. پ اش

 .باز بلند شد آمد

لحن و زبانش با حذف فعل و فاعل « تموم.: »گفت

را داشت که  یاحمق یهاآدم یهازبانو کلمات ربط جمله حال 

 .زدندیمحرف  هایخارج ای هاوانهیدبا 

 «.. تموممینه. حاال بست گهید امشب»

 گهید یکیمرد گفت:  ریپ

ا ر زیگوشه م کیبا دستمالش  شخدمتی. تموم. پنه -

 .پاک کرد و سرش را تکان داد: نه

 زیم یرا که رو ییهابشقاب واشی واشی. ستادیبلند شد ا رمردیپ

در آورد، پول  بشیاز ج یچرم فیک کیجمع شده بود شمرد، 

 .انعام گذاشت یپستا هم برا مین کیرا داد، و  شیهامشروب

مرد را نگاه کرد که سالنه سالنه  ریو پ ستادیهما جا ا شخدمتیپ

، فرتوت و لرزان یرمردیباال رفت. پ یخال ابانیروشن خ هیدر سا

 .بود تیاما هنوز با وقار و با شخص

 ارهچیب یچرا نذاشت»که عجله نداشت گفت:  یدوم شخدمتیپ

یمرا  هاپنجرهحاال داشتند در و « ؟به خورهمشروبش رو  نهیبش

 ...هم نشده میهنوز دو و ن. »بستند

 خوام برم بخوابم یمن م: جوان گفت شخدمتیپ

 ه؟یساعت چ هی -

ت مس مرد ریخوره تا به در اون پ یبه درد من م شتریب -

 .خبر یب

 .ساعته هیساعت  هی -

. اون یزنیمحرف  مردها ریمثل پ یخودت هم دار تو -

خونه ش  به برهمشروب بخره  یبطر هیتونه  یم

 .کوفت کنه نهیبش

 .کنه یم فرق -

 یآره، خوب فرق م»گفت:  با عجله که زن داشت یشخدمتیپ

 «کنه.

زودتر از موقع  یترسینم –و تو »د گفت: مرریپ شخدمتیپ

 «خونه؟ یمعمول بر

 ؟یگ یمتلک م یدار -

 بود یبابا. شوخ نه -

 .ترسمیم نه، -

و بست.  نییپا دیرا کش یآهن دیددر ج شخدمتیپ -

 .خیلی هم اعتماد دارممن اعتماد دارم. »گفت: 

 معتمدی ،یتو جوان»گفت:  ریپ شخدمتیپ

 «.یدار زی. تو همه چیو کار هم دار

 ؟یندار یتو چ و -

 ندارم جز کار یچهی من -

 .یکه من دارم دار یهر چ تو -

وقت اعتماد نداشتم،  چینه من ه -

 ستمیو جوان هم ن

 قفل در رو ایدور. ب زیرو بر خودیب یهاحرفبابا.  برو -

 میکن

هستم که دوست  ییاز اونها یکیمن »گفت:  ریپ شخدمتیپ

دوست  هاشبکه  کسانی جمع در –کنند  یدارند شب زنده دار

 یبه روشن اجیکه شب احت کسانی جمع در –ندارن بخوابند 

 «.دارن

 .خوام برم خونه تو رختخواب یم من -

 .«میبا هم فرق دار ما -

فقط »و آماده رفتن بود. گفت:  دهیحال لباس پوش 

 ااینهگر چه  ست،یو اعتماد هم ن یموضوع جوان

هستند. هر شب آخر شب من دو دلم  ییبایز یهازیچ

ممکنه  کنمیمنبندم، چون فکر  ایکه کافه را ببندم 

 ..داشته باشه اجیجا احت نینفر باشه که به ا هی

هستند که تا صبح بازند،  ییهایفروش هیاغذ ق،یرف -

 «.مشروب هم دارند

. هیو دنج و حساب زیکافه تم هی نی. ایفهمینم تو -

 «.هم هست هادرخت هیمطبوع داره، و سا ییروشنا

 .جوان رفت شخدمتی. پریبه خ شب -

 ریبه خ شب -

 و با انگشت.« یبرند کی: »گفت

اشاره کرد.  اشیخال السیبه گ

که عجله  یجوان شخدمتیپ

 .داشت باز بلند شد آمد
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و خوب باشد.  زیتم دیالبته مهم است، اما جا با یرا هم خاموش کرد و گفتگو را با خودش ادامه داد: روشن رونیچراغ ب ریپ شخدمتیپ

 یستیبا شخانیجلو پ ها،یفروش هیاغذ نیاز ا یکی یتو ت،یشخص یوقار و ب یب ،یکیتار یتو یخوا ینم نیو همچن یخوا ینم کیموز

بود که  یچیجور ه کیوحشت نبود.  ایترس  ؟دیترسیم یاز چ مرد ری. پمانندیموقت شب باز  نیهستند که ا ییتنها جاها ااینهگر چه 

 هایلیخ و نظم. یزیجور تم کیالزم بود و  یبود و تنها روشن نیبود. فقط هم چیبود و آدم هم ه چیه پا. از سر تا شناختیماو خوب 

 .است چیو باز ه چیو باز ه چیکه تمامش ه دانستیمنداشتند، اما او  هیچ حسی یول کردندیم یدگزن زهایجور چ نیوسط ا

حکمفرما  چیخواهد شد و اراده تو در ه چیتو ه یباد. سلطنت آسمان چیمقدس تو ه عرش ،یهست چیبخشنده و مهربان که در عرش ه یا

 یهاچیهما را ببخشا، همانگونه که ما  یهاچیهما را عطا فرما و  چیرزق ه چ،یه نیحکمفرماست. در ا چیه نیخواهد بود، همانگونه که در ا

 هوهق دستگاهکه  یفروش هیاغذ یادکه شخانینجات ده. با لبخند جلو پ چیدور دار و از شر ه چیو ما را از وسوسه ه مییبخشایمخود را 

 .ستادیداشت، ا یبزرگ براق ساز

 «د؟یدار لیم یچ: »دیپرس دکاندار

 .یچیه -

 بله؟ -

 یچیه -

 .گهید وونهید کیسرش را برگرداند و گفت:  دکاندار

 فنجون کوچک قهوه کی -

 .و آورد ختیر شیبرا دکاندار

 .خواد یم قلیص شخانی. اما پستیمغازتون خوبه بد ن ییروشنا -

 .بگو مگو کند یاز آن بود که با کس رتریاو را نگاه کرد، اما جوابش را نداد. د دکاندار

 ؟یخوا یم م گهیفنجون د کی -

بود. و حاال  یگرید زیو روشن چ زیکافه تم کی. آمدیمکوچک بدش  یهادکهو  هایفروش هیپولش را داد و رفت. از اغذ« متشکرم. نه»

دم خوابش  دهیسپ ییروشنا نینخست دنیو با رس دیکشیمرختخوابش دراز  ی. رورفتیمفکر کند، به خانه به اتاقش  گریکه د نیبدون ا

■ دارند. هایلیخ که است یخواب یالبد فقط مرض ب ست،ین یزیچ. فکر کرد بردیم
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هامنتظرآثار، مطالب، مقاالت، یادداشت
 م.شما هستی منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»
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