
به نام خدا



1394مهر ،ي اولشماره،سال اول،ي فرهنگی هنريسالنامه،)حیرت(ي سالداستان خالقانه

مجید خادم: و سردبیرمدیر مسئولصاحب امتیاز، 

صدیقه قانع: مدیر هنري

امید تمیس:مدیر اجرایی

سمیه برازجانی: ویراستار

، سمیه برازجانیزاده، نژاد، رضا بهاريمحمدرضا صفدري، امیرحسین طاهري:همکاران این شماره
رزهرا قادرپوکیا، ، امید تمیس، بیژن صدیقه قانع

محتواي آثار و مقاالت مندرج در این نشریه، الزاماً منطبق بر آراي مسئوالن و گردانندگان نبوده و مسئولیت
.هاستمطالب بر عهده مؤلف و نویسنده آن

در رابطه با آثار داستانی، . هرگونه استفاده از مقاالت و مطالب این شماره با ذکر منبع، بالمانع است
.کسب اجازه از مؤلف اثر نیز الزامی است

سال، از دریافت مقاالت و مطالب شما، در صورت مرتبط بودن، استقبال يخالقانهي داستان سالنامه
.خود را به پست الکترونیکی سالنامه ارسال نمایندموردنظر مطالبتوانند مند میاد عالقهافر. کندمی

ي دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما در رابطه با داستان خالقانه، مشتاقانه آمادهيسالنامه
. جشنواره و سالنامه است

HeyratFars@Yahoo.Com: پست الکترونیکی

HeyratAcademy.ir:پایگاه اینترنتی

25، پالك 2صدف، طبقه ژشیراز، حد فاصل پارامونت و چهارراه خیرات، پاسا:دفتر نشریه

، چاپخانه صدف2تهران، میدان انقالب، خیابان اردیبهشت، ساختمان دانشجو، واحد:چاپخانهآدرس 

09385163546:و فروشامور پخش











سخن نخست

به معناي واقعی –جا که به هنر برانگیز است، لیکن آنخالقیت اگرچه لغتی پر چالش و بحث
مبنایی که دیرگاهی است اندکی به فراموشی سپرده . رسد؛ بی شک، زیربنا و مبنا استمی- کلمه
فرهنگی هاي ناگزیري ما و بازتابفراموشیِ در عمل، سیر طبیعی حرکت هنر در جامعهاین . شده

.را، دچار اختالل خواهد کردآن
- داستان کوتاه خالقانه”ي و برگزاري جشنواره“ي سالداستان خالقانه”ي نشر این دغدغه، انگیزه

.بوده است“)حیرت(ي سال
ي خص در حوزهو باألهنري کشور-هاي ادبیجشنوارهي نشریات، مجالت و که عمدهزمانی
هاي پوسیده، استاندارد شده و خودکامه و بدون با نگاه- ي ماستکه مد نظر ویژه-نویسی داستان

ايِ هنر، هر روز محور و حاشیهي آثار، با رویکردهاي موضوعتوجه الزم به فرم زیبایی شناسانه
هاي خالقانه و ي داستانکه عمدهزمانیزنند؛دامن میتر به رکود ادبی موجودتر و بیشبیش

هاي نسبی و اسیر قاعدهي نویسندگان جوان و مستعدي که هنوزساختارشکنانه و جسورانه
شوند، و ها، نشریات و مجامع ادبی نادیده گرفته میاند، در جشنوارهتر نشدههاي نسبیچارچوب

اند، الزم شد تا فرصتی پدید آید گذاري شدهمعیار ارزشها و قواعد کهنه شده، زمانی که چارچوب
اصالت خالقیت در ادبیات . چه نادیده گرفته شده، بگذاردو حرکتی نو صورت گیرد که اصل را بر آن

.1داستانی
منتقدین و نظران، تریبون داران،صاحبفهمی و جمود اذهان ایم که کجبسیار دیده و شنیده

- اند و با استداللها شمردهدر آثار خالقه را ضعف آنشکنیرفته که ساختارجا پیش متولیان، تا آن
.اندراه  تنفس این بخش مهم از ادبیات جامعه را بستهاي،هاي واهی، به هر گونه

اما مگر نه این .دانیم، ادبیات خالقانه و پیشرو را با عموم مردم چندان سر و کاري نیستنیز می
زنند؟ که تاریخ هنر هر ملت، تاریخ سیر حرکت رو به کمال هنر را رقم میاست که همین آثار، 

پیشرو است و هر اثر هنري بزرگ و جاودانی هاست؟ که هنر ذاتاًرويها و پیششکنیهمین ساختار
هاي مد نظر عموم جامعه بوده است؟در زمان خلق شدنش، فراتر از انتظارات و تصورات و قالب

- آن نیست که با روش استبدادگراي دیدگاه مقابل، گفته شود که تمامی بدنهاین سخن به معناي 
- ما نمی. ها باید چنین و چنان باشد و جز آن، مقبول نیستي ادبیات یک جامعه، در تمام زمان

گونه القا کنیم که تمامی آثار خلق شده در ادبیات خواهیم استاندارد دیگري تبیین کنیم و این
اما معتقدیم که بخش کوچک و در عین حال پیشرو و خالق ادبیات . نگارد باشندداستانی، باید آوا

.ي ادبیات آن جامعه استي تمامی بدنههر جامعه، غنا دهنده، تغذیه کننده و پیش برنده

هاي مختلف، به بررسی چیستی و چگونگی خالقیت در ادبیات داستانی خواهد ي این مجله، طی سلسله مقاالتی، به صورت مفصل و از دیدگاهي آیندهشماره-1
.پرداخت
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نگریم، دوري عموم مردم ي خود میدرست است که امروز وقتی به فضاي فرهنگی و ادبی جامعه
اندیشیِ اما سادهمل است؛قابل بحث و تأگیر و دالیل این فاجعهچشماز مطالعه، فرهنگ و هنر،

.پذیرفتنی نیستمان در حل این معضل،نظران و نویسندگانصاحببخش بزرگی از 
هاي بسیارِ ایشان براي به دست آوردن دل مخاطبِ بسی دور شده از ادبیات ناب، با تالش

ي تبلیغات کاذب، بزرگ جلوه دادن افراد کوچک، ارائههاي یک سویه، راهکارهایی چون سیاست
مالیسم هاي داستانیِ دم دستی، مینینامهدستانه، زندگیخامهاي نگاريهاي رادیویی، خاطرهقصه

بار پسند و پاورقی، اما اینعامههمان ادبیات (قصار و ادبیات به اصطالح، میانه ایرانی و جمالت شبه
هایی بیهوده، که تالش. مگی به شکلی، پاك کردن صورت مسئله بوده استه... و) با نامی زیباتر

.شان هویدا استشان، از نتایج و دست آوردهايبیهودگی
اند، ارتباط اندکی با این که چرا عموم جامعه تا این حد از ادبیات و هنر ناب فاصله گرفتهاین

کند و یا مخاطب را سرگرم نمی. استفهمخوان و دشواردارد که این ادبیات یا هنر، سختمسئله
تر در خود جامعه، مشکل را باید بیش.شود یا هر چیز دیگري از این دستمورد پسند او واقع نمی

مشکل،. هاي فرهنگ عمومی، عوامل اقتصادي و اجتماعی و سیاسی جستجو کردگیريجهت
.شود؛ نه در درون هنرتر باید در درون جامعه و خارج از نفس ادبیات و هنر جستجوبیش

اي طلب، مخاطب را چنین خطاب بورژوازيِ منفعت لحظهنشی فاسد و شبهپسندیده نیست تا با م
از فکر کردن، از فرهنگ، از تالش براي فهم و ! کنندگان محترممصرف!عموم مردم عزیز«: کنیم

ما شما . خواهیدسازیم که میچه را میما براي شما آن. اید؟ ایرادي نداردتر خسته شدهکمالِ بیش
خواهیم و گونه تالش و حرکتی میداریم و نه از شما هیچنه به فکر کردن وا می. کنیمیید میرا تأ

- هضم برايقیمت و زودکاالیی ارزان. فرهنگ داردي غامض و تجمالتیِنه کارمان ربطی به مسئله
توانید مرغوب نیست، اما به سادگی میدانیم که چنداناگرچه خودمان هم می. کنیمتان مهیا می

»...مهم این است که شما راضی باشید. مصرفش کنید و به سرعت هضم
سفانه بسیاري از نویسندگان ما، خواسته و ناخواسته، با هر هدف و نیتی، کم و بیش، متأ

.اندچنینی را در پیش گرفتهرویکردهایی این
.دانیمبه تبعیت از جمع و از ایشان نمیاما خود را ملزم . و بگذار تا چنین کنند

سوزد، و نه فریب اقتضائات هر دم ي شکوهمند ادبی میادبیات خالقانه، نه در حسرت گذشته
. اندیشدادبیات خالقانه، به چیزي دیگر می. خوردي متناسب با زمان حال را میدگرگون شونده

ي زیبایی و کمال و رشد فرهنگی ئلهو مس- به عنوان مفهومی در ذیل هنر-ذات هنر و ادبیات 
.ادبیات خالقانه، رو به آینده دارد. جامعه

آورد و جوامع را اصالح، ارشاد و احیاناً زیر و زبر ها را به حرکت درخواهد تودهادبیات خالقانه نمی
ا، خواهد در ابتد؛ بلکه می)ها هم خواهند بودمدت خالقیت، بی شک ایناگرچه از نتایج بلند(کند 

ي شرایط و از رکود و ایستایی که خطري است در همهآوردهنر، ادبیات و فرهنگ را به حرکت در



- کنندهنوین است و نه تکرارهایی هنر خالق در پی خلق معانی و زیبایی. شان دهدها، نجاتو زمان
ساختارها، که ي مفاهیم و ادبیات خالق، نه بنده. ي مرسومبندي شدهها و مفاهیم قالبي زیبایی

که در پی و پس از این اهداف، می تواند حال آن.استي ساختارهاهم زنندهبرمفاهیم ويسازنده
.بسیاري اهداف دیگر را نیز دنبال کند

هر دو بر آنند تا بشناسند و بشناسانند “حیرت”ي و جشنواره“ي سالداستان خالقانه”ي مجله
.ه چنین آمالی در سر دارنداندك هنرمندان پرشور و خالقی را ک



نخست  
       جشنواره 
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ي ي داستان کوتاه خالقانهي جشنوارهگزارشی مختصر از روند برگزاري اولین دوره
):حیرت(سال

ي داستان نویسی از طریق سایت مدرسه1393ي جشنواره، در بهمن ماه فراخوان اولین دوره
.منتشر شدحیرت، به صورت اینترنتی

نویسنده از سراسر کشور به 464اثر توسط 683با پایان مهلت ارسال آثار در موعد مقرر، 
اثر نیز به دلیل عدم انطباق فاحش با شرایط فراخوان 23البته . ي جشنواره ارسال شددبیرخانه

سنده، ارسال اثر براي هر نویبیش از محدودیت دو این آثار، رمان یا مجموعه داستان بودند و یا(
سال بود 30تا 20درصد شرکت کنندگان بین 80سن . از بخش مسابقه خارج شدند.) شده بودند

:ترین آثار به ترتیب از شهرهاي زیر ارسال شده بودندو بیش

)درصد آثار دریافتی20تقریبا (تهران .1
)درصد12تقریبا (شیراز .2
)درصد8تقریبا (اصفهان .3
)درصد5تقریبا (مشهد .4
)درصد3.5تقریبا (کرج.5
)درصد3.5تقریبا (رشت.6
)درصد2.5تقریبا (قم.7
)درصد2تقریبا (کرمانشاه .8
)درصد1.5تقریبا (آبادان.9

)درصد1.5تقریبا (قزوین.10

ایالم، اردبیل، بندرعباس، دزفول، ساري، ) به ترتیب(درصد آثار نیز از شهرهاي 20مجموع 
. ي، مالیر، نوشهر و یزد ارسال شده بوداسفراین، سنندج، تبریز، اهواز، بابل، شهرر

نویسنده از فارسی زبانان 4همچنین . مابقی آثار نیز از سایر شهرهاي کشور ارسال شده بودند
.خارج از کشور نیز در جشنواره شرکت داشتند



40ي دوم تیرماه به پایان رسید و بندي قبلی، در ابتداي نیمهي داوري طبق زماناولین مرحله
:ي نیمه نهایی به شرح زیر اعالم شدندي مرحلهرگزیدهاثر ب

اثر سیده سمیه سیدان“هاي خاکیپشته”.1
اثر حسین علی ساسانی“کشتزار”.2
اثر ندا مرادي“در شهر”.3
اثر محمد جابري“سرود یخ و آتش”.4
پروراثر امین پاك“قلم به دستان ریشدار”.5
اثر فاطمه خلیلی“یک+ االسفار اسبعه ”.6
اثر عطیه اسداللهی همدانی“مالیستی ترین داستان دنیامینی ”.7
اثر سعید احمدزاده“نسل وي آي ایکس”.8
اثر پري شاهیوندي“مان افغانستانمحله”.9

اثر بهاره “ات مباح شود به خرابیهاي حیوانیقدر که سقف خانه از بخار نفسنجاست، آن“.10
ارشد ریاحی

اثر مجید آغه میري“ده شبانه روز“.11
اثر بهاره ارشد ریاحی“بداهه“.12
اثر محمد محمودي“به خوشمزگی ذغال اخته هاي کبابی: یک پیشنهاد خوب“.13
اثر رضا گندمی“مشتی زیر بادکنک قرمز“.14
پوراثر عرفان موسی“آنامورفوسیس“.15
اثر عاطفه خلیلی“شرح حال یک شاهکار“.16
اثر قاسم طوبایی“نقطه خور“.17
اثر صدیقه قانع“قالب”.18
اثر فیروزه زارعی بالنجان“در این داستان خیس کنبیسکوییتت را”.19
اثر زهرا حسن زاده“آقاي دال“.20
اثر علی شادکام“تکنوپولی“.21
پیمان برومنداثر“رد زخم“.22
اثر دامون قنبرزاده“بلّیسیمو“.23
اثر رویا مقصودي“یک پک عمیق“.24
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اثر زهرا ریحانی“قباي سرخ”.25
اثر نگار نصراللهی“دختر کار خرابی“.26
اثر مهدي نوربخش“لک قهوه ايچند “.27
اثر غالمرضا شریعتی راد“هاي سفیدبلوط“.28
اثر مصطفی میرزایی پیهانی“لطفن فقط خودتان بخوانید”.29
پیهانیمیرزاییاثر مصطفی“برَس”.30
اثر نگار نصراللهی“ابعاد قضیه”.31
اثر حسین شعبانی“ساطور مریل استریپ”.32
اثر فاطمه دهقان“مارپیچ”.33
فاطمه دهقاناثر“چهل گیس”.34
اثر پریسا کشتکار“داستان آخر”.35
اثر مصطفی سلیمی“پدر چه جور آجري می شود؟”.36
اثر وحید فوالدپور“تجدد”.37
اثر شورش عابد“خیخون-چاقوکشی قبل از پخش مستقیم ماالگا”.38
اثر اسماعیل زرعی“جهنم به انتخاب خودم”.39
اثر صدیقه قانع“شابدوز”.40

- نویسان مطلع نبوده و آثار بدون نام نویسنده تحویل آناسامی داستانداوران ازجا که البته از آن

ها شده بود، در سایت اینترنتی جشنواره، به دلیل اهمیت پنهان ماندن نام هنرمندان صاحب آثار تا 
.هاي برگزیده منتشر شدي نهایی، تنها اسم داستانمرحله

ها دست به ، اما به هر حال باید از بین آنبودنداگرچه آثار خوب زیادي به جشنواره ارسال شده
با توجه به نسبی .شد و بدیهی بود که تنها معدودي داستان به مراحل بعد راه یابندانتخاب زده می

بودن هرگونه داوري در هنر، حذف شدن یک اثر در هر مرحله، دلیل بر ضعف مطلق آن اثر نبود و 
.و دیدگاه داوران این اتفاق افتادتنها نسبت به سایر آثار و خط مشی جشنواره

آثار منتخب این مرحله، از شهرهاي کرج، شیراز، دورتموند آلمان، اصفهان، تهران، سنندج، 
بیرجند، خرامه، رامسر، یاسوج، مالیر، رشت، قزوین، بوکان، مشهد، کرمانشاه و خرم آباد ارسال شده 

.بودند



ي دوم مردادماه به پایان رسید و ر ابتداي نیمهبندي قبلی، دي داوري، طبق زماندومین مرحله
ي اسامی برگزیدگان نهایی در انتهاي بیانیه. (ي نهایی نیز اعالم شدندي مرحلهاثر برگزیده20

.)هیئت داوران درج شده است

، 1394ي دوم شهریورماه ي سوم داوري و مشخص شدن نتایج نهایی در نیمهپس از پایان مرحله
ي اول جشنواره طی مراسمی خصوصی و صمیمانه با حضور ي دورهیور، اختتامیهشهر27در روز 

جمعی از برگزیدگان نهایی در کنار نویسندگان و ادب دوستان شیرازي برگزار شد و از نفرات برتر 
.تقدیر به عمل آمد

اره در انتهاي این گزارش کوتاه، باید از تمامی هنرمندانی که آثار ارزشمند خود را در جشنو
شرکت داده و همچنین تمام دوستانی که در مراحل مختلف برگزاري، یار و همراه ما بودند، تشکر 

.پذیر نبوداین جشنواره، بی یاري ایشان امکانبرگزاريکرده و یادآور شد که

ي داستان نویسی هاي جشنواره، از سوي هنرجویان و مدرسین و دوستان مدرسهبخشی از هزینه
اسان فلک دین، علی پاینده س. کنیمتک این دوستان، صمیمانه تشکر میاز تک. شدمین حیرت تأ
احمدزاده، ا معصومی، سعید روح اهللا اسدي، مهدي نوربخش، رضا بهاري زاده، غالمرضجهرمی، 

زهرا قادرپور، فاطمه دهقان، اعظم کمالیان و سمانه کریمی و چند تن دیگر از دوستان که 
هاي مالی جشنواره، یاري رسان ما مین بخشی از هزینهها برده شود، در تأنخواستند نامی از آن

.بودند

فرد، میثم کالنتريبوبه محمدي، میثم دوستان عزیزمان، امید تمیس، سمیه برازجانی، مح
زاده، غالمرضا معصومی، زهرا قادرپور، محمدي، صدیقه قانع، امیرحسین طاهري نژاد، رضا بهاري

هاي کتابِ شیراز، در مراحل مختلف برگزاري اولین مسئولین کتابفروشی بچهگر و ریحانه نقش
از . هنري را همراهی و یاري کردند- ي جشنواره، به عناوین و اشکال مختلف، این اتفاق ادبیدوره

.گذاریمها نیز سپاسآن

خاطر ذوق و خالق شیرازي تشکري ویژه داریم به محمود زینلی، مجسمه ساز خوشهمچنین از 
ي جشنواره، که خود، اثري بود فرد و خالقانهبهت تندیس ارزشمند، زیبا، منحصرطراحی و ساخ

.هنرمندانه، استادانه و ساختارشکن
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ي دوم جشنواره، در انتهاي همین نشریه درج شده است و به طور رسمی در ابتداي فراخوان دوره
به امید همراهی مجدد .ز اعالم خواهد شد، از طریق سایت اینترنتی جشنواره نی1394اسفند ماه 

.ي دوستانهمه

)حیرت(ي سال ي داستان کوتاه خالقانهي جشنوارهدبیر اولین دوره–مجید خادم 



):حیرت(ي سال ي داستان کوتاه خالقانهجشنوارهي اولین دورههیئت داورانيبیانیه

و نویساني داستانهمه، از ي سالداستان کوتاه خالقانهي ي جشنوارهاولین دورههیئت داوران 
. کندمیگزاري سپاساند خود را به جشنواره ارسال کردهآثارهنرمندانی که 

جریان يدهندهنشان،حجم باالي آثار ارسالی براي داوري و کیفیت قابل قبول بسیاري از این آثار
.شکل گرفته و در حال گسترش استستانیي داخالقانهارزشمندي است که در تولید آثار 

یعنی خالقیت در - با در نظر گرفتن معیار اصلی جشنواره،یندي شفافآهیئت داوران طی فر
.پرداختبررسی آثار درسه مرحله به -داستان

جا که اختالف نظر در این از آن. صورت جداگانه اعالم کردندمامی داوران، امتیازات خود را بهت
است، با توجه به نزدیکی امتیازات به هم، بنا به روال از پیش تعیین شده، دیهیباب امري ب

.ي نهایی مشخص گردددیگر جمع زده شد تا نتیجهبا یک20تا 0امتیازات بین 

هاي ها از دیدگاهاز این رو هر یک از داستان. آگاهیم که داوري در هنر، همواره امري نسبی است
ها نقاط قوت و ضعف خاص هر یک از داستان. سه اثر برتر قرار گیرندتوانستند جزء مختلف می

ترین راه، لذا دموکراتیک. خود را داشتند و در ابعاد متفاوتی دست به تجربه و خالقیت زده بودند
- هاي متنوعهایی که تا حدود بیشتري و از جنبهطبیعی است، داستان. جمع جبري امتیازات بود

.را جلب کرده بودند، جمع امتیازات بیشتري به دست آوردندتري نظر داوران مختلف

جهت ارزیابی بهتر نتایج توسط شرکت کنندگان عزیز، جدول کامل امتیازات در انتها آورده 
.خواهد شد

- جشنواره، در ضمن نکاتی چند یادآور میي ثار داوري شدهآبندي خود را از هیئت داوران، جمع

:شود

ازنشاناست،بودهجواننویسندگانقلمبهعمدتاًکهدبیرخانهبهواصلهثارآزیادبسیارتعداد-1
لی و.دبیات داستانی داردابهي کشورفرهیختهي هنرمندان جوانگستردهيعالقهواشتیاق

هاي خود قرار داده ها معیار نوجویی و اصالت خالقیت را در صدر تالشدرصد اندکی از داستان
و پرهیز از بیشتر اهتمام تر و مطالعات عمیقبا جوان،هنرمندانکه داریماز این رو امید .بودند
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شاهد رشد و بالندگی ادبیات داستانی همگی هاي گذشته، باعث شوند تاها و نگرشتکرار فرم
.باشیمنزدیک ايکشور در آینده

، همچنین موضوع و نگرش و نگاهي نیمه نهایی، از لحاظ فرم هنري و داستان مرحله40در -2
هاي کلی جشنواره متناسب بود و بستر الزم را این مهم، با سیاست.شاهد آثار متنوعی بودیم

هاي مرسوم در داوري سایر سازيسازي و دگم اندیشی و فرمولدید آورد تا از هرگونه استانداردپ
هاي ها و فرمباز، بتوان اندیشههاي داستانی کشور، پرهیز شود و با دیدي گسترده و جشنواره

. دیگر قرار دادمتنوع و گاهاً متضاد را، با محور خالقیت در کنار یک

چه در ذیل مفهوم ادبیات اند و نه در مقایسه با هر آندیگر داوري شدهآثار در مقایسه با یک-3
.گیردداستانی قرار می

هایی که ها و نگرشگرچه تکرار فرم. “یتخالق”است و نه “تکرار”تکرار خالقیت آثار دیگر، -4
.اند، از تکرار بدیهیات، ارزش بیشتري داردهنوز درچالش



:شودي حیرت، طبق جدول زیر، اعالم میي جشنوارهاسامی برگزیدگان نهایی اولین دورهدر انتها، 

نام داستان نویسنده شهر داور
1

داور
2

داور
3

داور
4

داور
5

جمع 
کل 

امتیازات

1 محله مان 
افغانستان پري شاهیوندي خرم آباد 17 14 15 16 17 79

2 کشتزار حسین علی 
ساسانی شیراز 16 15 18 12 17 78

3 بلوط هاي 
سفید

غالمرضا شریعتی 
راد یاسوج 12 15 14 17 17 75

4 نسل وي آي 
ایکس سعید احمدزاده شیراز 16 12 17 11 19 75

5 رد زخم پیمان برومند تهران 16 15 13 14 15 73

6 نجاست؛ آنقدر 
…که سقف

بهاره ارشدریاحی تهران 13 16 10 14 17 70

7 سرود یخ و 
آتش محمد جابري دورتموند 16 3 18 15 16 68

8 بیسکویتت را در 
...این داستان

فیروزه زارعی 
بالنجان اصفهان 12 19 7 11 17 66

9 شابدوز صدیقه قانع شیراز 17 13 4 10 20 64

10 تجدد وحید فوالدپور کرج 16 20 4 9 15 64

11 نقطه خور قاسم طوبایی اصفهان 13 5 12 15 16 61

12 چند لک قهوه 
اي مهدي نوربخش شیراز 17 11 10 12 11 61

13 لطفن فقط 
خودتان بخوانید

مصطفا میرزایی 
پیهانی مالیر 14 15 10 10 11 60

14 پدر چه جور 
آجري می شود مصطفی سلیمی قزوین 14 10 12 10 14 60

15 قلم به دستان 
ریشدار امین پاك پرور شیراز 12 5 12 8 20 57

16 مشتی زیر 
بادکنک قرمز رضا گندمی بیرجند 15 11 8 10 11 55

17 آنامورفوسیس عرفان موسی پور شیراز 14 10 9 8 14 55

18 االسفار 
یک+اسبعه فاطمه خلیلی شیراز 14 10 5 10 16 55

19 در شهر ندا مرادي شیراز 16 4 11 7 16 54

20 آقاي دال زهرا حسن زاده خرامه 15 5 10 10 14 54
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):به ترتیب حروف الفبا(ي جشنواره ت داوران اولین دورهأهی

امید تمیس.1
امیر حسین طاهري نژاد.2
رضا بهاري زاده.3
سمیه برازجانی.4
مجید خادم.5



        هاى 
            برگزيده 

داستان 

1(به ترتيب حروف الفبا) 
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یک+االسفار اسبعه
فاطمه خلیلی

کند جامه بین که بر می. بنگر به شوق، بنگر به طرب، بنگر به مستی. جااینک این. اینک بهارست
کند نرگس ها که میفتنهرود از حال بلبل شوریده احوال، بین چه بین چگونه می. جا هرچه گلاین

همچو چرخش این جنون . کند رامسان میکند وحشی، وحشی چهسان میرام چه. مستان به پا
و . هاهاست به دور دایره و چه دایره ایست دور دایرهبین که چه دایره. بگشاي چشم و بنگر. واردایره

.هابچرخ دور چرخش دایره و دایره
. چرخشی چون چرخش یک گوي غائب در ته میدان. ايکرده"طلب"کنونت که . بچرخ چنین

چرخشی کن، چرخشی چون چرخش چرخ فلک . چرخشی چون چرخش پروانه بر مردار یک شرم
.بر ریش اسکندر

رودمیریـنش خود را ببین کـز کـوه باالدانـد چـه شـد؟ریش اسکـندر کـه می
منو هرکس که خواند شعر منگور باباي رویش صد مستطیل از بهر یک بهرام گور

بینی که میاین.این نه لولوي بیابانست نه جن. هان چه گشتی وز چه رو ماندي؟ نهراس جانم
.اي؟ ساقینشنیده. چرخد به سمتت ساقیستچنین غمزه کنان، پیش می

سمـت گرمابه روان شو، بعـد پیرایش گهیساقیا رویت بشور و موي خود را شانه زن
یک دمی با هم بیاسائیم و یک چیزي زنیمهرکجا، نزد خودم این جا بیـاآخرش از 

گر بدادي به بادش دودمانت . درنگ تا بدین جا بس، کز دست بد منظر تحفه بستانی و بشتابی
.زنی چرخت را در آسمان هفتمزنی و میزنی و ز چرخ میچرخ می. خاك بر سر

* * *
خوردنِ یک دسته پشت بام دور کنم هیچ توجهی به پِریخورم و سعی ممیدارم دور خودم پِر
ام که صداي یک دسته پشت بام، هیچ ي این موضوع شدهها متوجهتازگی. کبوتر پاپري نیندازم

تواند نمی. محتوا در امتداد یک گوش پریشان نداردي صاف و مواج یک عینک بیشباهتی به دسته
اما هنوز . به دسته چک که دیگر هرگز. بیل، یادسته گلیا به دسته کلید، یا دسته. داشته باشد

خوردن زمین دور خودش دارد؟ اصال زمین چه ها چه ارتباطی با پِري اینام بفهمم همهنتوانسته
- نمی. هاي همسایه پر میخورد؟ حاال من نه، یک خارجیحقی دارد که شب و روز دور تمام سیاره

فهمم آخر، چه دردي دارد؟
* * *

تري قدم رنجه بستانِ پیشین فارغ گشتی و کنون به بستانِ تازه. رويخوري و پیش میمیچرخ
.شکفد، همچون چاه زنخدان یاردلت می. یابیهر نظر بستان را بسی شکفته می. داريمی

بودست از ازل هر دلی که بستهشکفتست در این سرزمین سبز



جا طنین این. که از خود اختیاريزیر آواز، بی آنزنی بهمی. کنی هنجره را در هوادرشدرش می
.چرخاند هر صاحب جانی راچرخد و میانگیز توست که میدل

بی خودي، چون بادي"عشق"در ره وادي فریاديرقصی و میچرخی و میمی
هرچه بینی از . گردي ز قرخوردنِ بوي ریاحین اندر احوال هوامیخوري و مست همیچرخ همی

.ه تا چرنده تا خزنده تا درنده تا دونده تا رونده، همه ریشند و پریشپرند
- ناگاه دیده فروبه. رسد قبیحاي به پیش نظرت صحنه. زنی، اندر پیشچرخ از پیِ چرخی همی

.بري صحنه راداري به کمتر از آنی، و به جان و دل فیض و حجاب از چشم بر. فکنی به آنی
چنین صحنه با من بگو تا چه فازي کندازي کندزوج، بفتاده درآغوش هم

تـب کـار لــیـدي و مـجــنـون کنــدتـنـم بس بلـرزد دلـم خـون کنـد
.دارد پاي چرخ هستی رازنی اندر فاز خود که شَل میچرخ می

ز سر تا به پا در کف مرحمیستدل ریشم اندر هواي تنیست
گل بنان خار . تکندمیآهی حزین زرد گشته از شاخسار فروها به برگ. بستان خزانیده به غایت

.کردارخوانند به سان غراب البین بیبلبالن، نحس می. اند، به قیاس چنان که ام غیالنگشته
دل از هـجـر یـاران دلش گشته زردهـا زرد و اوراق زردبه پـیش نـظر سبـز

گاري به کام اندر آید بهشتز وصل ن؟"عشق"ندانم چنین جا جهنم بود یا که 
حال دل و دیدت زین. چرخ همی زنی به زور، پیش همی روي چو مور، حاجت همی کنی به گور

.اي که چرخ همی زند و پیش همی خواندتفرو شکفد ز رویت صنم از خدا خواسته
صدهزاران مرد تشنه در من از میلم به زنخون تازه دررگ آید، روح تـازه دربـدن

بـهشت جـاودان بـاشد حـریـم داغ او! وهکله ملق در پاي سیمین ساق اوزنممی
چرخ به تعجیل دراندازي، گازش بگیري، به آستان اندرش فرود آیی، ورا فراچنگ آوري و کارش 

.بسازي
***

نیاز به زمان . خیر. بله(خورم میداشتم و دارم پِر). همه چیز(خوردمیدارد پِر. خوردمیداشت پِر
خوردن یک نهنگ اسکل در اطراف اتوبان وسط باغچه را هرگز من پِر. بیشتري براي فکر کردن دارم

)یک بلوط یا یک منقار چطور؟. کنممسخره نمی
* * *

به یک سو اشتري بینی که . ز هر سو که چرخی و نظر چرخانی، منظري یابی بر پریشانی پدیدار
ي دیگر سوي طائري بنشسته بر زورق، سواد بر جامهبه . بر قوس قزح چندان همی جوالن کند

ز سوي دیگرش طفلی به پاي خود لگد . باردز سویی آتش از اشجار درهم مرده می. زرین خود ریزد
کنارش یک ترنج از آستین بر بال . کمی آن سوترش کفگیر در، در گیر کرده. کوبدبر شمس می

.یک ماده سگ دلسرد افتاده
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قاطی اندر پاطیست از خوب و بداي بسا چیزي بوددیده بر هرسو فتد،
خود ببینی که چرخ همی خوري و غلت، به پیش اندر خزوکی پیر و معلول، گرد و یکدست رانده 

التفات هیچ . حسابزنندت بیخورند و بوسه همیها چرخ همیبه گردت مگس. شوي به مقابلش
و نزار، پیر و شباب، از میسره تا به میمنه همه لشکري بینی به هزار بهیمه، فربه. نکنی و درگذري
پیش چرخی . لبت گشاید از هم و چیلت باز بنماید بدین صحنه که خوش آیدت. در جمع و جماع

زادانی یابی مشتغل حال جمله ستوران را آدمیايعلی. اندر این حظ درون پرور خویشبه فزونش
:به پایت بریزد و خطابت بگویدزینحال یکیشان نشخوار. ي خاربه چریدن علوفه

آخر بکردي حق و انصاف اي پسر"معرفت"اندکی بر خود رها کن رنج و بار این سفر
وانگهی . فی جمله چرخیدن از سر بگیري بدین شوریده احوالی که حاکم بر دل بستان ببینی

عجبا که ساعتی .مستور نگشته و مخدوش نپرداخته  قامت و زلفش به الیاف. اي یابی شگفتطُرفه
چند به بستان اخیر در بر دگري آرمیده بود و اندرکَفَش، کف به پوزه آورده بودي و بدین امکان 

باري وقت غنیمت بدانستی و فرصت بیش مقتول نساختی که صوفی باشی . کنون اندر کفش داري
کآخر : گوشت در رسدجمله با جفتت درآمیزي تا که بستان را زمان پایان رسد و ندا به . الوقتو ابن

.اي خفته سر از خواب جنابت بردار
***

- اند که اینیکی بیاید و به من بگوید یک گوشت یا یک خیاطی توي کدام سده و چگونه چرخیده

اند؟ ازدواج یک چرخ گوشت و یک چرخ خیاطی قطعاً منجر به چرخ بزرگتري گونه ماندگار شده
اما متاسفانه من . گذاشتماسمش را چرخ تو چرخ میشک من اگر جد پدریش بودم بی. خواهد شد

- کردم و به این نتیجه رسیدم که تقریباً پِرفقط داشتم مدت زمان بیشتري فکر می. یک جد نیستم

. امخوردن یک نهنگ اسکل در اطراف اتوبان وسط باغچه، یک بلوط و یک منقار را مسخره کرده
.شتاي در بر ندااین مساله هیچ نتیجه: نتیجه

***
بی هیچ عنایت به اطراف که . فارغ ز هر بود و نابود. بنشستی و چرخ همی زنی به تجرید و تفرید

بنشستی و بس پینه که . گر سیل به ره افتد و اشجار از ریشه برکند و باغ ببرد تو را هیچ باك نرسد
ی سر ز آن فاحسنتم زین همه همت عالی و ارادت متعالی که دم. بر سر زانو و تهت بنشسته

برنگیري و عقبش ننشانی و به اشتغال غیر نپردازي و در همه وقت و همه جا و همه حال زمان به 
و جمله خود را به . طی االرض پرداخت بکردي و ز احوال بندگان خدا دمی به غفلت سرنکردندي

اقوال و تحصیل بگماردندي و مشقت بنمودندي و دماغ مملو بکردي ز هر فلسفه و فقه و اخبار و 
.لطایف و علوم و فنون

تـاکـوي مغان به در رود زنجیرماز این همه جهد وکوشش و تدبیرم
زیرا که نمانده چیزي از تقصیرمسر از سر هرچـه مـدعی بـرگیـرم



زنی به اندرون مجازي، که موازي بنماید با حقیقی و یاللعجب که بسا حیات حقیقی، چرخ همی
چرخ اندر . همی بنشستی و چرخ بزدي بدین عالم. اشد و ممات در عدمشحقیقتاً تو را در آن بب

و بدان رتبت درسیدي کز . و چنان مستغرق بگشتیدي که ابداً توي باغ نباشی. چرخ اندر چرخ
.هردو عالم روي بربتافتی و جمله کائنات و ممکنات به هیچت نگرفتی

امدرعالم مرده"استغنا"من زامدر حقیقی نی، مجازي زنده
ز رویش مهر از پس کُه، تا . کنون نه با خوابت نیازي هست، نه با طعامت، نه به صحبت انبازت

و . رجعتش بر پس کُه، تا ظهور دوباره به دیگر روزش یک دم به زمین نهادنش آهنگ نکرده باشی
.ز دوش فرو نکشیبه گاه خسبیدن همی شست بچرخانی به عادت مالوف و همت مردانه ا

کثیراً نهاراً و لیالً صاله و صیامبرفتم گران مایه عمرم به نهج صواب
***

.)چرخداین جمله دائماً توي ذهنم می. (هیچ گهی نشدم تو این زندگی
***

بستان مجموع به حالت . چرخ برانی و پیش بکشانی تنت را به حول و قوتی کز خود بداري
ل مشتغل به ستایش گل، زاغ بر پرستش انگشتري، صنوبر به نازش برگ و بلب. باشد و ثنا"توحید"

.بار، ملخ ماده بر پاي نازك، شیر نر را مستیش از تیغ دندان
نگارینه بتی . اي شمس بتابد و شعاع بگستراند و تجلی بنماید به اقصاي کیهانمفاجا ز گوشه

نگارد و زفان به باالي لب درکشد و به چشمه اندرون رخسار خویشب) همانا که بتی بینی(بینی، 
.چشم همی بخمارد

کز دلم آهی چنان آهن برآرمحالیا، حالی رود بر حال زارم
.لیک گذر ببایدت که بدین عرفان نظر تو را رخصت نظاره بهشتند و بس

هللا وحده و ال ا: کشدکرا باشد به غیر از او؟ جمله بستان فریاد در: عربده تا سماء سبع برآوري که
اال هو

.چرخ به زحمت بچرخانی و زفان به حمد بگردانی و رخ به آب دیده تر بنمایی
به روي چهار چرخ، که همی بچرخند و پیشش . سیستم به نهایت نغزي. وسیلتی بینی شگفت
حال عربده بخروشانی که کرا باشد به غیر از او؟ جمله بستان فریاد زین. برانند و دورش بسازند

.و ال اهللا اال هووحده: درکشد
ات تیغ برکشد و دلت بتپاند و خیره به دوالغ اندر پسش چرخ زنی به اسف که برقی به دیده

:زار زنی و بستان به سیل بشویانی. روحت بقبضاند
لیت الموجودي فی الدنیاء و البحر الحزینکین همه درهم و دینار از کجا، بهر کدامین؟

وحده و ال : کرا باشد به غیر از او؟ جمله بستان فریاد درکشد: شی کهجامه بدري و نعره تا ثریا برک
.اهللا اال هو
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.چرخ زنی و درگذري چنان گذر افتادن کَه ز جانب کهربا
رسد و چرخ زند و بی اذن دخول وارد دماغ هوایش نپریده باشد از مخ مخدوش که نکهتی سر

.بسایدمشام نیک بنوازد، هوش از سر بدارد و دل . گردد
تا خون دلم در رود از دو چشم گریاني بریانبا روح و روان ناز کند بره

کرا باشد به غیر از : ي گوش پاره گردانی کهچهر به چنگ مجروح نمایی و عربده دراندازي و پرده
...وحده و ال اهللا اال هو: او؟ جمله بستان فریاد درکشد

***
.من یک گردو هستم: سازيفرضیه
خوردن دور یک درصد از مغز غیر قابل برداشت جهان در حال پِر99ساالنه : ري اطالعاتآوجمع
ابداً منظورم دسته چک، دسته گل، دسته بیل، دسته (باشد که از این دسته ي ناممکن میهسته

درصدشان زندگی آپارتمانی 01/1از این دسته تنها . بله) ي دیگري نیستپشت بام و هیچ دسته
ي متالشی شده از مثبت یلی سخت به زیر چرخش چرخ فلک را به شعاع دایرهدر شرایط خ

که البته من خودم شخصاً با . اندخودش تقسیم بر اعداد، ضربدر در چهارده و سه دهم نسبت داده
.ي دیالکتیکی نداشته و ندارمي دیگري خصومت شخصی و مناظرهاین قضیه و هیچ قضیه

.من یک گردو نیستم: نتیجه
***

بند و باربه زیرش گلی جلف و بییکـی بلبلی مست بر شاخـسار
سـراسـر هـمـه بـاغ بـی اخـتـیـارصداي دف و تار و تـنبور و نی

ز . چرخ همی زنی و چرخ همی خورد دو قدح آن باسن مبارك، به تاریک اندر این فضاي گرم
چرخ همی خورد و نقش همی زند به اي طیوف ملون به تکثیر به درآمده متواتر از پی هم گوشه

گه گهی ز اندرون جمع به اندرون . قامت مشتی جوان نوخواسته که جمله به حالت وجدند و سماع
.اي ز اعماق جگرش برخیزد و ازهوش برودشخصی اثر افتد، عربده

هاي متصلیده، به هاي داغ، به جفتبه خروش کله. چرانی به محیطترکانی و چشم میچرخ می
هاشان، به ه چردگی حوریان سیه چشم سیه جامه، به سپیدي بیرون دویده از زبرفالن جامهسی

.شان دلت را بیش خراشد، کز بهر ظاهر لوِلش بیش ز مابقی باشدیکی. سرخی شراب لعل لبشان
وه، چه چیز تکه ایست، المصب انگاري بتستخرمن مویش ببین و قوس اندام و لبش

عنقریب که به . بریزد و شعف بنماید و تور بگستراند و دان بپاشاند که العجل و تعلهرآینه شرر 
وانگهی یوزي شنیع از درکات فرودآید، نگار بقاپد و . ي دگر چسبانیده باشی تنت بر تنشثانیه

.ناپیدا بگردد
.جا وفور نعمت است و کثرت لعبتزین حال هیچ نرنجی و دل به بد نخراشی کین

.به حیرت ماقبل مضاف بنمودندي و خود بماندي"حیرت"برفتی هرچه پیش 



حیرت از حیرت کند حیرت، من اما از دوتاشانـتـهاسـتحـیـرتـم زیـن حیـرت بـی
بناگاه دو تخم چشم . گردانی به میان ترگالن حاضر در میان مجلسترکانی و چشم میچرخ می

.ر بر صحن دل بگستراندتچپ و راست چیزي بنمایدت که دیباي خض
لـرایـت ساقیاً فی الهذه البحبوحتاًي ذوقی فتد بر این سر و برکل تنرعشه

اي که ساقی سجده بر خاك زند و خشتک سقوط افتاده را باري پیش دوي زیش به چنان جذبه
الفتی عمیق لیک چنان تو را با وي انس و. جمع سازد و تا به قبه باال کشد و پاي بجنباند که الفرار

:زنی و چرخ همی بجنبانیو الینفک بود که فک همی
ریشت به نظر طال ببستهکاي با تو دلم مهار بسته

زان جنس سبق دخیل بستهبا من چه کنی که دل اسیرست
کین بار خون دل رز . اي خفتَش بگیري و بار از وي برگیري و به کام نهادن درنهیباري به زاویه

.فاز سر بودبود وز همه
تیز بچرخی به حیلت، کین هزاران . کنون خاطرت بس منبسط بگردیده و طاقتت بس منقبض

سازي و چنان پیکان زان میان یکی را نشانه. غزال یکی را بباید که نصیب دل ریش خویش گردانی
.پر ز کمان رستیعقاب

***
هاي ور توي یخچال سوپر مارکتیهاي مستتر از بستنیهاي بستهبا چشم. خوردممیداشتم پِر

جا، به ي قرمز و بزرگ چرخ و فلک پارك مرکزي اینداشتم با سرعتی پر زورتر از دکمه. همه جا
کردم هیچ توجهی به هیچ توجهی و سعی می. خوردمسرعت رشد رو به جمعیت جهان پِر می

خوردند توجهم را به میخوردن خیلی چیزهایی که پرخوردم و صداي پرمیداشتم پر. نیندازم
شود که کرد حالیم نمیخوردم و زمین فکر میمن فقط پر می. انداختانداخت و میخودش نمی

فکر . خوردمیها پري گرد آدمگرد است و دارد مثل خودش دائماً دور خودش و خیلی چیزها و کله
خیلی گردتر از غیره ولی من گردو نبودم حتی اگر. مغزکرده بود مثل خودش گرد و یکدستم، بی

شد تر تمام میکردم که داشت نزدیکهاي بسته گاهی جلوترم را نگاه میفقط داشتم با چشم. بودم
خوردن تر روي پرهاي بستهداشتم با چشم. هاي عینک استکردم مشکل از عدسیو من فکر می

وهام یکهو داشت خوردم و خیلی چیزها توي مغزم در حال پرخوردن بود که رنگ ممیزمین پر
ها من کاري به حرف خاله زنک. زد به باالتر از آقایی که من باشمپرید و صورتم را تخمین میمی

ي بی بندي شدههاي بستهتر از بستههاي بستهخوردم با چشممیفقط داشتم خودم را پر. ندارم
یلی چیزها هست که دارد خوردنم ایستاد و چشمم را که باز کردم، دیدم خکه یکهو پر. جاوزن آن

چراگاه یک جاي عمومیست جان : زدام که داشت فریاد میشان را زیر کردهخورد و من یکیمیپر
.من

***
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ي نحیف الوضع غالب آمده باشد، بدین بستان بدان نخستین چرخ، ضعفی شدید الوصف بر جثه
ش و فضیحت از خودت وارد سخت به مضیقه گرفتار و به فح. که چرخت بنشاند و پایت بافلیجاند

شکوِه ز تطاول زمان . ثمريبرگی بیابی و بر سر هر درخت بیبه هر جانب بنگري، بی. آمده باشی
. نه هزاران را رمقی از براي قرائت سرود، نه گل بنان را قامتی افراشته و عمود. سردهی و هیهات

کنون نه یاران . سرت بالیاي افالكسفله و ویله و عریان به گودي درافتاده و چرخ همی زند به گرد
.را با تو مودتی، نه اغیار را بر تو شفقتی

گوئیا جانم خر است و پاي در سرگین شدهجا بس مشقت برمن مسکین شدهیارب این
هجـر یـاران را فـرامش، قاروقور از بـر شدهبـس قفـا از پـیش و پـس بـر مـن خـورد

- توست، که تمبان ز پاهات فروکشیده، جامه از تنت بدریده، و مهر بیزنهار قاروقور انبان خالی 

.بختی به پیشانیت برنهاده
گویند شیخ ابوالفلج جمجمه همی می بریختی برعارض غضبان شاهدو زفان به طعن و شماتت 

کین یکی به معصیتم بدارد و آن یکی از حیث . که مرده شور می را ببرند و شاهد را: بگشودندي
)روحش شارژ. (بکشاندندم"فقر و فنا"بارك بهجیب م

***
.تر باید دفع شومکنم هرچه سریعاحساس می

***
حاشا و کال . بستان به بستان درنوشته و درجات به صدق و صحت و سالمت به کف آورده باشی

کنون بدین واپسین مرحلت به حد کمال . زان همه یکی به نحو احسنت پرداخت نکرده باشی
.و پرورده به حد نهایت. از چرخش پیاپی، گرد گردیده باشی، یک دستدرسیده 

بدین سنگ جلیل، دراین معبر . چرخ همی زنی و پیش همی روي در این سرزمین سپید سرتاسر
حالیا . چه وارسته فردي بباشی سبکبال. مرحبا که چه رندانه روي و با چه ابهت. عظیم شأن

همیدون بباشد به ابناي . سرمبارك مزین گردانیده باشیسلوکت بآخر درسیده و دیهیم شاهی به
.جنس ملحق گردي و ترکیب یابی و چندان به فراغت در رسی که دولتت بردمد تا به ابد

چرخ همی خوري و غلت همی زنی و پیش همی روي و شیمی همی زیادت کنی و روي همی 
.ي اصلممارست به تقلید ز قهوه

.مرد میدان هاي سختی اي حماسه آفرینروسه، آفرینرنجه دادي بر خودت در این پ



آقاي دال
زهرا حسن زاده 

ها پیدا از هر طرف که بگویی، چیزي آن وسط. شود به همین راحتی معرفی کردآقاي دال را نمی
لطفاً حق بدهید که . مهم هم هست، اما نگفته مانده است. شود که مربوط به همان طرف استمی

.ستکار سختی ا
در این که آقاي . ي یک پیکان سفید با خطوط افقی سبز و آرم شهرداري استآقاي دال راننده

- ها توي خیابانحتی تابستان. دال مرد خوش رویی هست و کسی او را با اخم ندیده، شکی نیست

.هاي ترافیک زده
کند و تر میمردانهاش را مردي با قد نسبتاً کوتاه، کمی چاق، موي بور و ته ریشی که صورت

.اش کمی طاس هستببخشید آقاي دال وسط کله... اي و دماغ چاق وهاي قهوهچشم
.بینید که به همین راحتی نیستمی
☻

.زمستانِ سال هزار و سیصد و فالن–جمعه به تاریخ فالن روز 
زند و سیخ میصبح ناگهان پتوي خود را کنار 5:30اما او سر ساعت . امروز آقاي دال تعطیل است

شود و از خانه، پارکینک خانه راهش سوار ماشین میکمی که گذشت با همان شلوار راه. نشیندمی
.زند بیروني خود میو بعد محله

زند، اوهاي سوت و کور شهري که هنوز چرت میدر خیابان. ها واقعاً تعطیل استآقاي دال جمعه
دهد که بپر ایستد و دست تکان میکند، میمرنو مرنو میهاي پیاده رواي که کنار جدولبراي گربه

اش را آقاي دال دماغ. زندپرد داخل و پایش را لیس میي باز صندلی جلو، میگربه از شیشه. باال
پرد بیرون به سمت رسد، گربه میوقتی می. کنددانی شهر حرکت میکشد و به سمت زبالهباال می

- بوي آشغال. رقصندها با هم میجا گربهآن. ها برگزار شده استلي بزرگ آشغاجشنی که سر کپه

.کندشان میها واقعاً مست
اي دور از مرکز شهر، رفتگري پیر را همراه آقاي دال کمی جلوتر توي خیابان شلوغ و کثیف محله

گر، آن قدر تا این که رفت... عقب جلو عقب جلو عقب جلو. کندجاروي درازش صندلی جلو سوار می
.اندازدرا بیرون از ماشین دو دستی گرفته است، برق میخیابان را با جارویی که آن

اهالی شهر معتقدند . ترین میدان شهرگردد تا سر مرکزيمیآقاي دال مسافت زیادي را دوباره بر
- ها روي چمنآفاي الف هم شب. ي وسط میدان را از خارج سفارش داده استکه شهردار مجسمه

.خوابدیس دور همان مجسمه میهاي خ
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گیرد و آقاي الف را که خواب سنگینی هم دارد، همراه پتویی سر میدان، آقاي دال نیش ترمز می
اش قرمز کند و با سختی، با کمک رفتگر پیر که دماغکه رطوبت توي آن قندیل بسته، بغل می

.خواباندشده است؛ عقب ماشین می
این وسط آقاي . معرفی آقاي دال کار سختی است. ا معرفی کردشود آقاي الف رمجال نمی! اوه

ي ترین نقطهاش مرکز شهر، درست مرکزيکند که رفتگر پیر گفته بود پست سر صبحدال  فکر می
کند که از رفتگر نگاه می. رفتآقاي دال یادش رفته بود درست کجا باید می... شهر، سر میدانِ

.بیند نیستبپرسد که می
آن . هاي آقاي الف آب شودزند تا یخهاي بدون دست انداز شهر را آرام دور میال خیابانآقاي د

ي شهر با رفتگري پیر که خیلی برایش آشنا بوده ترین نقطهوقت سر میدان شهر، همان مرکزي
گیرد تا آقاي الف را که هنوز خواب است بگذارند کند و کمک میاست، سالم و احوال پرسی می

.هابین کارتونسرجایش،
ي وسط میدان شهر، پیکر زنی است که ساعتی بزرگ را بغل گرفته الزم است بگویم که مجسمه

دهد و آقاي الف با حالتی عصبی کارتن روي بدنش ساعت هفت بار بنگ بینگ بونگ صدا می. است
ز میدان طور که اهمین. کندفحشی نثار شهردار محترم شهر و معمار خارجی می. زندرا پس می
- اش روي فرمان چرت میبیند که رانندهآید، تاکسی سفیدي را درست وسط خیابان میپایین می

ي ماشین ي جارویش از شیشهاش به شدت قرمز شده است و دنبالهزند و رفتگري پیر که دماغ
.دهدبیرون زده است، خره می

اش را دماغ. کنداش را هاه مییخ زدههاي دکمه. آورداش بیرون میاش را از جیبآقاي الف موبایل
.کندي زنش را پیدا میکشد و شمارهباال می

!بستم، زنجا قندیل نمیکاش من شب را توي ماشین خوابیده بودم و این.... ــ هی
☻

تق تق
زند روي شیشه، تا این که آقاي دال سرش را از هاي پف کرده چند بار میاي با چشمپسر بچه

. داردبر میروي فرمان 
اش را باال شود و دماغپسر بچه سوار می. کندشود و با آقاي دال خداحافظی میرفتگر پیاده می

.کشدمی
.شودــ آقاي دال، حرکت کنید، ترافیک می

:گویددار میکشد به طوري کشآقاي دال همین طور که خمیازه می
.ستــ الف بچه، امروز جمعـــه

- دهد و به طور ناباورانه، گداي سر میدان را که کارتونکولش را فشار میهاي کیف رويبچه بند

.کندکند، نگاه میهایش را جمع می



.ــ من امشب سر جام خشک بود، دال
.ستــ گفتم که امروز جمعه

.شودکند و دور میشنویم، چون آقاي دال ماشین را روشن میي این دیالوگ را نمیو ما دنباله
کار سختی است؟دیدید گفتم

.خواهدمعرفی آقاي دال فرصت می
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آنامورفوسیس
عرفان موسی پور

با قرارگیري اجزا درکنارهم به صورت دیداري که شامل اجزاي جدا از هم است و از هر زاویه،آنامورفوسیس سبکی از هنر مدرن«
».تشکیل مفهومی خاص را می دهد

اولی
اما حاال .این آخرین جمله اي بود که به خاطر می آورد“ .پاشو تن لشت رو از زمین جمع کن”

کرده اطرافش تنهاچند تخت دیده می شوند که ملحفه هایشان از چرك تن کسانی که آنهارا تجربه
رنگی به سیاهی لبهایی که آینه ي سراسري دیوار روبرویی به .بودند رنگ ورویی تازه گرفته است

.ش می کشدرخ
چندباري هم .حاالدیگر مرز بین خیال و واقعیت ناله هاي اطراف برایش قابل تشخیص نیست

محتویات معده اش تاحلقوم کشیده اش باالوپایین رفته اند اماحتی توانی براي باال آوردنشان در 
ورود مردي بایونیفرم خاکستري برتن وکمی بعدتر سوزش سوزن...بعد...وجودش دیدهنمی شود

...سرنگ توي رگهایش

دومی
چشمهایش خسته شده بودند وساعت هم درحال فریاد زدن موعد ریختن قطره هاي چشمی اش 

همیشه بعد از مطالعه هاي طوالنی مجبور بود سوزش ورودمحتویات قطره را درچشمانش .بود
!وان داده بودآخرین بار دردبدي براي فراموشی آنها تا...تحمل کند تادوباره فشارشان باال نرود

5
اولی

هر پنج مردي که روي .اینگونه به نظرمی رسد که به هوش آمدنش تنها اورا متعجب نکرده باشد
تخت هاي دیگر اتاق دراز کشیده اند نیز به او زل زده اند،امابعد از مدتی متوجه شد که آن 

...چشمهاي تیره ازتعجب خیره نیستند،بلکه طبیعت آنها خیره شدن است
دردي منشا گرفته از سر که .روز را زیر نگاه هاي خیره ي هم اتاقی هایش درد کشیدتمام

هربار باصداي فریاد ناشی ازدرد، مرد .بعدازگذشتن ازچشمها درتمام بدنش رخنه می کردند
خاکستري پوش رابه اتاق کشاند امابازهم با تمام شدن اثرآرام بخش دردي دوباره تدریجا به جانش 

.می افتاد
میدو



اما .ازاتاقش که خارج شد انتظارداشت همه ي اعضاي خانواده اش طبق معمول درخواب باشند
البته عادي هم بود زیرا .سالم کرد اماجوابی نشنید.ناباورانه دید که درحال صحبت کردن هستند

متوجه شدمادرش گریه کرده است اما ترجیح .همگی غرق درموضوعی بودند که براي اونامعلوم بود
دخالتی نکند و به سمت یخچال رفت،قطره را ازطاقچه ي توي درب یخچال برداشت وپلک داد

.پایین را کمی ازحدقه جداکردوسوزش همیشگی راباتمام وجود چشید
بعد

.به اتاق بازگشت
بعد

.درب اتاق را آهسته پشت سرش بست
بعد

.پشت میزنشست
بعد

.شروع به نوشتن دوباره کرد

6

اولی
یعنی حداقل وانمود می .درد دیگر برایش عادي شده بود.هرطور که بود به صبح رساندشبش را 

شاید هم دیگر نمیخواست تا نگاه هاي .کرد که آرام گرفته است تا هم اتاقی هایش راکمتر آزار دهد
.خیره ي چند پیرمرد را عالوه بر در تحمل کند

.شد، انگار که محبوس در خالءبودبه مرور که به خود آمد متوجه سنگینی جو سنگین اتاق
.تنهاآشنایی که می توانست ببیند تصویر صورت وارفته اش درون آینه ي سراسري روبه رو بود

دومی
اما وقتی که براي صبحانه صدایش نکردند تصمیم .تمام صبح روز بعد را دراتاق شخصی اش ماند

همیشگی اش تاظهر خودش را باآن گرفت تا برود ولیوانی چاي براي خودش بریزد و طبق عادت 
سر میز صبحانه که رسید برادرش ازصندلی خود بلندشد وبا تنه اي راه خود را .لیوان چاي سیر کند

.به بیرون ازآشپزخانه بازکرد
ازچهره ي گرفته ي پسرجوان که مثل قبل شاد نبود متوجه شد درنبود او اتفاقی افتاده 

رف هارا درظرفشویی گذاشت وشروع به شستن کردوگاهی هم ناگهان مادر بناکرد به گریه وظ.است
.با مچ دست اشکهایش را پاك میکرد
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.پدرش،اما انگار که اصال در آنجا نبود
فقط از حرکات پره ي بینی عقابی شکلش میشد ...به لیوان روي میز نگاه میکرد اما آن را نمیدید

.فهمید که هنوز دارد نفس میکشد

7
اولی

جز درد و عدم چیزي براي سرگرمی .د که درآن ناکجا آباد لعنتی گرفتار شده بودسومین روز بو
.ناگهان مرد یونیفرمی وارد اتاق شد.نداشت

اما حتی نمیتوانست مرز بین .با ورود مرد اتاق پر شد از صداي ناله هایی که از بیرون می آمد
آیا !تاق دیگري وجود داشت؟آیا ا!آیا جز آنها دیگري هم بود؟.خیال و واقعیت را تشخیص دهد

!وضعیتی بهتر از آنها داشتند؟
اماخوب که به لبهاي .باصدایی که انگارکسی به اوگفته بود صداي مرد است به خودش آمد

گویا هم اتاقی هایش از آن مرد دستور .نمی کردگوشتی مرد خیره می شد حرکتی احساس
.میگرفتند

آنجابود چون هرپنجهم اتاقی به اطاعت امر مرد از انگار که مرد یونیفرمی رییس،یاحاکم مطلق
اتاق خارج شدند و حاال دیگر خودش مانده بود و تصویرش در آینه ي سراسري دیوار روبه روکه به 

.هم خیره شده بودند

دومی
.موضوع هرچه که بود برایش جدي شده بود و میخواست از کار خانواه اش سر دربیاورد

پیرهن مشکیتو اتو کرده ام :مادر به خودش آمد که برادر را خطاب میکرددرهمین حین باصداي 
.نیومدن بپوششتامهمونا

سرش راکه برمی گردانَد چشمش به عکس خودش با روبان مشکیِ کنار قاب،چسبیده به دیوار 
.روبه رویی می افتد

باشد ناگهان صداي قاري قرآن در سالن خانه می پیچد وگویی که روح به بدن پدر بازگشته 
.شروع به گریه کردن می کند

اشک پدر می افتد به صفحه ي باز روزنامه ي روي میز که پراست از عکس هاي سیاه و سفید 
نامبرده آخرین باربه :عکس خودش را که میبیند عرق سردبر پیشانی اش مینشیند.افراد مختلف

...اتاق شخصیاش مراجه کرده وتاکنون بازنگشته است



این اواخر چقدر بهش گفتم اینقدر توي خودت واین :گرفته اي به مادرمی گویدپدرباصداي
آخرش هم کار !کتاباي لعنتی و اون داستاناي مسخرت که به دل هیچکس نمینشینه نباش؟

!خودشوکرد 

8

اولی
هرپنج مرد دیگر هم نگاهی به همین سردي .ساعت هاست که به خودش خیره مانده است

از زیر .حاال دیگر خودش را به یاد آورده است.نوشت مشابهی گرفتار شده بودندگویا به سر.داشتند
حاال .به سرعت خودش را به آنهامیرساند.در چند برگه کاغذ به همراه خودکاري به داخل میلغزد

...دیگر همه چیز را به خاطر می آورد
دومی

چندبرگه ي کاغذ وخودکاري به سرعت وباحیرت به اتاقش برمیگردد،به دنبال کاغذي میگردد وبه 
چه سوژه ي !که روي میزش است تقریبا حمله ور میشود وشروع میکند به نوشتن داستان تازه اش

...خوبی پیدا کرده است
:مینویسد

»...این آخرین جمله اي بود که به خاطر میاورد“ .پاشو تن لشت رو از زمین جمع کن«“
...وهمین طور تاپایان داستان را ادامه می دهد

اولی
:قلم توي دستهایش به سختی و با لرزش ،کلمات را روي کاغذ ترسیم میکند

وقتی باسرعت به اتاقم بازگشتم وشروع به نوشتن کردم انگار سالهابودکه مرده بودم و دیگر من «
پاشو تن لشت رو از زمین جمع ”: بعداز آن، تنها یک جمله را به خاطر می آورم.را نمی دیدند

»....کن

ذرماه هزار و سیصدونود وسهآ
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یتت را در این داستان خیس کنیسکویب

فیروزه زارعی بالنجان

درآمدنِ پت پت شمعی شکوهمند از قدرت رعد آساي .نگاه نافذ نگهبان .شفقت شب پره ي کور
قهقهه ي .صداي ساز مطرب شبگرد.یک فوت علیل،توسط کودکی یک ساله ،در جشن تولدش 

صداي گوساله ي گرسنه و .شهرداري به هنگامی که دخترِنوجوانی به او چشمک زده است سوپور 
ماده اي .آلت جمع شده ي بیوه مردي تنها .پروستات از کاراُفتاده.عبور اتوبوس هاي برقی

شُرشُر شیر آب حمام که .سفیدرنگ و چسبناك که در فضاي پالستیکی با مزه ي آلبالو گیر کرده 
برد چشمهاي پیرمردي تنها .انتها ي انزوا .الزام انزوا .نده ي حوصله است تا پول بیشتر از کف بر

کلنگی که در دست فرهاد بود،چه اتفاقی برایش اُفتاد؟اگر قیام خونین بابک خرمدین تا به انتها .
موفق میشد ،امروز ارزش سهام ایران در بازارهاي جهانی چه تفاوتی داشت ؟راه جنگل آرزوها از 

سو میگذرد؟الستیکهاي جیرجیرکننده ي کفشهاي خاکستري کبري به چه منظور شکل کدام
خُرده نان هاي ریخته چراگنجشکها در قصه هاي عامیانه و پریان ،همیشه.انحناي دم میمون دارند

شده روي زمین توسط قهرمانان داستان را میبلعند؟کار آمدي شامپو بدن در گرماگرم یک 
گیراندن سیگار پال مال .بحث کردن راجع به بحث کردن .پیش طراحی نشدهازعشقبازي اتفاقی و

فالوده و دختر شیرازي وفال .شیراز.خریدن پسته از پسته فروشی که همین االن از توالت برگشته .
فضاي عارفانه یا عاشقانه یا عالمانه؟الله ي گوش دخترکی با موهاي بور که آبنبات لیس .حافظ

شکوه هاي یک .آب شده در دست پسري که به او خیره شده را می خورد میزند وحسرت بستنی 
روستایی جان برکف که سه پسرش را در جنگ از دست داده است ،مبنی بر این که دولت اجازه 

کشف .جشن مورچه ها و سرو پاي سوسک .نمیدهد گله هایش به اراضی گیاهان کمیاب وارد شوند
د مومیایی شده ي یکی از فراعنه ي یک گوش پاك کن مدرن در گوش راست جس

زیرسیگاري کجاست؟گم وگورشدن زیر سیگاري و پیداشدن آن درست بعد از گم وگور .مصر
.شدنش

میگذرد و من درپی آنها میدوم و میبینم که همه چیز از پی .همه چیز میگذرد و بسرعت میگذرد 
.باد دویدن است

***

!نگاره اي یا تصویري از ذهنت مثل برق میگذرد تیک تاك عقربه هاي ساعت را میشنوي؟البد ا

چاي .در دخمه ام بتنهایی نشسته ام و روي یک شعر کار میکنم .من اما واکنشی نشان نمیدهم 
عذاب آور است :(آه آمد .....................مثانه ام را خالی میکنم و منتظر الهام می مانم .هورت میکشم



!تخوب اس)....لحن بی اعتناي زمان 

***

.ي پیش خاله یادم داده رو میخونمترانه اي که جمعه.روي سبزه ها میشینم.میرم کنار جوي آب 

دو تا کالغ روي .ردش رو میگیرم.قرمزي عجیبی توي آب میبینم.یه ترانه ي قدیمی واسه دفع بال 
.میخندن انگار دارن .کاراي بد.بدن یه مرد که وسط جوي آب اُفتاده،دارن از اون کارا میکنن

کالغها دارن میان سمت !خون از چشاش توي آب سرازیر شده!کاسه ي چشمهاي اون مرد خالیه
!باید فرار کنم!من

***

با این تفاوت . پدر توي مزرعه ،بین گندمها به شکل مجسمه ي انسان در حال تفکر نشسته بود 
زانا این سیگارو پارتی:همیشه میگفت.که پدر مشغول دود کردن سیگارهاي ران هیلش بود

آخرین بار که پدر میخواست مشغول نوشتن کتابش شود ،وضعیتمان همینجوري !میپرستن
.از شهر دور میشدیم و می آمدیم  مزرعه ي پدري.شبیه کولیها!بود

. به پدر که رسیدم میل شدیدش به لبخند زدن را دیدم. آنروزازکلبه تا مزرعه را لی لی رفتم 
.دستهایم را دور گردنش حلقه کردم.ش ماسیده بودلبخندي مصنوعی روي لب

بابا غمگینی؟-

.نه عزیزم،تنهام -

***

سرگرم بستن .پولم ته کشید.اسکناسها را روي شکم سفیدش میگذارم.زیپ شلوارم را باال کشیدم 
آنجا روي .به کیلومترها فاصله تا خانه فکر میکنم.به اسکناسها نگاه میکنم.دکمه ي شلوارم میشوم

به نرمی و خس خس .فکرکنم اسمش را به من گفته ،اما من فراموش کرده ام .م سفیدششک
بگوید که من .میخواهد پول را پس بدهد !همین است.صدایم میزند .خداحافظی میکنم.میخندد

.چشمم به دهانش مانده!شاهزاده اي بی همتا بوده ام توي تختخواب

.باز هم بهم سر بزن-



37
اره

شم
ل  

ل او
 سا

ت 
حیر

ل   
ي او

***

منتظرم صبح که از خواب بیدار میشوم و توي آیینه نگاه میکنم حشره اي .سالهاست که منتظرم
فقط منم .حشره اي در کار نیست.چشمهاي پف کرده .چه میبینم؟خودم .بزرگ و بی ریخت ببینم
.که به خودم زل زده ام 

.ازت متنفرم کافکا-

***

؟ابعاد ندارند؟وقتی ما را سوزن مگر یهودي ها چشم ندارند ؟اعضاي بدن ندارند .من یهودي هستم 
می زنید مگر خون نمی آید؟اگر از همه جهت شبیه شماییم چرا در انتقام گرفتن باید فرق داشته 

باشیم؟

شایالك طبق قرارداد در عوض .مذاکره ي سنگین و پرالتهابی ست.اینها را شایالك میگوید
خواهد یک کیلو گوشت از تن مرد اینکه،آنتونیو مرد مسیحی بدهی اش را به موقع نپرداخته،می

پناه بر خداي موسی ،او خیلی لجباز .کمی دلگیر شده.شایالك مرد خوبیست.مسیحی جدا کند 
!عدالت میخواهم :شایالك نعره می زند .و بدتر اینکه حق دارد . است

***

حس چه .تاج را به سر میگذارند و اکنون آنرا به شکمم بسته اند .تاج را به شکمم بسته اند
کمی بازي کن .دیرتر بیا"پسرم!آن هم تاج شاهنشاه ایران.بسته شدن یک تاج به شکم!عجیبیست

.داشتن تاجی به شکم دیوانه ام میکند !مطمئن باش.دنیا جاي بدي ست.

.تشنه ام .آب بیاورید -

***

آن وقت تصاویر.و بیشتر از همه رایحه ها را ببلعی .کافی ست لمسش کنی یا صدا را بشنوي 
نیازي .به هم تنه می زنند .رژه می روند .از مه بیرون می آیند و جان می گیرند.روشن می شوند 

تو کور شده .تو کوري و براي کورها ،مهم است که بخاطر کَر نبودن خوشحال باشند .نیست ببینی 
!اما بهتر است خیلی چیزها را ببویی و بشنوي.اي سروان 

یعنی دیگه هیچوقت نمیبینم؟-



***

اصال متوجه نبود کی خوابش .سرهنگ آذري دستی به چشمهاي نا بینایش کشید
اسلحه ي کمري اش را آماده ي شلیک کرد  و اسلحه را .گرفته؟سیگارران هیلش اش را گیراند 

.زنگ خانه بصدا در آمد.گذاشت روي شقیقه اش 

دشه ي دختري صداي مالیم و بی خ.اندکی معترض و گله مند راهش را بطرف در پیدا کرد 
بوي پرَك .بوي او مثل گندم هاي باران زده فضا را پر کرد .دختر جوان وارد شد .جوان را شنید 

!شهوت انگیز و شیرین.هاي گندم و یک نوع  اودکلن که مزه ي شیرینی میداد

دو هفته پیش .سرهنگ در کارش متخصص بود .و شاید بلند قد. تنها.سرخورده.غمگین.زیبا.مجرد
سرهنگ دوباره و .از اخراج کردن پرستار قبلی اش با ناامیدي آگهی استخدام پرستار داده بود ،پس 

از او خواست او را به نشیمن .دختر را به میان معرکه کشید.اینبار با اشتیاق بوي او را فرو داد
تماس پوست نرم و یکپارچه ي دختر جوان را روي دستش حس کرد  و تالش کرد .راهنمایی کند 

بی .و آن را توي لباسش چپاند .اسلحه را کورمال کورمال از روي عسلی برداشت.رام و متین باشدآ
اسمت چی بود ؟:معطلی با غرور شایسته ي لحن یک سرهنگ بازنشسته ي ارتش گفت

.افسانه-

!تو استخدامی افسانه-
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هاي سفیدبلوط
غالمرضا شریعتی راد

اي شان توي چالهها بیرون آورد، ریختها را یکی یکی از جاي فشنگبلوط. را دوباره شیر دادبچه
. بست به کمرشها پهن کرد، گهواره را گذاشت روي گبه، قطار خالی راگبه را روي آنکف اتاقک،

تن اي را که به چارقدش زده بود بیرون آورد، شروع کرد به دوخنخ شدهجا نشست؛ سوزنِهمان
ي پشت به زن کنار سماور نشسته بود، دستش را گذاشته بود جاي سیلی روي گونهمرد. ايمالفه

درب کمد را باز کرد، . ودندشان،آشنا نبکرد که هیچ کدامپوشی فکر میچپش، به مردان سیاه
از با اشاره به زنش فهماند که . ي بیرون آورد؛ مقداري از محتویاتش را توي قوري ریختاقوطی

زن در را بست؛ به درخت . سینی چاي را برداشت، از اتاقک بیرون رفت. چاي توي قوري نخورد
. آویزان شده بوداشي دید که با میخی به تنهانزدیک شد، خودش را توي آیینه

خیسش کند، بعد را توي دهانش بگذارد، خواست با چايکه آني قندي برداشت، قبل از اینحبه
مرد سرش . دوباره افتاد توي استکانبمکد، قند از دستش افتاد توي استکان، قند دیگري برداشت،

زمان به همبا صداي کوبیدن در حیاط،. اي به هم گره خوردشان لحظهرا چرخاند سمت زن، نگاه
که برود سمت در، زن با خیز شد با کوبیدن دوباره، مرد نیم. ندندو به آن خیره مادر نگاه کردند

. خورد، مانع رفتنش شدکه دارد شیر میي شلوارش را گرفت؛ با اشاره به بچهدست چپش پاچه
تا حاال براياش را که از صبحيزن یک تار مو. کالغی روي درخت شروع کرد به قارقار کردن

را از ریشه شید و آنافتاد توي صورتش، محکم کشد و میمی"تار"چندمین بار از بقیه موهایش
ت، اسمنتظر ماندند تا کسی که پشت در. اش شدمرد دوباره خواست برود سمت در، زن مانع. ندکَ

با ایما و . مرد فکر کرد نکند برادرش باشد. کوبیدترمحکمرادربارخسته شود و برود، ولی این
مرد .داندمرد فهماند که نمیها، بهاشاره درمورد برادرش حرف زد، زن در جوابش با همان اشاره

کرد، اما قدر خودش را خسته نمیآمد و اینرش پشت در بود، از دیوار باال میحتم داشت اگر براد
دانست برادرش وقتی کلید را جا نمی. دیوار بلندتر از آن چیزي بود که کسی بتواند از آن باال بیاید

خواست از درخت. بود که کلید را جا بگذاردکوبد؟ هیچ وقت نشده طور به در میهگذاشت، چمی
نار در، مثل کي درختولی تنه. جا ببیند کی پشت در استنزدیک در حیاط باال برود، و از همان

بود؛  بعد از خوردن گلوله به پایش، باال رفتن برایش سخت شده "نات"سطح دیوار حیاط، خیلی 
ها یکی از آن. پوش پشت در ایستاده بودندد سیاهچند مر. زن دیگر نتوانست مانع مرد شود. بود

همان که عکسی به . هایش را از دو طرف بازکردشان ایستاد و دستمقابل. عکسی در دستش بود
همراه داشت، سیلی محکمی خواباند توي گوشش، استکانی که تا نیمه از چایی پر بود از دستش 

گرفتند، پشت عکس چیزي نوشته شده عکس را جلوي صورتش. شد"پشنگ"افتاد کف حیاط و 
خانه را هاي صاحبها دستیکی از آن. چرخاند تا نوشته را نخواندبود؛ سرش را به چپ و راست می



ف کرد روي خانه تُپیچاند، صاحبجمع کرده بود پشت کمرش و مچ دستش را به سمت داخل می
. عکس

یش آرام آرام به دنبالش پایین پرهاکالغی جلوي پایش به زمین خورد،،با صداي شلیک گلوله
قبل از صداي شلیک فهمیده بود، چیزي که توي کاغذ نوشته . صداي گلوله را نشنید. آمدندمی

لنگ لنگان قدم ،ي حیاطبه سمت بلوط تنومند گوشه. ي پشت عکس بودهمان نوشته،شده
ي سترگ تنه. زنش را صدا زداز پشت در چند بار . بودپله جا گذاشتهسینی را روي راه. برداشت

هایی ر بود از میخي بلوط پي حیاط جا خوش کرده بود؛ تنهبلوط مثل ستونی وسط اتاقک گوشه
اش را میخ کاشته بودند؛ تعدادي را به تازگی، کردند، انگار تنهشان را به آن آویزان میکه وسایل

- ها به تنهالي میختعداد زیادي چاقو البه. ترشان پیدا بود، چند سال پیشها که تنها تهبعضی از آن

تش را بیشتر وق. ها کار برادرش بود؛ اتاقک را هم خودش ساخته بودمیخ. ي بلوط چسپیده بود
مرد یک . زن پر کالغی را که توي موهاي مرد گیر کرده بود برداشت. کردجا سپري میهمین

دستش را بیرون . گشتنبال تفنگ میها، دالي آنها، دست برد البه"پوشن"راست رفت سمت 
چسپاندند، کشید، انگشتش را به دندان گرفت، نوك تیز سوزن قفلی که با آن مالفه را به پتو می

تفنگ دست ،یادش آمد آخرین بار. چیزي دستگیرش نشد. نوك انگشتش را خراش داده بود
زن پر کالغ را جاي . کمرشبرگشت زن را نگاه کرد که قطار خالی را بسته بود به . برادرش بود

.  ي درخت خیره شدي بلوط گذاشت و به چاقوهاي چسپیده به تنهمیخی روي تنه
باز هم . صاحب خانه با سینی پر از چاي وارد شد. رسیدها به گوش نمیکالغقاردیگر صداي قار

رد که نکندکآمد به این فکر مییتوي حیاط که م. کرد که برگردد و چاي را عوض کنددل دل می
- خورد، خیلی زود میحالش به هم می،ها بعد از خوردن چاياگر یکی از آن. چاي خور نباشند

بر خالف میلش به . اال مانده بود از کجا شروع کندح. ها دیر شده بودولی براي این حرف. فهمیدند
وشش، اي خوابانده بود توي گدرست جلوي کسی ایستاد که سیلی؛سمت چپ اتاق حرکت کرد

اي سینی را پایین نگه لحظه. د، ولی به صورتش نگاه نکردسینی را تا جایی که ممکن بود پایین آور
که صاحب خانه هم تعارف نکرد، بدون این. پوش هیچ حرکتی از خودش نشان ندادداشت، مرد سیاه

استقرارمهم نیست، اگر : به خودش گفت. یک قدم به چپ برداشت،سینی را باال بیاورد از بغل
ي برادرم با تفنگ پیدا کلهود، چه بهتر، تا اون موقع هم سراین همان کسی باشد که چاي نخور

صاحب خانه را با سینی چاي و کمري ،سرشيجلوي دومی قرار گرفت، دومی با اشاره. شودمی
بلند خانه نداد، سرش را بعدي فرصت فکر کردن به صاحب. زداز جلوي صورتش کنار،دوال شده

هایی که هنوز دست نخورده بودند نیم نگاهی انداخت، صاحب خانه بی کرد به سینی و استکان
داشت، دیگردوست ها برنمیخانه نگاهش را ازاستکانصاحب. لی سینی را جلوي رویش گرفتمعط

ضربدر روي قوطی یادش آمد، ترس برش . نداشت حتی به یک نفر از این جماعت چاي تعارف کند
بود که نکند بعد از اولین نفري که چاي را خورد دستش رو شود، ناگهان دستی باال آمد داشته 
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چیزي توي دلش تکان . استکان چاي برداشت که توي نعلبکی گذاشته شده بود، و آن را بو کرد
شود با بوي چاي چیزي به خیالش که مگر می. سمت قندان نرفت، پوشخورد، ولی دست مرد سیاه

. آرام گرفتاندکی! فهمید
ي اتاقی رفت که زنش به سمت پنجره.توانست مچ دستهایش را از درد تکان دهدنمیخانهصاحب

پشت پنجره که رسید، برگشت در ورودي حیاط را نگاه . سیلی خوردنش را دیده بود،از پشت آن
اي قنداق با بچه،پوش نبود، با دست اشاره کرد به زنش، زن سراسیمهکرد خبري از مردان سیاه

ي راه افتادند گوشه.دانست که هیچ راه فراري نیستیپیچ در بغل، خود را به مرد رساند، مرد م
پوش با تفنگی جلوي در خروجی حیاط ایستاده یکی از مردان سیاه. انتهایی سمت راست حیاط

. بود
ها استکان.کشیدش به سمت پایین،اش را گرفتقدمی به سمت چپ برداشت، دستی یقه،از بغل
از نظرش عوض شد، حتماً. هاي پیراهنش کنده شدیکی از دکمه. ینی به خود لرزیدندتوي س
پوش دستش که مشت شد مرد سیاه. اندپوش چاي را بو کرد تا حاال، فهمیدهي که مرد سیاهالحظه

دکمه افتاد توي استکان چایی که حاال سرد شده ،مشتش را باز کرد. ي صاحب خانه را رها کردیقه
خانه اشاره کرد و پوش به صاحبیکی از مردان سیاه،صاحب خانه یک قدم به عقب برداشت. بود
ي کاغذي را نشانش داد، بی معطلی سینی چاي را زمین گذاشت؛ قدمی به جلو برداشت، تکه

روي زمین، دوال شد آن را بردارد، یکی از لرزید سمت کاغذ دراز کرد، کاغذ افتاددستش را که می
ها، سینی را روي چهار دست و پا خودش را رساند به استکانها موهایش را از پشت کشید،آن

. در را بست. ها درون اتاق پیچیدقار کالغدر را باز کرد، صداي قار. آمدصداي تفنگی. برداشت
ا باال برد، مشتش را باز کرد، موهاي کنده ها را محکم کشید، دستش رچنگ زد توي موهایش، آن

که تبر را برداشت، بدون این. نگاهش رفت سمت تبر، چشمهایش را بست.شده ریختند روي سرش
لرزید، تبر را باال دستش نمی. رفت سمت در حیاط، تبر را پشت سرش قایم کرده بود،پایش بلنگد

غلتید، تفنگش توي خون می،گ به دستپوش تفنمرد سیاهي تبر نشست توي کمرش؛برد، تیغه
درعرض . پوش نشسته بودند، در را از پشت قفل کردرا برداشت، رفت سمت اتاقی که مردان سیاه

به سرعت دوید سمت اتاقک، دست زن را . ها را یکی یکی نشانه گرفتآن،درچند ثانیه  از سوراخِ
.لوي در حیاط از خون پر شده بودي جگود. زن جیغ کشید. گرفت، به سمت در حیاط راه افتادند

- لنگه. هایش را باز کرد، یکهو چشمبا صداي شکستن شیشه.زدمی"لک"گربه با زبانش توي خون 

دان توي اتاق را نگاه کرد، مر،دراز سوراخِ. تبر سر جایش بود. ي کفشی پشت پنجره افتاده بود
زمان که کف هم. کردنددیگر پرتاب میهمرا به سمتبودند و آنپوش کاغذ را گلوله کردهسیاه

پوش اسلحه به حیاط؛ مرد سیاهدستش را به در اتاق تکیه داده بود، سرش را چرخاند سمت درِ
شک . کرد که از درخت کنار دیوار باال بروددست، تفنگش را گذاشته بود کنار دیوار و تالش می

. کردندرفت و در را باز نمیدرخت باال میزد، مثل همیشه ازنداشت اگر برادرش یکهو غیبش نمی



آن باز کرده بود، درخت بلوط را انداخته بود اي توي سقفاتاقک را برادرش ساخته بود، دریچه
. بودبلوط، پشت دیوار اتاقک قایم شدهي سترگکردي، انگارتنهوسط آن، از دور که نگاه می

زد می"لک"ه داشت توي استکان چاي اي کبه سمت گربه،خانه تکه سنگی برداشتصاحب
. ها در هم خورد شدندپله جا گذاشته بود، استکانسنگ خورد وسط سینی که روي راه،پرتاب کرد

تیر خورده را به دندان گرفته بود، به سرعت از ي دیگري که کالغِها گربهبا صداي شکستن استکان
هاي تنومند، دراز به دراز افتاده بود تو سایه بلوط. دستی به موهایش کشید. درختی باال رفت

پله هاي قند را از روي راهي استکان و حبههاي شکستهاش تکهحیاط، سینی را برداشت با دمپایی
خانه یادش آمد وقتی صاحب. بودندوارد اتاق شد، مردها هر کدام سیگاري روشن کرده. جارو کرد

فرشان دست دو ن. ن شیشه چشمانش را باز کردتوي حیاط چشمانش را بسته بود، با صداي شکست
هاي پیراهنش را از روي قالی جمع کند، دستش شان خم شده بود دکمهبه یقه شده بودند، یکی

ي پیراهن صاحب خانه را برداشت خورد به استکان چایی که روي زمین بود، چاي ریخت،  دکمه
دستی با چاقو گذاشت ولی شان پیشجلوي هر کدام. هایش گذاشت توي جیبشقاطی دکمه

خانه سینی را گذاشته بود روي سرش و صاحب. تکاندندخاکستر سیگارشان را روي قالی می
اي که نشست، لحظه. توي دست راستش بود، به همان حالت روي زمین نشست،چاقویی بزرگ

و جلوي چاقو را انداخت روي زمین، با هر دو دستش سینی را گرفت. همه از جایشان بلند شدند
اول نوکش را برید گذاشت . ها نگاه کند دست به کار شدکه به میهمانبدون این. رویش گذاشت

پا ایستاده مردان سیاه پوش هنوز سرِ. هاي مساوي تقسیم کردتوي جیبش بعد آن را به قسمت
ها را آنخانه سرش را بلند کرد با چاقو صاحب. کردندرا نگاه میخانهبودند و هاج و واج  صاحب

سینی را یک دور ،بلند شد. دوباره شمرد، دو نفرشان نبودند، بقیه به آرامی سرجایشان نشستند
سینی را وسط اتاق . کردنددیگر نگاه نمیحتی به هم. کدام از جایشان جم نخوردندچرخاند هیچ

ش بیرون گشت تا چاقو را تمیز کند، دسته کلیدي از جیبتوي جیبش دنبال دستمال می. گذاشت
. آمد

خواست بچه را از پایید که میخانه را میصاحب،پوش تفنگ به دست از پشت درختمرد سیاه
از . خوردي توي بغلش، به مرد فهماند که دارد شیر مینگاهی به بچهزن با نیم.دست زن بگیرد

ها را تا جا آننازهما. راه افتادند سمت اتاقکي اتاقی که زن توي آن قایم شده بود،پشت پنجره
.اتاقک زیر نظر داشت

پرده سفیدي پاك کرد که سرتاسر دستان آغشته به شیرش را با ،خانه رفت سمت پنجرهصاحب
مرد ،توي حیاط را نگاه کرد. هاي مختلف گلدوزي شده بودندهایی پوشانده بود که با رنگرا میخآن

ي چاقو را گرفت کشید زن دسته. گشتها دنبال چیزي میالي درختاسلحه به دست داشت البه
ي خودش را با دو دستش یقه. ي خود درخت بودچند بار امتحان کرد انگار شاخه،سمت بیرون

دست برد سمت . کرد، زیرپوشش را به همین شکل جر داداش را پارهگرفت محکم کشید، یقه
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انش را روي چشمانش گذاشته مرد دست. ي بلوط بیرون کشیدرا از تنهچاقو، این بار به زحمت آن
ي بلوط چسپیده بود، از همان جایی که زن بلوط را بغل چشمانش را که باز کرد زن به تنه. بود

ي بلوط را رها کرد، به سمت زد بیرون، مرد خم شد سینی را برداشت، زن تنهکرده بود شیر می
. مرد چرخید، تمام تنش سفید شده بود

. کردندکرد، بقیه هم نگاهش میود داشت مدام به ساعتش نگاه میپوشی که عکس با خمرد سیاه
از اتاق بیرون رفت، پوش بلند شدعکس را نگاه کرد شروع کرد به گریه کردن، یکی از مردان سیاه

اش با بغل دستی. چند دقیقه بعد با سیگار و کبریت برگشت. بقیه هم شروع کردند به گریه کردن
خیره شدند، تف کرد توي صورتش، خودش را عقب دیگره همغیظ نگاهش کرد، مثل سگ ب

. دست به یقه شدند. جره شکستاش را نشانه رفت، شیشه پنکشید، کفشش را درآورد، پیشانی
،شان خورد به استکاندست یکی. زل زد به استکانی که هنوز کف اتاق بود. خانه وارد شدصاحب
.خانه نفس راحتی کشیدصاحب

ي بلوط، اما توي ذهنش میخ شت روي نوك میخی، با چکشی میخ را کوبید به تنهزن کاغذ را گذا
میخ را کوبید برگشت پشتش را به . بودکوبید که توي گوش شوهرش سیلی زده را به دستی می

بچه خواب بود ولی کم کم وقت شیرش رسیده بود، نزدیک . ي درخت تکیه دادهاي روي تنهمیخ
اش را با دو دستش گرفت و به هر دو سمت کشید، پیراهنش ر و صدا یقهزن بی س. بود بیدار شود

ي بلوط که به جاي را تا نزدیکی قطاري که به کمرش بسته بود پاره کرد، روي قسمتی از تنه
هایش، تصویري محو از سینی را برداشت گذاشت بین ران. کردند نشستصندلی از آن استفاده می

شان محو تماشاي. شانچاقو را گذاشت وسط. زداستیل برق میهایش توي سطح صاف سینیسینه
ها را انگار تا به حال از این فاصله آن. ها داشتقدر احساس خوبی به آناولین بار بود که این. شد

نوك چاقو باعث خراشی . سینی را با فشار بغل کرد، جیغ کشید، سینی از دستش افتاد. ندیده بود
، در کمد را باز کرد چاقو را انداخت، به سرش زد برود سمت قوطی. دهایش شده بوبین سینه

برگشت، به قطار . قوطی را برداشت، تکانش داد، درش را باز کرد، خالی بود، گهواره تکانی خورد
ي چپش را با دست چاقو را برداشت از جایش بلند شد، سینه. خالی از فشنگ دور کمرش نگاه کرد

زد بیرون، سینه از "هشّف"ت با یک ضربه آن را از ریشه برید، شیر چپش گرفت چشمانش را بس
اش، شیر از بین انگشتان دستش ي بریدهدستش را گذاشت روي سینه. دستش افتاد توي سینی

.کردمی"چیر"مثل آبشاري  
سینی پر شده بود از . کرد که زل زده بودند به سینیپوش نگاه میخانه به مردان سیاهصاحب

- جوشید، و از کنارههاي سینه که به یک اندازه بریده شده بودند، مثل چشمه میشیر از تکه. شیر

قدر محو شیر آن. پوش کمی خودشان را جمع و جور کردندمردان سیاه. شدهاي سینی سرریز می
. جبور شدند سرپا بایستنددیگر م. ی از اتاق بیرون رفتخانه کشده بودند، نفهمیدند صاحب

زمان که هم. شانشیر رسیده بود تا قوزك پاي. کردخانه از سوراخ در توي اتاق را نگاه میحبصا



شان شروع کرد به قدم برداشتن سمت در، قدم که پوشاند، یکیسطح بیشتري از اتاق را می
نتوانست ادامه به زحمت دو سه قدم برداشت،. انگار چیزي پایش را محکم گرفته بود، برداشت
شان از سوراخ نگاه کرد، یکی. حرارتی را احساس کرد،خانهصاحبدستانِکف. فتاد توي شیردهد، ا

به سرعت دوید سمت . شداتاق پر بود از بخار، شیر داشت داغ می. روي سطح شیر شناور شده بود
د چن. زنش را صدا زد. زد بیرونهاي بغل در، شیر میاز سوراخ. در بسته بود. ي حیاطاتاقک گوشه

از اتاقک را دور زد،. رفت پشت پنجره، چیزي روي سطح شیر شناور بود. بار محکم به در کوبید
آمد، دوباره زنش را شیر داشت به سرعت باال می. رفت پشت بام، دریچه را باز کرد. نردبانی باال رفت

شیر . بودگهواره روي سطح شیر شناورسرش را از دریچه پایین برد،. صدا زد، ولی جوابی نشنید
از درخت بلوطی که وسط اتاقک بود به زحمت باال رفت، شیر از دریچه . آمدهمچنان داشت باال می

روي . چوبی قنداق پیچ باال آمدقف باز کرده بود، گهواره با تکهدریچه را برادرش توي س. سرریز کرد
- شیر از کناره. آمده بودانگار روي پشت بام برف . اولین شاخه که رسید، برگشت پایین را نگاه کرد

پوش مرد سیاه. در عرض چند دقیقه سطح حیاط سفید شد. ریختهاي سقف توي حیاط می
چند بار تالش کرد از . گشتتفنگ به دست توي حیاط این طرف و آن طرف دنبال راه فراري می

خورد؛ یز میرفت، دستش لي درخت باال میکه تا نیمهدرخت کنار در حیاط باال برود، ولی هر بار
هاي دیوار حیاط باال آمده شیر تا لبه.که افتاد توي شیر، تفنگش روي سطح شیر شناور ماندتا این

از باال . خانه به زحمت خودش را تا جایی رساند که دیگر از سطح حیاط باالتر رفته بودصاحب. بود
برگشت . ه بودکرد توي سرش، دستی به موهایش کشید، دستش سفید شدچیزي داشت چکه می

ي تفنگی که توي دستش اي نشسته بود، شیر از لولهزن باالي سرش روي شاخه. باال را نگاه کرد
ي چپش و دست راستش را گذاشته بود زن قنداق تفنگ را چسپانده بود به سینه. کردبود چکه می

. دزدیدسرش را اي شلیک کرد، مردتفنگ را به سمت مرد نشانه رفت، گلوله. ي راستشروي سینه
زن . نشین شددر عرض چند ثانیه شیر ته. راخ شدسوحیاط. خورد وسط حیاطي بلوطگلوله

مرد خم شد . ایستادتفنگ را به شاخه بلوط آویزان کرد، از درخت پایین آمد، باالي سر گهواره
سینه را ي بلوط را بردارد، نوك سینه از جیبش افتاد جلوي پایش روي پشت بام؛ نوك پوکه

برداشت، دست برد سوزن نخ شده را از چارقد زن بیرون آورد، شروع کرد به دوختن نوك سینه به 
هاي دانه. دادي چوب را بغل کرده و گهواره خالی را تکان میزن، پشت به مرد تکه. اشجاي دکمه

.بارید روي سرشانسفید بلوط، مثل برف می
93مهر -یاسوج 
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ي می شود؟چه جور آجرپدر،
مصطفی سلیمی

تا . می توانم خودم را پشت شان مخفی کنم . مردم زیادند .  هنوز هیچکس نفهمیده من آمده ام 
نمی . از آن پایین وسط مردم صداهایی می آید . کی می شود کسی نفهمد ؟ فضا سنگین است 

که هزاران فکر از سرم می شد نیایم ؟ نمی شد؟ لحظه هایی .... دانم واکنش مردم بعد از دیدن من
. رطوبت هواي بعد از باران . و همان فکر ها غیژ کشان باز می گردند . غیژ می کشند و می روند 

پاهایم را گلی کرده . خاك هاي سطح زمین گل شده اند .  رفت و آمدش را سخت می کند به ریه 
پشت یک .  را می فشارند همدیگر. از فکر بعد چه خواهد شد انگشتانم در هم قفل می شوند .اند 

شانه پهن سرم را پایین می اندازم                                                                                              
سه . تلویزیون گفته. گفته اند فردا برف می بارد . شب حسین زنگ میزند فردا بریم برف نگا کنیم 

کار را بی . میگویم کار دارم و نمی توانم . آن یکی حسین هم آنجاست . مانیم و بر میگردیم روز می
دو تا چکی که یازده روز از تاریخشان . می گویم چند تا کار اداري دارم . خیال بزن بریم کوهستان
نک نبرده به یک ماهی فکر میکنم که از تاریخ چک ها گذشته و هنوز با.  میگذردهنوز بانکنبرده ام 

. به صداي مهري که الستیکفروش پشت چک زد .به مهري که الستیک فروش پشت چک زد .ام
خودت که نمی تونی  . اگه مشکلی پیش اومد چک را بیار ما برات نقدش میکنیم . چک مشتریه 
. سمیه میپرسد کی بود ؟ میگویم حسین بود . خوب بیار ما برات نقدش می کنیم . نقدش کنی 

تو چی گفتی ؟ گفتم که ، شنیدي که . ت ؟  میخاست سه روز بریم کوه برف نگا کنیم چی میگف
جوري که تو گوشهاتو تیز میکنی صداي . صداي اونو نشنیدي صداي منو که شنیدي . چی گفتم 

میپرسد چرا موضوع را نگفتی ؟ موضوع چی ؟ موضوع چی؟ راستش را . اون رو هم میشنوي 
تی فردا مراسم داریم ؟ نگفتی چه اتفاقی افتاده ؟ حوصله نداشتم دو نگفتی چرا ؟ راستش ؟ نگف

. منهم هی تعارف و اینها و آنها و اینها و  اینها و . دو ساعت تسلیت بگوید . ساعت دلش بسوزد 
یعنی فردا این کارها . میگوید دروغ گفتی ؟ دروغ نگفتم من این کارها را دارم وفردا باید انجام دهم 

یازده روزه بانک نرفتی فردا میخاي بري بانک؟  اداره و بانک از مراسم فردا و اینها و انها و . را دارم 
.اینها مهمتر است

آن یکی حسین زیر درخت نشسته بود با . سال پیش که رفتیم کوه تازه برف شروعشده بود 
ا بیرون کشید اولی ما را که دید پنج تا ساچمه فرو برده در چرم دو لول ر.دولولش دو لول براقش 

یا دومی پرید . دومی را پراند بیرون . دومی را که جا می زد اولی پرید . را گذاشت داخل تفنگ  
خوك؟ خوك را . دیدي فنرش چقد قویه؟ گفتم حسین بریم یه خوك بزنیم . اولی را پراند بیرون 

. بیا برو بزن . رسدجوري که دستم ن. مگر میشه زد؟ خوك را نمیشه زد؟ تفنگ را هل داد سمتم
خوب پس چی میگی ؟ نمیتونی بزنی میگی ؟ خوك خوك میکنی ؟  تو، با . من که نمی تونم 



تفنگت با ادعات به چه دردي می خورید؟ هر سه تایی تون ؟خوك ، میدونی خوك چقدره؟ باید 
. اده از وسط کوه و صخره بیاره لب ج. چهار شقه کرد هر کس یه شقه ور داره رو کولش بیاره 

تو میتونی خوك بیاري ؟ بعدش با ساچمه که نمیشه چار پر . خوب هر کدوممون یه شقه میاریم 
. باشه یه بسته میخرم . پس باید یه بسته بخري . من می خرم برات . من چار پر ندارم . باید باشه 

خوب . ه ارمنی. تو خوکو میخاي چی کار کنی ؟ یه دامپزشکه میخاد . میدونی چنده ؟ هر چنده 
مطمئنی دکتره میخاد ؟ تو با دکتر . اول بزن . خودم صد و پنجاه تومن میدم . بگو صد تومن بده 

اونم به چه بزرگی خودمکرمشودیدم . گوشت خوك کرم داره . چی کار داري ؟ پولشو من میدم 
کدوم هوا ؟                                 . این هوا 

. همه اش را با سنگ ساخته اند . برفی یک آجر هم پیدا نمی شود درروستاي کوهستانی همیشه 
. نه قرمز نه گري . حتی پاره آجر هم پیدا نمیشود . سنگ هایش را هماز همان کوه ها آورده اند 

آن یکی حسین میگفت خیلی قدیمی . قلعه هم سنگی ست . همه خرابه هایش هم سنگ است 
میگفت زیر ده خالیه ، فرو . اي روستائیان را می لرزاند است شب ها صداي کلنگ می دهد و زیر پ

گفتم جاي پر فرو بریم خوب نیست ؟. نریم تو جاي خالی خیلی خوبه 
آب باران و . ساختمان ها آن دورتر معلوم هستند .سه تا . ساختمان ها در دور تر معلوم هستند 

ره کرده قرمزي آجرها را قرمز تر آب ش. برف شره کرده و از زیر سقف نداشته شان پایین آمده 
صف . نه ، وقتی تاریک می شود و همه می خابند می آیند . وقتی تاریک می شود می آیند . کرده 

به . می خابند . لوزي می شوند روي یک گوششان . قدي می ایستند . پشت سر هم . میکشند 
عده اي در اثر . ب پر شده اند بعضی هاشان ل. و دوباره از اول تکرار میکنند . عرض می ایستند 

نم پوسانده و . عده اي در اثر پوسیدگی گرد شده اند . ساییدگی ریخت چهار گوششان بهم ریخته 
عده اي هم جوري پوسیده اند که . گردشان کرده مثل استخوان پاي حیوانی یا انسانی یا دست 

. جرهاي زیرشان را جمع میکرد مناره هایی که پسر آجر جمع کن آ. مناره . شکل مناره شده اند 
حاال با هم . با احترام می برد و مرتب در گوشه اي می چید . جمع میکرد . آجرهاي ریخته شان را 

. عصبانی . آنهایی که نم سالیان دراز مناري شان کرده به نوك می رقصند . باال و پایین می پرند 
. نیمه ها هم روي هم سوار می شوند . لمبر می خورند و زمین می خورند و باز بلند می شوند 

بعد پدر بزرگ می آید . قدشان از درسته ها هم بلند تر نمی شود . نه ، دراز شوند . تابلند شوند 
. هیچ چیز را نمی بیند . صداي رقص را نمی شنود . چش ، سیاه چاله ها را به سمت من می گیرد 

پشت پدرش مخفی شده بود . به دیدار می آید یکباره پدر. فقط ناله می کند . حرف هم نمی زند 
موهاي کناري تک و توك سفید می شوند . می ریزند . موهاي وسط سرش می ریزد . 

پدر . منتظر می مانند پدر برود تادوباره شروع کنند . با آمدنش همه رقصشان را تمام می کنند
جلوي هر حجم یک بشقاب . فته پشتی هاي قرمز دور تا دور را حجم هاي سیاه را گر. نمی رود 
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هنوز از بلند گوهاي چهار گوشه زیرزمین صدایی نمی .مالمین سفید با گل قرمز و یک هسته خرما 
بلند . هنوز کسی هیچ کسی براي خم شدن یا شانه تکان دادن جلوي در زیر زمین نایستاده . آید 

واسه چی . ن ؟ میرم خیابون سمیه میگوید کجا می ري ؟ مگه با تو نیستم ؟ ها. میشوم بروم 
گفتم چرا میري خیابون ؟ مگه کري ؟ میرم واسه خودم . خیابون ؟ خاله دهنتو سرویس میکنه 

چادرش را جلو کشید و دوباره عقب کشید با دو . به تو و خالت و اینا هیچ ربطی نداره هم . بچرخم 
چرا میري ؟ حوصله . به تو چه . نرو. بند انگشت اندازه موهاي بیرون مانده موها را کنترل کرد 

باید حتمن به . چک هاي یازده روزه پول ندارند .خیابونی . کجا میري؟ خیابون . اینجا رو ندارم 
رطوبت هوا آزار می . آن روز هم هوا ابري بود تازه باران باریده بود . الستیک فروشی زنگ می زنم 

پدر گفت مامانت لباسامونو میشوره . شدیم دهد نفس کشیدن را ؟ زمین خاکی بود و دو تایی گل
.                                             ؟ آره ولی همش غر میزنه 

بعد به . سر خیابان پیچیدیم سمت راست . از خانه قدیمی شروع میکنم و تا سر خیابان می روم 
سمت خیابان باریک وقتی به چهار راه رسیدم باید بروم سمت چپ چهار راه را مستقیم بروم به 
خیابان بعدي سمت چپی است که میرود  کج میشود  و من هم کج میشوم ؟ تا برسم به دو راهی 

ه راهی ؟ یا سه راهی را هم یک طرفی بروم نمیدانم کدام طرفی ولی انجا را که ببینم میفهمم یا س
کدام طرفی بعد که رفتم یک خیابان بزرگ باید هست وقتی خیابان بزرگ تمام شد ولی کوتاه 
است عرضش بزرگ است میروم سمت چپی چپی را میروم تا انتها انتها یک خیابان  کوچک است 

ت ولی باریک است باریک را میروم و میرسم به آن خیابان که کج میشود نه اینطور نه که بلند اس
باریک را باید بروم و برسم به یک خیابان که کج میشود ولی من کج نمیشوم در خیابان بعدي 
میرسم به یک خیابان که کج میشود ومن راست میروم نه وقتی کج شد من راست میروم ؟و 

که آسفالت ندارد؟ و جوب هایش سیمانی نیست؟هنوز سیمانی نیست؟ میرسم به یک خیابان 
آنطرف تر . مثل قیر . فاضالب سیاه از تویش رد می رفت . سیمانی نبود خاکی هم نبود لجنی بود 

و آجرهایی که . بلند . سه تا پشت سر هم بدون اینکه با هم قرینه باشند . ساختمان هاي بزرگ 
بعد ؟ریخته اند ؟ کجا ریخته اند؟ چرا ریخته بودند ؟ کجا ریخته بودندچرا . ریخته اند و نیستند 

کجایی ؟ سر قبر بابام . سمیه زنگ می زند . چهار راه می پیچم توي خیابان درازي که باریک است 
دکمه قرمز را با شصتم فشار می دهم . زود برگرد . ا رفتی سر خاك براي چی ؟ االن همه اینجان . 
مثل همیشه با . تلویزیون خاموش شد . دکمه قرمز را فشار داد . وشی خاموش شود تا گ. محکم . 

دیگه بسه . ا داشتم نگا میکردم . مثل همیشه کنترل توي دست هایش گم بود . انگشت شصتش 
براي چی ؟ . کجا میري ؟ میرم بیرون . وگرنه می سوزه . باید یکم به تلویزیون استراحت بدیم 

موزائیکاي حیاط ؟ کدوم موزائیکا ؟ . ان براي چی ؟ براي موزائیکاي حیاط سیم. سیمان بخرم 
. میخام موزائیکاي حیاط رو نو کنم . سر ماه می خرم . سر ماه می خرم . موزائیک هم می خرم 



چرا میخاد گرون بشه ؟ سیمان رو با چی درست . فعلن میگن میخاد سیمان قراره گرون بشه 
اگه . گرون میشه ؟ موزائیک رو با چی درست میکنن ؟ با سیمان سنگ هم. میکنن ؟ با سنگ 

چرا نمیشه ؟ . نه موزائیک گرون نمیشه . سیمان گرون بشه موزائیک هم گرون میشه خوب پس 
من میخام تلویزیون نگا . سر ماه میخرم . موزائیک بخر . چرا میشه چون سیمانیه . چونکه نمیشه 

. کجا میاي ؟ موزائیک خري . پس منم میام . مرده رو آخرش می سوزونی این صاب . کنم 
حاال می پیچم . تو بخري ؟ خوب با هم می خریم . خوب میام سیمان بخریم . موزائیک نه سیمان 
من از . نه . بمون خونه بابا بزرگ تنها میمونه . که بزرگ است ولی کوتاه است . توي خیابان چپی 

مامان بزرگ ؟ بابا . از مامان بزرگ می ترسم . بزرگ نمی ترسم از بابا. نه . بابا بزرگ می ترسم 
. اینو از نگاش میفهمم . هر دفه یه جا وا می ایسته . بزرگ که اینطوري نگا میکنه روحشو می بینه 

خوب برو    روسریتو سر کن بریم . چرا میبینه ولی نمی شنوه . بابا بزرگ نگا میکنه ولی نمی بینه 
.یکی از روسریاي مامانتو سر کن . نداري ؟ دارم نمی دونم کجاست .روسري ندارم . 

خیابان سمت چپی را باید به انتها . به خاله گفتم رفتی وضو بگیري . سمیه پیام داده زود برگرد 
. سه تا . بزرگ . میرسم ساختمان قدیمی . اگر نقشه درست باشد . بپیچم سمت مستقیم . برسم 

چک شما . الستیک فروشی زنگ می زنم هنوز به مستقیم نرسیده ام به . خرابه . بی صاحب 
از . چرا بستید ؟ برو از شیشه سکوریتت بپرس . موجودي نداره ؟ جلوشو بستیم . موجودي نداره 

اونوقت پول هم . ریزتر از پول شد . مثل پول خرد شد . کی ؟ شیشه شما دو هفته بعد شکست 
. صدا قطع شد . حاال تکلیف چیه ؟ برو پولتو از آشغالی بردار . میخاي ؟جارو کردم ریختم آشغالی 

سمیه گفت چرا رفتی شهر دیگه ؟ معلوم هست اونجا . شصتش را روي دکمه قرمز فشار داده بود 
پیمانکاري اونم تو ؟ . چی کار می کنی ؟یه سري کاراي درست و حسابی رو پیمان کاري می کنم 

شاید به ماتیکت . به اندازه من . کی نمیتونه مثل من کار بگیره اونم کاراي درست و حسابی ؟ هیش
. گوشی سه بار بوق می زند . مستقیم تمام نشده تا بپیچم . کار بدن ولی به چیز دیگت پول میدن 

. سمیه پیام داده خیلی خري 
نداره ؟ چرا خرابه ؟ چرا پنجره. خرابه ؟ خرابه چیه ؟ خرابه دیگه . این ساختمونا چین ؟ خرابه 

چی کهنه سازه ؟ چرا پنجره هاي . چرا پوسیدن ؟ چون کهنه سازه . پنجره هاش پوسیدن 
هر چی نو ساز باشه نمی . جدید ساخته ؟ یعنی نوسازه . خونمون نپوسیدن ؟ چون جدید ساخته 

چرا کهنه می سازن ؟ خوب نو .سوزه ؟ چی ؟ چیز نمی پوسه ؟ چرا سقف نداره ؟ چون کهنه سازه 
اینجا چی کار میکنن ؟ هیچی  چه کار دارند بکنند ؟ خوب پس چرا اینا . دیگه ساختن . زن بسا

به چه دردي . چون از اول اینجا بودن . اینجان ؟ کیا ؟ اینا دیگه همین ساختمون گونده ها 
دو تاي . ساختمان جلویی کامل در دیدم بود . چرا هیچی ؟ چون خرابه شدن . میخورن ؟ هیچی 

آجرهایی که قرار . دور پنجره ها آجر نداشت . جابجا آجرهایش ریخته بود . نصفه میدیدم دیگر را
آجرهاي . ریخته بودند تا بعدن براي من صف بکشند . بود سقف مثلثی را نگه دارند ، ریخته بودند 
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آجرهایی که نم کمرشان. آجرهاي قرمز پوسیده . آجرهاي قرمز نیمه . آجرهاي قرمز لب پر. قرمز
مثل . نه نسوخته بود پوسیده بود . و آنهایی که مثل مناره یکطرفشان سوخته بود . را شکسته بود 

در دور با فاصله هاي مشخصی قد کشیده بودند و نوك همه شان ریخته بود . مثل مناره ها . مناره 
شیده جمع شان پسري با لباس هاي اتو ک. با صد و پنجاه تا سرعت . از اتوبان دیده در دید بودند . 

داري چی کار می . شکم و دست هاي لباسش قرمز بودند . با احتیاط آنطرف تر می چید . می کرد 
چطوري ؟ ورقه اي می . چی کارشون می کنی ؟ بازیافت می کنم . کنی ؟ آجر جمع می کنم 

با این لباسا چرا جمع می کنی ؟. خوب ؟ بعدش کار می کنیم توي نماي ساختمون . برمشون 
پشت آجرهاي برش داده چسب می . پلو خوري؟ یک بار دیگر رفتم پیشش . اتوت خراب نشه 

و براي آخرین آجرها مثل قحطی زده ها سطل . چسبش تمام شد . مالید و روي تخته می چسباند 
. می خاستم چسب بزنم و بچسباند یا چسب بزند بچسبانم . چسب را با انگشت باریکش لیسید 

حرفی . نگاهم نمی کرد . از اول نشستم و نگاه کردم تا چسبش تمام شد . ماند ولی هیچ چسبی ن
فقط گفت هر بار که آجري رفته تو کوره بپزه اینا هم . سوال را جواب می داد فقط . نمی زد 

آجر هزار پخت . چند بار؟  شاید هزار بار .این آجرها سالها در حال پخته شدن بودن . باهاش پختن 
که آجرهاي مناره . دیدار دوم که به فکرم رسیده بود یادم رفت بگویم . ه فکرم نرسید بار اول ب. 

یک بار قبل از اینکه در مناره بکار گرفته شوند در . آجر هزار و یک پخت . یک بار بیشتر پخته اند 
چند سال طول میکشد تا پدر آجر شود . می شود آجر هزار و یک پخت . کوره دیگر پخته شده اند 

بعد در یک . ؟ پدر بازیافت شود و آجر شود ؟اصلن پدر آجر می شود به درد آجر شدن می خورد 
چند سال طول می کشد، ساختمانی که پدر از آجر هایش . ساختمان ، با پدر ساختمان بسازند 

بعدش می پوسد ؟ سالم می ماند تا یک پسر با لباس هاي اتو کرده . است چند سال کار می کند 
بازیافتش کند ؟ با انگشت دراز و باریکش سطل چسب را بلیسد تا بازیافت شده اش را برود و

همیشه داغ . پچسباند ؟ چند سال بعد از بازیافت کار میکند ؟ روي دیوار شومینه اي احتمالن 
مستقیم اول تمام شده مستقیم دوم . مستقیم تمام نشده . باشد و همیشه در حال پخته شدن 

گر پدر آجر شود و در ساختمان اول بپوسد چی ؟ میشود مثل یکی از همین آجر ا. تمام نشده 
مثل کدامشان می شود ؟ خندان ها . رقاص ها که مدام،احتیاج دارد برود و در فکر کسی برقصد 

پدرگریه هم می کرد گاهی از سر کار که می آمد آنقدر به همه چیز گیر می داد . اخموها گریان ها 
من در گوشه اي مینشستم با ریشه هاي فرش بازي می کردم تا گریه پدر . گرفت تا گریه اش می 
و می . از آن آجرهایی  که گریه می کنند . حاال پدر در صف آجر شدن است . فرو کش کند 

آجر زیر .  آجر یک حسینیه می شود حسینیه اي که عزادارانش  زیادي گریه می کنند . رقصند 
هنوز به دو راهی یا سه راهی نرسیده ام تا بپیچم توي . زنانه زیر زمین. زمین یک مسجد 

.       مستقیمی که وقتی راست رفت من کج بروم 



یعنی می . قبل اینکه اینجا خراب بشه کجا بوده ؟ همینجا که می بینی ساختمان که را نمیره 
انه چپ خم کرد کارخونه بوده ؟ سرش را به سمت ش. گم چی کار میکردن اینجا ؟ کار میکردن 

یعنی آره و یعنی نمی دانم و یعنی شاید برایم مهم نیست هر جور تو فکر می کنی فکر کن و فکر 
این قرمزا خیلی قشنگ . به موزائیک هاي قرمز دست می کشید . کن من هم آنجور فکر می کنم 

مانو سر ماه می توي چی ؟ میگم این موزائیک قرمزا رو بخریم سی. نه ؟ بریم توشو ببینیم . میشن 
دستش را از موزائیک . اون ساختمونارو . توي چی ؟ توي خرابارو . اول بریم توشو ببینیم . خریم 

. ببینیم که چی بشه ؟ اومدیم سیمان بخریم یا خرابه گردي ؟ اومدیم موزائیک بخریم . برداشت 
پدر آنهمه . تم را گرفت مچ دس. تو بعدن که خریدي بیا با هم نگا کنیم . تو بخر من میرم ببینم 

اونوقت مردم چی می . کجا بریم ؟ اونجا بریم . خب بیا با هم بریم . زور داشت ؟ صدایم ته کشید 
باز به زمین گفتم خوب . گن ؟  از زمین پرسیدم چی میگن ؟اونوقت همه اینایی که اینجان میان 

فرشی نبود تا با ریشه هایش . بیان ؟ بیان ؟ چرا میان ؟ میگن مرتیکه دختر بچه رو برد خرابه
.بازي کنم 

. هنوز به مستقیمی نمی رسم که وقتی راست رفت من کج شوم 
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تجدد
وحید فوالدپور

1
روز

.تو عینکی نیستی!. می کردي، دقیق تر از مندقت) : حاضرم اثبات کنم ! ( دیوانه نبودي
.می شدي، تیزتر از چاقوتیز

]اندکی جابه جا می شود ! [ می رفتی، انگار مادرزاد  اینکاره اينشانه
)خطا زدي ! ( بنگ، بنگ، بنگ

.ننگنننننبنن... سه... دو... ساروج، فتیله، شعله، خیره به لنگ هاي دریده، یک
نیم . جمع و جور می شد] دست هایش را به نشانه تسلیم باال می برد . [ دراز به دراز می افتاد

. سیخ می شد. قدر راست می کرد. ی شدخیز م
...بنگ، بنگ، بنگ
)خالص . ( متالشی می شد

.و بحرانِ ما به انجام می رسید
بعد آرام،

رنگ پریده،عصريدر 
سایه ات را که حاال تکه تکه شده بود،

.تی می کردي به انزواي دیوار
2

دیروز
و دستی مشت و مال شان کرد،د. جوراب هایش را توي حوضِ شهر، حوضِ گرد شهر، شست

.چهارساعت 
گربه ها را ترساند،

.چهارساعت 
آواز خواند،

.چهارساعت 
گربه،

آن جا،
.آن طرف درختی نشسته بود

ما،
.این طرف درخت بودیم



خندیدیم،
.چهارساعت

3
)همان دیروز ( عکسی از تند ریختن باران 

)عکس نمی گیرند متحركدوربین هاي قدیمی از چیزهاي . ( نمی شد گرفت با دوربین قدیمی
ساعت پنج،

با کمی تغییر،
تو عینکی نیستی که داشتی شیشه هاي فرضی را پاك می . جاي مان با گربه ها عوض شده بود

شیشه ي گاه گداري خم می شدي تا از حوض، از حوضِ شهر، آب برداري و بمالی به !. کردي
)عینک فرضی، ذره بینی نیست . ( فرضی ات

ساعت پنج،
.هایش را جمع می کردگربهدرخت 

4
تأمل در باب طول، بی حضورِ عرض
در گذشته که طوالنی می دویدیم،

.یک نفس وِر می زدي
]شیشه ي عینک اش را پاك می کند . [ زرِ زیادي می زدي

!یده بودطوري وراجی می کردي که رنگ عصر و درخت پر
:فکر می کردم

بودند؟ معجونی که کُپه کردي روي برشتهسیب زمینی هایی که دوست داشتی برشته بخوري، 
؟ یخ در بودپرید؟ نحسیِ سیزده پارسال، نحس میشد؟ زنبوري که دنبال مان می پرید، کُپهمن، 

مانور خفت می آمد، خوش مزه نبود؟ سوتیِ من وقتی مأمچشمبهشت آلبالویی که بیشتر به 
این همه پرسوناژ دارند؟ آواز پرندگان باغ، چرا فالش چراکرد، چطور؟ نمایش نامه هاي مولیر 

؟ چوبفرشِ کف راهرویی که پاورچین کرداست؟ کرکره مغازه عطارِ کچل، چِرِق چِرِق صدا می 
د؟ دریا و شول، نمی کرد؟ یقه ي لباسِ من که گیر دکمه اي سمج افتاده بود، دادفراري مان 

دنیایی که با خریدن اش نصیب اشتباه چاپیِ زیر تابلو، تابلو نبود؟، سیاه بود؟ "ماه و آب "تابلوي 
با نشدمان شده بود، شده بود؟ فکرِ کوچ کردن به سرزمین ماه و آب، احمقانه بود؟ میکروفونی که 

...آن داد بزنیم، 
!شدند؟این ها همه چطور توي دو کوچه و یک ساعت جا 

درباره ي چه چیز وِر زدیم؟
گربه؟
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5
)امروز ( درگیري هاي ذهن و اشتهاي درگیر 

.گرسنه ام
!نگاه نکنمچیزخر که نیستم به . دارم به چیزي نگاه می کنم

با قیافه ي در هم کشیده،
.دارم به اقیانوس هاي کاغذي نگاه می کنم

.به نقشه
دورِ میزِ گرد،

.براي هم حرف می زنیم
میز را یادت هست؟

هست
ما به میز اندیشیده ایم؟

ها
به خطوط سیاه؟

ها
به مرزهاي آبی؟

ها
به پمپ بنزین ها نگاه کرده ایم؟

کرده ایم
)گربه ي ترسو خوابیده ( 

.کنار صندلی نشسته اي و داري خمیازه می کشی
]کمی جابه جا می شود [ یادت هست؟ 

نه
.چنگ می اندازي توي موهاي خیس ات

.من از شدت گشنگی، نانِ خشک می خورم
گربه ي تو،

.نفیِ من است
براي من به استثناي صبحانه،

.این گربه اشتها آور است
6

)با شما ( رازِ هندسی کوچک 



:توضیحاتی در مورد اتاق
پایه ي اول لق . میزِگردي وسط، از جنسِ چوبِ اندونزیاییِ براق؛ با انعکاسِ آفتاب زیرِ پایه ي دوم

.است
)آفتاب از همین شکاف وارد می شود . ( به دیوار، شکافی

.از سقف، درختی که شما شاهد نبودي
!هر کسی، یا هر فردي

.دريکنارِ هر 
اتاق،درِ
کمد،درِ
پاکت سیگار،درِ
.یخچالدرِ

: اضافه این که
.یخچال باید دمِ دست باشد

.نزدیک گربه ها
:ادامهدر

از همین سوراخ آفتاب .( سوراخِ دیوار ساکن استدر، موضوعی ست که )خود من ( صاحب خانه 
)بیرون می رود 

.ساکن و ساکت
آن جا که،

صداها و دنیاها،
.دیگراَند

7
ایجاز، وقتی ایجاب می کند
.مجاب شده ام که عینکی نیستی. از درك این معجزه ناتوان ام

هر شب به احترام،
.اصوات زیرِ زمین گوش می کنمبه 

.موجز و خاموش
پیداست که،

.صورت وهمی شده ام
.گربه اي ترسو

8
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)یا مغلطه بازي با حضور تماشاچی ( نمایش با امکانات انباري 
.نامه را پست نکردم

.اصرار نکردي پست کنم
به جاي آن،

.سري به انباري زدم
یادت هست؟

ها
را،خویشتناعتراضِ 

م شکستنِ اسبابِ آن جا،با دره
پارچه را به ) [ و بعد راست چونان چون قلم ایستادم و از پیشانی عرق برگرفتم ! ( فرو نشاندم

]عنوان شاهد نشان می دهد 
به خاطر می آوري؟

!آري جناب
.انگار لحنم شده بود عین سلطان ها

و بعد،
کف زدن هاي شدید حضار،

.زیرِ المپِ زرد انباري
.تشویقِ لوازمِ برقیهلهله ي

چارپایه ها،
صندوق ها،

سایه ها،
.گربه ها

9
آیا این واقعیت دارد؟

.داوطلب شدم توجه تو را برانگیزم و انگیختم و می انگیختم
.تو بی اعتنایی کردي و کردي و می کردي

.تقاضایی را با تو در میان گذاشتم و داشتم می گذاشتم و می خواستم بگذارم
من،تقاضايِ 

.با کشف آخرالزمان برابري داشت و داشت و می داشت
تو،

به شرط صحت تقاضا،



.واکنش نشان دادي و نشان دادي و نشان می دادي
از سقف، گربه اي افتاد بیخِ بالش و افتاد و مکرر افتاد؛ و مکرر می افتاد، مکرر که می افتاد، دوباره 

.می افتاد
10

)دایره المعارف حیلت ها ( اغ تاریخِ دگردیسیِ حلزون هاي ب
.ما استعداد گول زدنِ اشیاء را داریم

:می گفتم
".، تويِ انباري سیاه سیاه اند- متمایل به آبی–چشم هايِ سبزِ دریایی "

:شبی ه طرحِ اصلی يِ خودت می گفتی
". جنگ افزارها... مربوط به کشت يِ نوح است، سالح ها "

.ماسلحه را زمین می گذاشت
.تسلیم می شدم

.حلزون ها و گربه ها گیج می شدند
11

فرشِ دست باف نادیدنی
!ولی من می بینم

.هر عصر
!تو تکذیب کن

لنگ روي لنگ انداخته ام و فکر می کنم، کدام یکی شان قرمزتر؛ نه، کبودتر شده بود؟ چراغِ 
]سرفه می کند! [ چرا خر شدم، لقَت زدم؟... نفتی یا پايِ من؟ اصال
حال و هواي انباري،

.عطرِ درمان گرِ ناتوانیِ ما بود
بدهیِ معوقه اي،

.که زمان باید می پرداخت
12

خانه به زبانِ ساده، یا با خطوط مورب
خانه،

پارچه اي تمیز . مثل پاهاي واریسیِ من که شب ها با پماد چرب شان می کنم. ورمِ مفاصل دارد
وقتی خوب خفه . تکیه می دهم به بالش و آن ها را هوا می کنم. می آورم و روي شان را می بندم

شدند، می آورمشان پایین تا دوباره وارسی شان کنم و فشارشان دهم تا ببینم درد می کنند یا نه؟ 
)نمی کنند ( 
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من،
بارورسازيِ مصنوعیِ خودم را،

.آن جا می بینم
.راه راه است

13
پشت خانه

 هشتگربه ها ساعت،
،! )چه شاعرانه( یده تر از عصر و درخت رنگ پر

.با کسی شوخی ندارند
تو بگو،

فردا قرارمان کجا با کدام درخت؟
:می گویی 

"می آیی؟ "

.پاهایم واریس دارند



ايچند لک قهوه
مهدي نوربخش

کنن، از یه مجراي پرواز تونن زیر آب برن، میهاش، همونایی که یه سوسک بالدار، از اون گنده
قدر از همونایی که این. تنگ خودشون رو زیر زمین بکشن یا به دیوار بچسبن و راست باال برن

.کارهیه موجود همه. کنن وسط اتاقي باز خودشون رو پرت میجسورن که از پنجره
فت تو کربال گهایی که مادر بزرگ میاز همون مورچه. اش کردني سرخ، دورهحاال کلی مورچه

همیشه با یه پیت نفت، خاك در . از اونایی که قتلشون واجب بود. طرفدار شمر و یزید بودن
دادم، پلقی له داري که وقتی زیر انگشت فشارشون میهاي آبمورچه.  زدمشون رو آتیش میخونه

.اومد، یه بوي گوگردي، درست مثل بوي اون روزشدن، بعد یه بوي اسیدي میمی
تلفات، لحظه به لحظه . هاي خودي رو تحت فشار زیادي گذاشته بودک سخت دشمن، نیروپات

هاشون رو حداقل براي چند باید تانک«: فرمانده چند تا خط رو نقشه کشید و گفت. شدزیاد می
هامون رو  به ده تا نیرواین مدت به ما فرصت می. گیر کردساعت هم که شده، تو این محل، زمین

ها بسته جون خیلی. ي بیشه آزاد باشهباید تو این مدت، مسیر حاشیه. ي امن منتقل کنیمیه نقطه
بلند شد، نقشه رو تا زد و تو » .خوامتون چی میدونید که من دقیقاً ازبه کار شماست و شما می

.جیبش گذاشت
چسبیده هاشهایی که به پامورچه. عصبی و تند حرکت کرد، بعد کمی چرخید و  باز ایستاد

ي دیوار تا جایی که سوسک زمین گیر شده، خط سرخی از مورچه از گوشه. بودن، بیشتر شدن
.کشیده شده بود

اول همه چیز . شدمهاي غرب کرخه، مشغول شکار تانک با یه گروه پنجاه نفري، توي تپه ماهور
کشیدیم، شلیک یاز پشت تپه یه لحظه سر م. طرفطرف و ما اینتانکاي عراقی اون. مشخص بود

دوال از مثل بازي قایم باشک، دوال. شدیم، کارمون ساخته بوداگه دیده می. رفتیمکردیم و در میمی
.دویدیمپشت این تپه به اون تپه می

داد، لپم رو کشید و طور که با دندوناي باالییش، لب پایینیش رو فشار میخاله کتایون همین
».ندازي تو حوضایی رسیده که دختر منو میپدر سوخته حاال کارت بج« : گفت

».نه بخدا، خودش افتاد«: گفتم
خوبه دیگه دروغ نگو، حاال کجاست؟-

».دونم، قهر کرده، رفته قایم شدهنمی«: گفتم
.برو ببین کجاست، از دلش در بیار-

مادر ي اتاق سه دري و پنج دري، دوالبچه. شد رو گشتمي جاهایی که موقع بازي قایم میهمه
حیاط خلوت، حوض خونه، اتاق . رسیدطور آویزون تا زمین میبزرگ، زیر چادر نماز مادر که همین
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کلی سوسک باده کرده با دست و . پنزربافی، پشت دار قالی، زیر زمین پشت یه عالمه خنزرقالی
دگی، مانبا در. نگاهش کردم. کندشون هنوز داشت جون مییکی. پاي رو به آسمون مرده بودن

- کرومپ. خواست به چیزي چنگ بندازهکه میمثل این. داددست و پاهاش رو تو هوا تکون می

.دویدم باال. کرومپ دویدنش تو سقف پیچید
تو تاریکی، زیر سقف کرسی، خودش را پنهون کرده . تو اتاق رو به قبله، لحاف کرسی رو باال زدم

.رزیدلطور آویزون میایش همیني موي قهوهطره. بود
رو از زیر تنش ها لنگاشحاال مورچه. ها رو بیشتر کردهلرزشاي عصبی سوسک، تحرك مورچه

ي کف اتاق بچسبونه و کنه خودش رو به سرامیک لغزندهسوسک تالش می. کشیدنبیرون 
.طور باالي سرش تکون میدهایش رو همینشاخکاي قهوه

چرخیدن و شلیک به چپ و راست میبرجک تانکا با اون لوله هاي بلندشون همین طور
دیگه خطی بین دوست و . اندازاي عراقی ما رو زیر آتیش گرفته بودندورتر، خمپاره. کردنمی

شدن گاهی پشت تپه ماهوري پنهون می. دادنتانکا توي تپه ماهورا بین ما جوالن می. دشمن نبود
هایی که بچه.  اومدن به طرفتمیغریدن وو بعد یه دفعه از جایی که انتظارش رو نداشتی، می

. شون رو بندازن تو کابینشدن تا بتونن نارنجکنزدیک میقدر به تانکاخیلی جسور بودن، این
شون به زمین چسبیده و از آدمایی که نصف. شدنتونستن، زیر شنیِ تانک له میبعضیا هم که نمی

پر از دود تانکایی که . وي چشمام بودتنگ غروب، یه دشت جل. رسیددرد فریادشون به آسمون می
.شدسوخت و دشمنی که داشت داخل کابین تانکا جزغاله میمی

خون بیرون زده از » .ببین خوشگل شدم«: گفت. کش رو زمین افتاده بودوقتی دیدمش، دراز
لباش، اش کردم، با ماتیک خاله کتایون دور نگاه. اش رو قرمز کرده بوددهن یه رزمنده، لبا و صورت

حس . قرمزي، یه جورِ قشنگی تو صورتش دویده بود. خندیدم. یه خط کج و معوج انداخته بود
یعنی دیگه کارم تمومه؟ بردمش درِ دوالبچه، تو آینه خندید، : پرسهکردم با نگاه منجمداش می

هولکی ي هولیه فاتحه. رسول باالي سرش نشست، تو چشماش نگاه کرد. قرمزي لباش بیشتر شد
.ي لبش جا خوش کرده بودنچند تا مگس سمج گوشه. وند، بعد پلکاش رو بستخ

رسول . کردیممن و رسول پشت سر هم حرکت می. نشستکم داشت به زمین میآفتاب کم
ي خالی بعد دوال شد و داخل جعبه» .کنم کسی باقی مونده باشهفکر نمی. دیگه تموم شد« : گفت

.مهمات رو دید زد
رسول سرش رو جوري » .یعنی فقط ما دو تا تنهاییم«: ترس برم داشت، گفتم. نبودماصالً متوجه 

»چند تا گلوله برات مونده؟«: گفت. اش نگاه کردمي خستهبه چهره. تکون داد، یعنی آره
».حاال چشم بذار. بعد بیا. از نو، آروم بشمار تا بیست. جر نزن. آقا قبول نیست«: گفت. شمردم

».جیي آرپیا بیشتر نیست، با یه گلولهچند ت« : گفتم



چشمام رو بستم و با دو دست سرم رو . کش شدمبا شنیدن صداي سوت خمپاره، رو زمین دراز
فقط صداي قناري مادربزرگ از تو اتاق . چشمام رو که باز کردم، همه جا ساکت بود. محکم گرفتم

».برگردیمبهتره تا عراقیا نیومدن،« : گفتم. زددري بیرون میپنج
بین تپه . دونستهاي خودي، از مسیري که رسول اون رو بهتر میبه طرف نیرو. زدیم به راه

. مون رو زیر آتیش گرفته بوددشمن خط. ي درگاهیا رو دید زدمبه دقت همه. ماهورها دویدیم
از پشت رسول . پله رو نگاه کردمآروم زیر راه. نشستبود که پشت سر هم روي زمین میخمپاره

هاي توپ درست کرده طور از روي گوداالیی که گلولهبا سرعت زیاد، همین» .تندتر«: سر داد زد
.پریدمبود، می

کردم خودم رو از شیب یه تپه ول. دویدمدونم چه مدت بود که مینمی. اومدزمان به شدت کش
.چرخیدم، اثري از رسول نبود. پشت سر رو  دید زدم. پایین

ها دست و پاهاش رو گرفته مورچه. رو پذیرفتهرسید همه چیبه نظر می. کردتقال نمیدیگه زیاد
.چند تا مورچه هم  یکی از شاخکاش رو کنده بودن. کشیدنو به سمتی می

نور خورشید . دور خودم چرخیدم. تمرکزم از دست رفت. اعصابم ریخت به هم. پاهام شل شد
. زدمنفس میگیج و منگ، نفس. عرق تو چشمام ریخت. کرددرست تو چشمام افتاد، دیدم رو کور 

».رسووووول، رسووووول« : بریده فریاد زدمبریده
قدر نزدیک به زمین نشست که خاك کنده شده رو رو سرم هوار ، ایني توپ، پشت تپهیه گلوله

ستم درست تونافتاد، اما نمییه اتفاقی داشت می. خورهحس کردم بعدي درست تو سرم می. کرد
تو مطبخ، تو دیگاي مسی مادر بزرگ، اون . این گوشه و اون گوشه چشم  انداختم. درکش کنم

صداي . دیگ سمنو پزون شب عید. پختني اول محرم نذري توش میدیگ بزرگه که هر سال دهه
.دویدنش رو تو حیاط شنیدم

چشمام دنبال . دورا رو دید زدمدورماهورا، تا اون بین تپه. یکی رد کردمها رو یکیتپه. باز دویدم
نباید . سرعتم رو بیشتر کردم. دویداش خوب میدیدمش، با اون جسته ظریف. گشترسول می
از روي چاه . هاي نرم انار تو صورتم خوردمیانبر زدم بین درختا، شاخه. دادم زودتر برسهاجازه می

ي تا اون گوشه. کشیدم به چپ. خیس بودزمین . کنان از زیر پاهام فرار کردنمرغا قدقد. پریدم
ي اگه شب به بابات نگفتم، ببین همه« : صداي مادر از اون سر اومد. ي کمی بودحیاط فاصله

چند بار . هنوز دو سه گام جلوتر بود. صداي سوت خمپاره تو گوشم پیچید» .نرگسا رو له کردي
». ُکسُکُک ، سسُکس« : محکم دستش رو به در انباري زد و با صداي ظریفش گفت

- ترکشا سفیر. زدممیتوي هوا دست و پا . دویدمباید می. با صداي انفجار، از زمین کنده شدم

. شدرفتم، اما چیزي مانع میباید می... شکافتن و  سوزش زیادي تو پهلو و کمرمکشان هوا رو می
.رو گرفت و با خودش بردي وجودم چیزي همه. کردچیزي مثل بختک رو سرم سنگینی می
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ي حسیِ رسیدن به مرز هوشیاري رها شدن بر امواج، رفتن به عمق و اومدن به سطح، تنها تجربه
دفعه که دیدي اون. زنا فقط بلدن بقچه به بغل برن حموم. تونن شنا کننفقط مردا می«: گفتم. بود

. از موج آب خیس شددامنش . ساکت لب حوض نشسته بود» افتادي تو حوض، چقدر ترسیدي؟
.رفتم زیر آب، چیزي من رو گرفت و کشید رو سطح

یه جایی توي خواب، رویا  یا  بیداري، . کردمشون میام حستک رو گونهها رو  تکریزهشن
ها به هم تکرار. شدطور تکرار میهر چی بود، تو خواب یا بیداري همین. رفتم  و می اومدممی

ترس رو تو . برگشت، نگاهم کرد. زددل میام دلرگ زیر گونه. ی شدجوش خورد و با واقعیت یک
یکی . مادر دوید. با اون صداي تیزش، جیغ زد. ي انار، صورتم رو بریده بودشاخه.  چشماش دیدم
»گم شلنگ تخته ننداز؟بچه چقدر می«: ي چادرش رو روي زخم گذاشتبهم زد و گوشه

ي یه چیزي از جنس سایه. یه چیزایی عوض شده بود. تمتونساما نمی. خواست شک کنمدلم می
اما  ترس رو . حقش بود تموم وجودم از ترس بلرزه. ناخوشیِ همیشگی تو ذهنم جا خوش کرده بود

.مثل این که تو سرم گیر افتاده بود. تو تنم حس نکردم
چند مورچه . بودرفتم، چیزي مانعباید می. کندندمییکی ها داشتن لنگاي سوسک رو یکیمورچه

دمر افتاده، بدون پا و دست، هنوز اون یکی شاخکش تکوناي ضعیفی . بریدندباالش رو از بدن می
.خوردمی

ي حواسم داخل سرم جمع شده و راه که همهزد، مثل ایندل میام دلطور رگ زیر گونههمین
تر بود با چنگاالي بقیه درشتیه مورچه که از . امزد زیر گونهبعد با فشار می. در رویی نداشت

داخلش . تر، چپکی افتاد بودطرفبه پوتینم نگاه کردم که چند متر اون. تیزش سر سوسک رو کَند
.چشام سیاهی رفت، من رو در خود کشید، درون خالء. چال دهن باز کردیه سیاه

ببین «: لبخند زدمثل همیشه بهم . چشام از کف، به درِ اتاق چرخید. صداي قدماش رو شنیدم
».این دفعه سر موقع اومدم

که بدون این. داخل شد. ي رو سري بیرون ریخته بوداي از گوشهیه دسته موي قهوه. نگاش کردم
به کفشاش نگاه . کفشاي قرمزش رو دید زدم. ها رو با هم له کردمتوجه باشه، سوسک و مورچه

».قشنگه« : کرد، خندید
بوي عطرش تو . دسته گل نرگس رو توي گلدون گذاشت. قشنگ باشهفکر کردم باید. لبخند زدم

».چه بوي خوبی داره«: هوا پیچید، گفتم
» عطرم؟«: گردوندسرش رو بر

».آره«: فکر کردم باید از عطرش باشه، گفتم
پرده رو روشن » .اس، قراره مادر ماه جوالي باز هم برهسوغات فرانسه« : گفت. به سمت پرده رفت

»براي اقامت؟«: کر کردم، دیگه براي چی؟ گفتمف. کرد



با مدیر آسایشگاه « : ادامه داد» .تا وکیل چی بگه«: گفت. نور، سفیدي صورتش رو بیشتر کرد
».این جا تابستونا خیلی گرمه. صحبت کردم، قول داده اتاقت رو عوض کنه

» .اش مثل همههمه«: مگفت. ي اتاقا رو امتحان کردمفکر کردم، تو این بیست و هشت سال همه
خم شد، متکاي زیر . اي رو سرامیک سفید باقی مونده بودکف اتاق رو دید زدم، فقط چند لک قهوه

رو صندلی کنارم . یه لحظه بهم چشم انداخت. به خط سرخ لبش نگاه کردم. سرم رو درست کرد
.نشست

».یه خبر، تا حاال نگفتم تا غافلگیرت کنم، حدس بزن«: خندید
».مربوط به دانشگاهه«: کردم، گفتمفکر 

».چشمات رو ببند، تا ده بشمار، بعد باز کن«: ابرو باال انداخت
دست و . دل زدام دلگونه. کارت دعوت ازدواجش رو نشونم داد. چشام رو که باز کردم، خندید

».مادر بزرگت هم خبر نداد«: فکر کردم، ازدواج؟ با کی؟ گفتم. پام رو گم کردم
».کدوم یکی«: دیدباز خن
».کتایون، خاله کتایون«: گفتم

. بعد شمرده و آروم، متن روي کارت رو برام خوند» .به مادرم هم. بهش سپردم چیزي بروز نده«
.خواد بگه، اما نگفتحس کردم چیزي می. ساکت نگاهش کردم. ساکت نگاهم کرد

مادرم سپرده « : دیکم شد، گفتنز. کارت رو رو میز گذاشت. ایستاد، کیفش رو رو دوشش انداخت
».بهت بگم، جمعه ساعت پنج خودش میاد دنبالت
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در شهر

ندا مرادي

پنجره را باز کرد و به . رفت توي آشپزخانه لیوان آب را پر کرد. جولیا صبح زود بیدار شد.1
. صبح زود، باید این کار را بکندهر روز . ي آب استجولیا الهه. صبح و به مردم گیلیوي سالم کرد

پسر آقاي . گشتندمیاش داشتند به خانه بربچهکرد، آقاي پیت با پسروقتی جولیا به صبح سالم می
آقاي . ها دست تکان دادجولیا لبخند زد و براي آن. گرددمیپیت همیشه صبح زود از مدرسه بر

- چشم. جولیا ناراحت نشد».ون بده بابابراي اون دیوونه دست تک«: پیت خندید و به پسرش گفت

کرد و به جولیا کرد، در واقع به جولیا نگاه نمیهاي آقاي پیت چپ بود و وقتی به جولیا نگاه می
.گفت دیوونهنمی

احتماال جاي . ي بریتانیا یک فیلم خارجی دیدیمشب کریسمس من و جولیا از شبکه.2
هاي زیاد و شال پیچیده شده ها در لباسزن. خیلی سرد بوددرخشید اما آفتاب می. سردسیري بود

دیگر را دوست داشته باشن، خدا وقتی دو نفر هم«: توي اون فیلم مردي به پسرش گفت. بودن
».دهبهشون یه بچه جایزه می

.دیگر رو دوست داشتیمما از فرداي اون روز هم. من فکر کردم. جولیا خندید

گفت دکتره و از می. دادم، یکی وارد خونه شدهایم را ماساژ میشتم ناخنیک روز وقتی دا.3
کمی طول کشید تا جولیا از توالت . خواست جولیا رو ببینهمی. ها اومدهمرکز سرشماري دیوونه

»کردي؟کار میجا چیجولیا این همه مدت اون«: دکتر خودشو معرفی کرد و پرسید. بیرون اومد

»کشه جایزه بگیریم؟دکتر چقدر طول می«: پاي دکتر نشست و گفتجولیا دوید و جلوي

»خواي جولیاي عزیز؟اي میتو چه جایزه«: دکتر گفت

».یه بچه«: جولیا گفت

تونی یه ماهی کوچولو ماهی کوچولو تو نمی«: دکتر دستش رو الي موهاي جولیا کرد و گفت
».داشته باشی

ها پیش سال. ها استخدام شده بودمرکز سرشماري دیوونهبی علت نبود که در . دکتر دیوونه بود
شرط گرفتن دانِ سه .شنیدم یکی از شرایط استخدام در این سازمان، حداقل داشتن دانِ سه هست

. ي قتاله سه سانتی متر با مقتول فاصله داشته باشدهم این هست که هنگام کشتن مقتول، وسیله



هاي ولی ما آدم. ه سانتی متر باهاشون فاصله داره بمیرني قتاله سها وقتی وسیلهشاید دیوونه
.ي قتاله سه سانتی متر با ما اُوِرلب باشهمیریم که وسیلهمعمولی وقتی می

پنجره را باز کرد و به . رفت توي آشپزخانه لیوان آب را پر کرد. جولیا صبح زود بیدار شد.4
جولیا . گشتندمیاش داشتند به خانه بربچهبا پسرآقاي پیت. صبح و به مردم گیلیوي سالم کرد

آقاي پیت خندید و . ام رو بر دارممن رفتم بیرون تا روزنامه. لبخند زد و براي آنها دست تکان داد
هاي آقاي پیت چشم. جولیا ناراحت نشد» .براي اون دیوونه دست تکون بده بابا«: به پسرش گفت

وقتی گراي بیست و سه . کردکرد، در واقع به جولیا نگاه نمیچپ بود و وقتی به جولیا نگاه می
گه کنه و به من میي غربی چشماي آقاي پیت رو حساب کردم، فهمیدم اون به من نگاه میدرجه

به طرفش دویدم تا یه مشت بزنم توي چشمش تا گراي چشمش عوض بشه، اما پام توي .دیوونه
.رسیده بودجایزه ما. توي سبد موسی. چیزي گیر کرد

پایان

جمله بندي، . داستانت افتضاحه سارا«: سروان پتروسیکا کاغذ را روي میز گذاشت و گفت.5
»…استفاده از عناصر داستانی، منسجم نبودن، دیالوگ ها

گفتی کارش جا بود، باز میاگر بارتلمی هم این«: سارا سروان را خیره خیره نگاه کرد و گفت
. قتا یک درصد احتمال بده که هر چیزي با یک دلیل و منطقی استفاه شدهافتضاحه؟ بعضی و

. کنهشون نمیوار دارن و هیچی راضیهاي دیوونههاي شماره دو هستن، چون سلیقهمنتقدا دیوونه
».منتقداي قاتل. شد خودکشی کنهدادن مجبور نمیاگر یکم به همینگوي حق می

»که بچه رو بردین خونه، چی شد؟دونم بعد از اینخوام بمن می. سخنرانی بسه«: سروان

.توي آشپزخونه، توي ترازوي آشپزخونه. ما اونو وزن کردیم-

چرا؟ چرا بچه رو وزن کردین؟-

.خواس بدونه چند کیلو جایزه گیرمون اومدهجولیا می-

چرا؟-

.کنهخواس چشماش رو به بیرون پرتابانگار می. سارا خیره خیره به سروان نگاه کرد

خوام بدونم کی دست اون بچه رو خورد، تو یا جولیا؟من فقط می. آروم باش سارا-
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ها، بهتره فکري به من همیشه معتقدم انجمن حمایت از حیوانات به جاي پیدا کردن شکارچی-
ان، تنهان، نیاز به مسکن و آسان سازي ازدواج اونا گرسنه. هاي ولگرد بکنهحال سیر کردن حیوان

.هاشون دارنت از بچهوحمای

ده؟ساراي عزیزم مگه آسایشگاه غذاي کافی در اختیار شما قرار نمی-

ي مردم عاشق رو ها جایزهاون. انها گرسنهاون. هاي ولگردجناب سروان غذاي کافی براي حیوان-
.کننناقص می

شم، ازپرس میهر دفعه من ب. جولیا تو بازپرس شو«: سروان پتروسیکا از جاش بلند شد و گفت
».کنه کی دست بچه رو خوردهسارا اعتراف نمی



رد زخم
پیمان برومند

تنها وِلوِالیش بود میان تاریکی و باز که می آمد خیره می ماند به کبودي هاي تنت و هوار می (( 
خاکی می و باز به سمت جاده ».من که رخت سیاه برت نکرده بودم وقتیکه می رفتی« : کشید

دویدو در حجم سیاهی گم می شدو باز ولوالیش بود و در تناوب نور سرخ چراغ گردان ماشین که 
می چرخید، گاه طرح محوي از دستانش که به آسمان می رفت و موهایش که در باد آشفته می 

دست روي لبهاي ترك خورده وچانه ات می کشید، انگار کن می . و باز به سراغت می آمد. شد
ست پس و پشت زخم هاي چهره ات که زیر نور تند ماشین هایمان برجسته بود ردي از خوا

و » .بیدارشو پسرکم«: سرش را آهسته پیش می آورد و در گوشت می گفت. هویتت را دنبال کند
باز که تو را روي دستانم آویزان و بی جان می دید نگاهی به یک یکمان می انداخت و باز شیون از 

و پهن شد روي زمین و گلها را زیر بارانی که هراسان بود چنگ زد و ناگهان هق سر می گرفت
صبح اعدام ، تا همین جایش هم افاقه می کرد اگر بیادش . هقش بند آمد و همان جا از حال رفت

حتی وقتی را که آنشب دوباره به هوش آمد و صورت به شیشه هاي سرد آمبوالنس . می آمد
فقط کافی بود .هايِ بارانی که بی وقفه بر سقف می کوبید الالیی برایت خواندچسباند و زیر جِرجِر

خودم را به او می رساندم و جرأت می کردم و ماسک را از صورتم برمی داشتم تا با دیدنم تمام آن 
آخر آنطور که او روي دستان پدرت وارفته و چشم دوخته بود به آن حلقه . شب برایش زنده شود

و آنطور که آن پیرزن روبرویش زانو زد و ناخن بر سرو صورت کشید، انگار زبان در معلق در هوا 
».از خونش می گذرم«دهان مادرت می چرخید که بگوید 

بی دلیل نبود که می خواستم با دستان خودم حلقه را بر . براي من اما این خیلی فرق داشت
وقتی را که از ون پایین . کرده بودم در ذهنیک ماه تمام لحظه لحظه اش را مرور .گردنش بیاندازم

می آید و زانو می زند که بنشیند و من که امانش نمی دهم، یقه اش را می کشم ولی چشم بندش 
را نمی گذارم و می گذارم قدم به قدم که زنجیرِ پابندش را روي آسفالت می کشد خیره بماند به 

هاي موبایل آخرین نورها را بر زندگی ایش یک وجب فضاي خالی میان حلقه و در حالیکه فلش 
می پاشند، من نام تو را آنقدر بیخ گوشش تکرار کنم که دیگر نايِ باال رفتن از آن چند پله کوتاه را 

این وقتها هم همیشه چند نفري هستند که دست و پایش را بگیرند و پرتش . هم نداشته باشد
ت که چشمانش را که یکریز اشک می ریزند و آنوقت هم نوبت من اس. کنند روي باربر جرثقیل

ملتمسانه به ازدحام جمعیت زل می زنند، چنان پشت چشم بند محبوس کنم که خوف مرگ در 
این همان قولی بود که به تو دادم وقتیکه طناب به . چاه آبی تنگ و تاریک را بفهمد که یعنی چه

باورش که خیلی . و پایین می آمدمکمر بسته بودم و نور بر دیوارهاي چاه سنگی می انداختم
... ))سخت بود برایمان ولی سنگ که می انداختیم بعضی به آب می رسید و 
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»هاااااي، گورکی ؟«
خودش را توي یونیفرمش . فرشید هنوز بیرون ون ایستاده. سرم را بلند می کنم از روي متن

.جمع کرده و بِروبِر نگاهم می کند
»چیه؟ چی میگی؟«: کنم کاله را روي سرم تراز می

و با سر به سمتی اشاره می کند که از پشت مشبک هاي ریزِ » .می گم آوردنش حرومزاده رو«-
که یکیشان به کاج ها نرسیده ... چهار نفر از پشت جایگاه پرچم. قابِ فَنسی ِون توي دیدرسم است

د المپ هاي ستونی که یک در زیر نور زر. برمی گردد و حاال سه تا هستند که می آیند به سمتمان
میان خاموش و روشن اند، یک مرد کوتاه قد قوز کرده است که سرش را زیر انداخته و دو سرباز 

...صداي قفل و زنجیر . وظیفه دست قفل کرده اند میان بازوهاش و می کشندش به جلو
»مگه کري؟ میگم چطوره؟«-

»چی؟ چی چطوره؟« :سر می گردانم سمت فرشید
»عمه بنده؟«:نش را کج می کند و چشماش را گردگرد

»عمه تو؟«-
.و اشاره می کند به دستم» داستانی کهاون سربازه بهت داده رو می گم کارشناس«-

نفس عمیقی می . نگاه می کنم به کاغذها که زیر نور سقفی بی رمق ون عین نعش مرده وارفتند
ن می کند روي زمین و همین طور سینه خیز می صداي قفل و زنجیر پابندش انگار هنّ و ه. کشم

آید به سمتمان و جیرجیرکها که دست بردار نیستند و یک پشت مارش عزا می زنند براي این 
»فرشید، چند سالشه؟«:می پرسم. به مردك نگاه می کنم دوباره. مادر مرده

»کی؟ عمه ام؟«-
.ه می کنم و او به آن سه تاو باز به فرشید نگا» .این یارو رو می گم. نه بابا«-
و محکم ها می کند توي هوا و بخار دهانش پیچ می خورد به ... و ساکت می ماند» ...این قاتلو«-

.خوب به نیمرخ و چشمش که تنگ کرده خیره می شوم. باال و محو می شود
می اندازد و سرش را تکان می دهد و بعد زیر . که نگاهم می کند» ؟ ...واقعاً... فرشید«:می پرسم

شوکر را بالفاصله از فانسقه جدا می کنم و پشت سرم آماده می . می رود که کنار راننده بنشیند
سربازها جفت دیگر در را باز می کنند و بی سالم و احترام مردك را هل می دهند توي . گذارمش

.ون
کی رو به یکیشان دست تکان می دهد و همین طور که خمیازه می کشد برمی گردد و آن ی

. دست صاحب مردشو به زور گرفتم زدم پاي کاغذ. انگشت که نمی زند ناکس« :مردك می گوید
و محکم تف می » .بعدشم نگاه، تو راه پله ها هرچی آت و آشغال بود باال آورد رو شلوار و پوتینم

اشته فریاد چفت در را می زند و چند قدم برند. با سر اشاره اش می کنم که برود. کند روي آسفالت
».حقت بود دنگه اکسیژنتو پا همین درختا خالص می کردم جونور«... می کشد



سرش را زیر انداخته . تنها صداي خس و خس نفس هایش را می شنوم. نه، چیزي که نمی گوید
. رد چند زخم روي سرش و یکی هم کنار شقیقه اش مشخص است. و چشمانش را به گمانم بسته

. روي تنش زار می زند و این دمپایی هاي سرخ رنگ رفته روي پاهاي برهنه اشبادگیر سبزش هم 
.شستم را روي دکمه اش می گذارم. شوکر را دست می گیرم

یک ساعت دور شده بودیم از آن . سنگ که می انداختیم بعضی به آب می رسید و بعضی نه... «
نزدیک گرگ و شغال که البالي درخت جاده خاکی و هر چه بود گل بود و باران و زوزه هاي دور و

و البته فریادهایمان . ها می پیچد و آن چند قرص نور که بی ثمر بر صفحه سیاه شب می انداختیم
. که نامت را صدا می زدیم و گوش می خواباندیم و جزهاي و هوي جنگل چیزي نبود که بشنویم

قتی به جاده می رسیدیم ناخواسته براي همین بود که و. صداها همیشه می مانند. اما همین است
پاسخ شیون هاي مادرت بود که می دادي یا ضجه اي اسیر در شاخ و . نمی دانم کدام بود. برگشتم

شاید هم سگَک کمربندت را دیده بودم یک لحظه که ناگهان تصویر .برگ ها که ناگهان آزاد شد
این سو آنسو می دویدم و نور را . ه بودهول برم داشت. به هر حال مسیر را دوباره برگشتم. ذهنم شد

شلخته می چرخاندم میان درختان و روي گل و الي زمین که یک آن انعکاس پرتو را بازتاباند به 
سگکرا از زیر صخره برداشتم و حاال که مطمئن بودیم، بی . بود که می گفتنددرست همانی. سمتم

کم عمقش هم گذشتیم و خیلی نرفتیم تا به اعتنا به رود که پر زور می آمد به سمتمان، از عرض
اما . چاه لعنتی همان جا پشت مخروبه ها حفر است. رزهاي انگور و آن دیوارهاي فروریخته رسیدیم

چطور؟ چطور از آن صخره تا آن چاه، با خونی که می گویند از سرت می رفته و کیف و کتابی که 
»...تبه کول داشتی روي سنگ و خاشاك کشیده بودت و سخ

زیر چشمی نگاهش می کنم، سرش را میان زانوهایش گذاشته و خس و خسِ نفس هایش ممتد 
. بیست دقیقه یا ربع ساعت دیگر، شاید هم کمتر، تنِ نزارش در هوا لق می خورد. کشیده می شود

آب از دماغ و دهانش آویز می شود و با باد در هواکش می آید و لنگه دمپایی ها از پاي لرزانش 
ربع ساعت دیگر، با گردنی کج افتاده بر شانه و لب و . جدا شده و به زمین نرسیده یتیم شده اند

...لوچه وارفته از صورت، بیچاره انگار از ازل قرعه اي به نامش 
صدایش خفه توي اتاقک می پیچد همینطور که سرش پایین است و »  .فقط من نبودم اونجا«-

.نفس نفس می زند
»کجا فقط تو نبودي؟«:ی روم و می پرسمکمی جلوتر م

می . سرش را که بلند می کند پس می روم و دکمه شوکر را شستم یک لحظه فشار می دهد
» چند سالته تو پسر؟« :پرسم

»؟ چقدر تاریکه مثالً؟!!ها«- .   خیره مانده به چشم هایم
سمت رو به پایین شیب گرفته ابروهاي پر پشتش از دو . چشم از نگاهم برنداشته هنوز. ماتم برده

.و مردمک ها را می توانم زیر نور کدر المپ سقفی ببینم که در حلقه اشکهایش غوطه می خورد
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» چی تاریکه؟«:می پرسم
».می گف تو که نور نمی یاد سمتت... اون سروانه می گف « -

گردد که اینطور زل واژه  ها را تکه تکه ادا می کند و انگار در عمق چشم هایم دنبال چیزي می
کمی عقب می روم و او سرش را روي زانو می گذارد و خودش را مثل جنین جمع می . زده بهشان

...جیپ گشت از پشت سر چراغ می زند و حتماً از جلو هم یکی دوتا گشت. کند توي هم
زیر لب می گوید و مثل االکلنگ خودش را آهسته » . ولی اونجا همش نور بود همه جاش« -

کجا؟ « : نزدیکترش می شوم و می پرسم. عقب جلو می کند و هی تکرار می کند همین حرفش را
» کجا نور بود و تنها نبودي؟

.حاال سرش را بلند می کند و چشم می دوزد کف ون. مکث طوالنی می کند
پاي . صورتش مثل گچ سفید شده. می گوید و ساکت می ماند» کجا نور بود و تنها نبودم؟«-

.چپش را کمی به جلو هل می دهد
»همش نور بود و کلی بچه بودیم اونجا«-
»چی؟«-

»!رنگ می کرد«:یکهو سر می گرداند طرفم
»کی رنگ می کرد؟. کجا نور بود« : می پرسم. بریده بریده نفس می کشد

انگشت . یکهو نیم خیز می شود. خیره مانده و پلک هم نمی زند. اهش می سرد روي شیشه وننگ
»بشین سر جات«:هایم را دور شوکر محکم می کنم و می گویم 

با شوکر به . اما نمی شنود که نزدیکتر می شود به شیشه و رو به آن روي جفت زانو می ایستد
»بشین سرجاتگفتم«:شانه اش می زنم و بلندتر می گویم

صداي فرشید می آید که تق تق به دیواره کابین می زند و می . نه، انگار نه انگار که داد زدم
»چیزي شده؟«:پرسد

و » .نه چیزي نیست« :فریاد می زنم. به پسرك نگاه می کنم که همین طور زل زده به شیشه
کولش را حتماً زیر پف بادگیر سرش را یک هوا جلوتر داده و کَت و. دوباره برمی گردم سمت پسر

سرش را کج می کند و پایین می برد و به گمانم زیر . قوز داده که اینطورمثل غاز گردن کشیده
چشمی به آن یکی زخم بزرگ کنار فرقش نگاه می کند و باز هم موج می دهد به گردن و شانه ها 

زخم را که تا پسِ کله اش رفته را و حتماً مردمک ها را تا سقف کاسه چشمش باال برده اما امتداد 
جاي سه نقطه تو خالیست که انگار با نوك مته سوراخ کرده باشی و معلوم نیست که . نمی بیند

حاال موج سراپاي تنش را می گیرد وپیچ و تابی در کمرش می . دنباله کدام حرف ناتمام است
ه او را مدام توي هم خورد و می چرخد و قوسی به گردنش می دهد و در این ژست مضحک ک

دوباره . بی فایده است. مچاله و باز می کند یحتمل بدنبال آن یکی زخم زیر گوشش می گردد
لبهاي خشکش را از . صاف می ایستد و با چشمان وق زده به اجزاي درهم صورتش خیره می شود



از دروازه هم دور می کند و ردیف کج و معجوج دندان ها را روي هم می ساید و حاال زبانش 
دهانش سرك می کشد و اطراف را کمی برانداز می کند و بوسه اي به تبخال سفید زیر لبش می 

.زند و دوباره تو می رود و باز اجزاي چهره اش سر جایشان می نشینند
باال تنه . پره هاي بینی و لب هایش لرزه گرفته و شانه تا دست ها که پشت کمر دستبند خورده

دهد و پلک ها را روي هم سوار و وا می کند و مردمک ها همین طور دو دو می اش را جلوتر می 
حاال سرعت ماشینمان کم می شود و کمتر و کمتر و . زنند بر حلقه سفید و گشاد چشمهایش

باران تندتر می زند و از درزهاي فنس تو می . احتماالً پشت چراغ قرمز ایستاده ایم که بی حرکتیم
دورتر، بر حاشیه آن طرف خیابان، کنار یک . پخش می شوند روي کاغذهاآید و لک هاي خیسش 

پیت حلبی آتش، پسر بچه اي خودش را حایل میان بادو بساط سیگارش کرده و باالي سرش 
به پسر نگاه می کنم که هنوز . درشتی قطره ها در فضاي نورانی تیر چراغ برق به چشم می خورد

بلند می شوم و آرام روي نیمکت روبرو می . اده و بهتش زدهروي جفت پاهاي ساتور شده اش ایست
می توانم از این زاویه طرح مبهم تصویرش را ببینم که در زمینه شفاف شیشه پیدا و پنهان . نشینم

می شود و همین طور که چشم در چشم همتایش دوخته چند بار پلک بر هم می زند و یکهو پسر 
یشه می کوبد و تا بجنبم یک قطره اشک لیز می خورد بر تنش را ول می دهد و تصویر سر به ش

مثل خرچنگ جفت دست در .خشکم زده. شیشه و در خیسی بخار  نفس هاي پسر گم می شود
بازوهایش را می گیرم و دوباره تق تق کابین و من که فریاد می زنم . هوا به سمت پسر دوال شده ام

به . خط می کشند بر کشاله هاي ران پسرچیزي نیست و بوي تعفن شاش که چند باریکه اش 
تصویرمان نگاه می کنم که با تکان هاي ماشین بر شیشه ون رعشه می گیرد و می رود که کم کم 

قفسه سینه اش سنگین باال و . بلندش می کنم و می نشانمش. پشت گرگ و میش هوا غیب شود
اي رفته باشد، پلک ها را آرام سرش را به اتاقک تکیه می دهد و انگار به خلسه. پایین می شود

الکردارها خوب . دورتر می نشینم و بینی ام را توي یقه اُوِرم فرو می کنم. روي هم می گذارد
داستان را بر می دارم و صفحه ها را برگ می . پوشاکش نکرده اند که شاشش اینطور نشت کرده

آن هم با پاي خودش آمده . سر در درست تا زیر نقش برجسته ترازوي. که باور کنی یا نه... «:زنم
و فریادش آمیخته در جیغ و جاغ مادرش که از دور به سمتش می دویده گرداگرد صحن ورودي 

و آنجا زمان براي لحظه اي ایستاده و جمعیت مبهوت . »من کشتمش«دادگاه پیچیده بوده که 
می سراند به پایین و همزمان مانده و به او نگاه کرده بودند که تکیه بر ستون سنگی می زند و کمر

با این . قامت خمیده پیرزن بر شیب پله ها  فرو می ریزد و زیر چادر سیاه سرش محو می شود
حتی اینکه آن دو پیر بخت برگشته عمري خادم . همه براي من یکی که هیچ فرقی نداشت
خورشید داشت . رزانداما وقت اعدام همین ها دلم را ل. مسجدي بوده اند و دست به دعا داشته اند

دست به . طلوع می کرد و آن پیرزن هنوز روبروي مادرت به خاك افتاده بود و گریه زاري می کرد
هوا می برد و رها می کرد میان موهاي سفید سرش که لخت روي عباي سیاهش ریخته بودند و 
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می زد و آن طرفتر شوهر تکیده اش روي جفت پنجه هاي پا نشسته بود و مدام دست پشت دست
تلو تلو . سرش گیج می رفت انگار. در همین حین بود که ناگهان مادرت روي پا ایستاد. می نالید

خم شد و پیشانی پیرزن را بوسید و . خورد و در حفاظ دستان پدرت یکی دو قدم به جلو برداشت
»...آنوقت با دستان باز رو به آسمان فریاد

.مش را واکرده و خیره مانده به سقفچش» ...چه رنگی می زد آسمونو ... «-
»چی گفتی؟«:می پرسم

یک بدن به جلو خم می شوم اما نمی فهمم چه حرفهایی زیر لب پچ پچهمی . حواسش نیست
»پسر جون؟«:بلند صدایش می زنم. کند
»...ما به آسمون نگاه می کردیم ... « -

»پسرجون؟«:دهمنیم خیز می شوم و شوکر را چند بار جلو چشم هایش تکان می 
ما به آسمون نگاه می کردیم و اون با یه بوروس بزرگ ابرها رو رنگ می «: سر می گرداند طرفم 

».چه رنگایی. کرد
بگو ببینم کجا نور بود و تنها نبودي؟ «:می پرسم. پلک نمی زند، نگاهش از دید خالی شده انگار

»رنگ چیه؟ حواست به منه؟
»رنگها چیکه چیکه می ریخت رو ما.ه ذوقی می کردیمچ«:زل می زند به المپ سقفی ون

قطره هاي عرق یکی » خواب دیدي پسر جون؟«:چانه اش را با دست می چرخانم سمت خودم
. یکی از شقیقه اش شر می کنند پایین

و باز » میدونی جاي زخمهاي سرم واسه چیه؟«:مکث می کند» ... رو من که می ریختن«-
گونه اش خیس اشک است و روي صورتش دانه ها . و به فکر فرو می رودابروهایش درهم می روند 

.با آب رقیق دماغ و قطره هاي عرق کورس گذاشته اند انگار
و لبخندي روي لبش می نشیند و براي لحظه اي در همین » یعنی میشه بسمت منم نور بیاد«-

.خیره می ماندحالت خشکش می زند و بعد دوباره به اتاقک تکیه می دهد و به سقف 
»نگاه کن، دم صبح خواب دیدي؟«: دوباره می پرسم. صداي بلندگوي مسجد میدان را می شنوم

سرش را به نشانه تأیید تکان می دهد و بعد آرام می چرخاند سمت المپ سقفی ون و چشمان 
.خیسش را آنقدر وا می کند انگار که می خواهد تمام حجم نور را ببلعد

»بود و رنگاونجا فقط نور«-
یعنی ... ولی اون سروانه می گف«:و بالفاصله انگار چیزي یادش آمده باشد رو به من می کند

صداي . و سیبک گلویش به ته حلقش می چسبد و یک هوا به جلو می پرد» چقدر تاریکه مثالً ؟
جلوتر می روم و بوي شاش پس می. بلندگوي مسجد از تمام سوراخ سنبه هاي ون می ریزد تو

» .روشنه، اولش واسه همه روشنه«:زندم اما دستی روي موهاي کوتاه و زبرش می کشم و می گویم



و او چشم هایش را روي هم می گذارد و باز مثل جنین جمع می شود توي هم و با صداي خش 
»...خیلی سردمه... من سردمه سروان« :دار می گوید

به آسمان و مثل همیشه تندیس هاي سربازها حتماً از هر چهار لوله ي ژسه آب فواره می زند 
چشم دوخته اند به ناکجا و روي فرش گلبرگ هایی که پوتینهاشان را تا ساق پوشانده از زیر پرچم 

از ضلع شمالی میدان همهمه  . همیشه مواج ان یکاد به سمت دشمنی فرضی پیش می روند
ا بوي تند شاش مشامم را پس و جمعیت به گوش می رسد و عطر آش و حلیم و نان یکی شده ب

میدان را دور کاملی می زنیم و از پشت مشبک هاي فنسی و زیر بارانی که حاال . پیش می کند
ریزتر می زند چند بچه مدرسه را می بینیم که ذوق می کنند و همپاي ون تا کنار گاردریل هاي 

کاله پشمی و موبایل دختر مسیر اعدام می دوند و این جوان مو سیخی و تسبیح دانه درشت مرد 
مانتویی که احتماالً ما را در کادر تصویرش دارد و حاال این چند مأمور و دو صورت ماسک دار و در 
دور برگردانی که می زنیم ازدحام جمعیت که پس زمینه جرثقیل و طناب دار کیپ هم ایستاده 

ود و پاهایش را تنگ هم تنها خس وخس نفس هایش شنیده می ش. نه، چیزي که نمی گوید. اند
.چسبانده و به گمانم زانو ها را محکم به هم فشار می دهد

صداي سنگین گام هاي پوتین و تیک تیک . درب جلوي ماشین باز و با ضرب زیاد بسته می شود
دندان هاي پسر که روي هم درجا می زنند و دو لنگه در اتاقک که تا آخر باز می شوند و چشم 

ي گل و گشاد فرشید که از پشت ماسک کرکیِ سبز رنگ، او را به من می هاي ریز و لب ها
و نگاهی به پسرك و لک هاي روي شلوارش می اندازد و » شما باید برگردید«: می گوید. شناساند

پسر . توجهی نمی کند» ... فرشید«:صدایش می زنم» .یاال«:آستین طفلک را می کشد و داد می زنو
حالی که چشمان خیسش را به من دوخته، به طرز مضحکی با ته از ون پهن می شود کف ون و در

یک مأمور و دوتا صورت ماسکیِ . سقوط و با حرکت دو دست فرشید روي جفت پا فرود می آید
.گیج و منگم. دیگر هم پسر را احاطه و او را سرپا می کنند

»...تخم شد و پیشانی پیرزن را بوسید و با دو دس. به جلو برداشت... «
تق، یکی از لنگه هاي در بسته و تا به خودم بیایم ون دور و دورتر می شود و در سقوط پرتوهايِ 
انگشت شمارِ نورِ بی جانِ صبحگاه، صداي درهم جیغ و ویغِ پیرزنی و ضجه هاي بی وقفه زنی در 

درب هوار اهللا اکبر حل می شوند و آن یکی لنگه هم جفت می شود و در قاب شیشه اي کوچک 
ون پسر را می بینم که جفت دستان به زنجیرش را توي هم مشت کرده و فرشید بیخ گوشش لب 

و آنقدر دوریم که ... می جنباند و او نگاهش را، حتی اگر هم به افق، از فضاي خالی میان حلقه 
.نفهمیدم چه شد که یکهو داد و فریاد جمعیت به هوا رفت
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سرود یخ و آتش
محمد جابري

هامرغ- اولفصل
. و یا شاید قلب منم مثل میگو توي سرم بود

»رید؟کجا می«
»کی؟«
»!شما«
»پس چرا سوم شخص؟. همه جا، توي کل زندگیم«
»رید؟کدوم کشور می«
».البته در مورد موناکو شک دارم. همچنان هم ادامه داره. همشون«

ایی نریده باشید، الزم نیست جاي تا ج. خود نیست که شکل استمراري رفتن و ریدن یه جورهبی
پیشرفت و این خزعبالت . ست و دیگري در حالبراي همین یکی در گذشته. اي بریددیگه
. ناشناخته کلید آزادیه. ستبهونه

»رید؟کجا می«
».آلمان«
»براي چه کاري؟«
»مگه اون تو ننوشته؟«
».چرا«
»پرسید؟پس چرا می«
».شما جواب بدید«

وسایلی که درست به عکس . چیزي مثل دانشگاه. ها و تشریفات اداريها، فرمو قانون، فرمول
. تر کردنهارو احمقاهدافشون، انسان

. صف انتظار. بار، مهرخروجاضافه
خواي کنار می. چمدونت سنگینه. دو تا کتاب از داخل چمدونت بردار با خودت ببر تو هواپیما«

»پنجره بشینی؟
. کردکپل راستم درد می. نیم ساعت روي یه صندلی نشستم. قطره اشک، مادر هیچپدر دو

به لطف میمون . بیشترشون پونصدو صد یورویی بودن. نشسته بودم روي خرج یک سال از زندگیم
پفیوزتر از . کردجاي باتوم درد نمی. مون حق دارهداروین به گردن همه. ها از کار افتاده بودنبانک

هاي ي راسوها فقط به راهازون آدما بودم که قبل حمله. م که موقع خطر سینه سپر کنماونی بود
ي زندگیم رندي فلسفه. گشادپوست و البته کوندوست سختي یه جوننمونه. کردنفرار فکر می



سیگارها اینجا . یک باکس سیگار خریدم. کردمبراي شبیه دیگران بودن زیاد تالش نمی. بود
. درست مثل جون آدما. ترنارزون

احساس . هاي مزخرفم فضا تازه بوداینجا هم مثل یکی از خواب. تابحال فرودگاه نرفته بودم
اسپیلبرگ یا » نجات سرباز رایان«بدبختی اینجا بود که این فیلم . کردم داخل یه فیلمممی

اثر نیک پارك و » فرار مرغی«هاي انیمیشن بلکه به یکی از صحنه. تام تایکور نبود» بهشت«
. ش معروفهواالس و گرومیت. فکر کنم بشناسیدش. رفیقش شبیه بود

کردم هیچ وقت زده بود به سرم و خیال می. هاي ریالبا آخرین اسکناس. یه مسواك هم خریدم
این . شه حتما قید عشق و عاشقی رو زدهوقتی داخل چمدون کسی مسواك پیدا نمی. گردمبرنمی

به مخ کسی که روي خرج » فرار مرغی«طویی فقط از بودن درون فیلمی چون هاي ارساستدالل
:ام زددستی روي شونه. رسیدیکسالش نشسته بود می

»دونید دستشویی کجاست؟ببخشید آقا شما می«
».بینیدبله، به هرکجا که نگاه کنید یکی می«

جنایت-فصل دوم
».گاننگهبانان امنیتی فرودگاه، همه رو میزندگیره، کس باکره از دنیا نمیهیچ«

ئه، ولی کاري هاش از سر بچگیست، ممکنه بفهمه خیلی از احساسات و واکنشوقتی یه بچه بچه
. از دستش برنمیاد، قدرت و کنترلی روش نداره

آخرین باري بود . شه، بوسیدمش و رفتمدونستم هرچی هم با هم باشیم، هیچی بینمون نمیمی
سیل اومد و چند نفر غرق . ي راه رو گریه کرداون هم همه. تمام راه رو گریه کردم. دیدمشکه می
اي هم دیگه گریه نکردم، کس دیگه. از شهرداري زنگ زدن و التماس کردن تمومش کنیم. شدن

. غرق نشد
م خواذارم، ازت میمن توانایی خداحافظی کردن از تورو ندارم، به جاش، یه آهنگ برات می«

».تا وقتی هم که آهنگ تموم نشده بازشون نکن. هاتو ببنديرم چشموقتی دارم می
. پیشونی و سرش رو نوازش کردم. هاي نرمشگوش. هدفون. چرا پیشانی؟ بغض. بوسیدن پیشانی

سرم رو . شدتوي قلبم، زهر به جاي خون پمپاژ می. براي همیشه. رفتم. هاش بسته بودچشم
. هیچ چیز زیباتر از یک غم دوردست نیست. رین بار دیدمشبراي آخ. برگردوندم

بوقـــــــــــــــــــــ
».کمربندتم باز کن«
»تونم رد شم؟حاال می«
».بیا«
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بوقـــــــــــــــــــــ
».گم هرچیز فلزي داري خالی کناي بابا می«
»شه رفیقنمی«
»چرا؟«
»!متال توي خونمه«

هاي ورقلنبیده، پوست متال، زبان مار، چشم: فرمادمیSatyriconدر واقع همونطور که استاد 
ه .ا.ش.د.ا.پ. هاي کج و کولههاي خنجري، شاخپنجه

بازي زنه و دیوونهشه و یک نفر کچل هد میدر اینجا سولوي گیتارالکتریک و درام پخش می
. درمیاره

».کیفتو باز کن«
»بفرما«
».بندازش داخل این سطل. نی با خودت ادکلن ببري داخل هواپیماتونمی«
می دونی، بیشترشون شورت و رکابی . مرسی مري، این بهترین کادوییه که تو زندگیم گرفتم«

».بودن
محصول نبوغ .قاچاقی بود. ازش خواستم اجازه بده براي آخرین بار کمی از ادکلن به خودم بزنم

یه . کمی به گردن، کمی به کف دست. شهیچ جاي اروپا پیدا نمیمطمئن بودم ه. یه سري چینی
در . شهتر میها روز به روز سختقوانین فرودگاه. اسپري زیربغل هم از کیفم درآورد و انداخت دور

. شههی خوشگله، پروازت نیم ساعت دیگه بلند می«: گفتنها فقط به شما میگذشته این نگهبان
هاتونو خالی کنید و کالشینکوف همراهتون ت سال پیش کافی بود جیبده بیس» .بهتره عجله کنی

تیز تون رو دربیارید و گاهی هم براشون استریپخوان کمربند و کفشامروز اما از شما می. نباشه
قوه داخل مقعدتون رو کنن و با چراغده سال دیگه هم نگهبانان امنیتی فرودگاه لختتون می. کنید

!رید به کونتون دست بزنن حتما یه تروریستیدگردن و اگه نذامی
».جناب لطفا براي بازرسی بدنی دستاتون رو ببرید باال«
».آي«
».تونید سوار هواپیما بشیدمتاسفم قربان ولی شما نمی«
»آخه چرا؟«

تر بستري شما مشکوك به ابتال به سرطان پستان و پروستات هستید و باید هرچه سریع« 
».بشید

مرغ رو دوست داشتم ولی بال هواپیما فقط جلوي دید رو گرفته بال. روي بال. ره بودمکنار پنج
. کردم با زیاد کردن آهنگ قدقد کمتري بشنومها و سعی مینشسته بودم در هواپیماي مرغ. بود
نگران . کردنتونستن پرواز کنن و براي همین از هواپیما استفاده میها پرندگانی بودن که نمیمرغ



. کشیدمودم و حاضر نشدم کیف پولم رو از جیب پشت شلوارم دربیارم و مثل یه قدیس درد میب
نصف زندگیشون به این گذشته بود که از بسته بودن . مهماندارها مبتال به فتیش کمربند بودن

کمربند . دادنها آدرس دستشویی میي دیگه به پیرمردها مطمئن بشن و تو نصفهکمربند مرغ
ي حضرت نوح در هشتصد و نود سالگی شل و آویزان بود و به هیچ دردي مثل معاملههواپیما

اینکه اگه هواپیما سقوط . مهماندارها درست مثل مادرترزا نگران چطور مردن ما بودن. خوردنمی
کرد کمربندها جسد هرکس رو روي صندلی نگه دارن و این کار شناسایی اجساد متالشی شده رو 

هایی با ساخت بیمارستان. مادرترزا هم تمام زندگیش رو صرف بهتر مردن فقرا کرد. کردآسون می
ها اعتقادي به الکل، ضدعفونی و اون. ها زودتر بمیرنها با دعاي کشیشکه فقرا بتونن در اون

ها دالر کمک و میلیون. شهگیري حل میکردن همه چی با جنآزمایش خون نداشتن و فکر می
رسید رو نه در جهت کمک به هاي بورژوا به دستشون میهاي متظاهرنما و خرافاتیمالی که از دزد

البته برخالف . دادنها و فقرا بلکه به ایجاد کلیسا و مراکز گسترش خرافات اختصاص میگرسنه
شویی مادرترزا این مهمانداران نه ادعاي قدیس بودن و شفا دادن داشتن و نه سازمان مافیایی پول

.زدنده بودن، بلکه فقط لبخند میتاسیس کر
شد به مادرترزا تمام عمرش با طالق، سقط جنین و استفاده از کاندوم جنگید و وقتی موفق می

. رفت که به خاطر نبود طالق، سقط جنین و کاندوم به وجود اومده بودنهایی میکمک گرسنه
هیتلر، نتانیاهو، جرج بوش، گرگ به غیر از. ي نوبل صلح شدي جایزهبرنده1979مادرترزا در سال 

قرمزي و راسوي بزرگ، تابحال تقریبا تمام جانیان تاریخ یکبار این جایزه رو کسب کارتون شنل
. ستکمدي الهی اینگونه ژانري. جویان قاتلصلح. هاي دوزخفرشته. کردن

نشدیم به ها تقاضا شد به قوانین کشور احترام بذارن و تا زمانی که از خاك خارجاز مرغ
اي جلوي مردم کردیم مرغیم و وقتی کسی آینهها بود وانمود میما سال. تظاهرنمایی ادامه بدن

گرفتن و ها گردنش رو سفت میداد فقط یه بالش پردارن، بلشویکگرفت و بهشون نشون میمی
. داري در اقلیت بودنها به طرز خندهاون. نداختني زندان میگوشه

اي اول، باز کردن گره با دنداندنی-فصل سوم
پاره لذتی نداختن و از دیدن آجر و آهنها بودم که با برج ایفل عکس نمیمن از اون آدم

کردن و زمانی که اما وقتی در پیرایشگاه ته ریش و پشت سرم رو با تیغ صاف می.بردننمی
بردم افتاد و آنچنان لذتی میشد بدنم به آرومی به لرزه میهاي آب سرد به موهام پاشیده میقطره

این لذت توجه بود و فقط گاهی و در . اش نبردموفقمرلین مونرو بعد از اولین سکسکه
وقتی . مثل زمانی که مهماندار با لبخند جلوم صبحانه گذاشت. دادهاي عجیب رخ میموقعیت

ولی همیشه بعد از دو . کردم نگهش دارمبستم و سعی میهامو میاومد چشماحساس سرد لذت می
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کشید تا دوباره تصادفا چنین حسی بهم دست گاهی چند سال طول می. رفتمیسه دقیقه در
. بده

سوزوندم و هام میمثل چهارسال گذشته احساساتم رو براي عشق. هام هنوز خیس بودچشم
بهترین راه هدر دادن عمر کار کردن در یک شرکت دولتی . کردمها فکر مینوددرصد اوقات به اون

. جندگی کردن براي دیگري بودزندگیها هردوي این. و عاشقی بود
به همین . شدار عجیبی مانع از دیده شدن سطح زمین میگرد و غب. شدچیز زیادي دیده نمی

من اما حس ازیریس در سفر به . ها خوشحال بودنبیشتر مرغ. ترتیب آسمون بی ابر و زشت بود
اون هم از جهان زندگانی که در اون مرده بودم و بدنم به . دنیاي زیرزمین و مردگان رو داشتم

چرا به دنیاي مردگان . زنده شده بودمتقریباجادوجنبل چهارده تکه تقسیم شده بود و دوباره با 
البته، چون مردگان مناعت . مرده جایی در جهان زندگان و مردگان نداره- رفتم؟ چون زندهمی

. ها کردي اوناي رو تو پاچهمرده-شه چنین موجودات زندهطبع دارن می
. داخلش املت قارچ بود. ت تبدیل شدام به یبوستمام اون لذت با باز کردن در آلمینیومی صبحانه

تونست یه آدم آشپز چنین املتی نمی. تونستم تصورش رو بکنمبدترین املت قارچی که تابحال می
جایی که با وایتکس و الستیک، . پزي باشهپروفسور دانشگاه فنی آشغالاون باید فول. عادي باشه

. ین شدکوفتش کردم و بعد چشمم سنگ. کننسوپ بروکلی درست می
. با صداي مهماندار از چرت پریدم

».کنمخواهش می«
یه . روي چرخ رو نگاه کردم. فکر کردم وقت چاي رسیده. زدهمینطور ایستاده بود و لبخند می

زنن انگار صداشون بین دو کوه هزاربار پژواك از اینها که وقتی زنگ می. تلفن سیمی قدیمی بود
. نفر کناریم خواب بود. کشهنیم ساعت طول می009909900099ي کنه و گرفتن شمارهپیدا می

. تلفن شروع به زنگ زدن کرد
».پاسخ بدید. کنمخواهش می«
»با من کار داره؟«
».کنمخواهش می«

. خم شدم و تلفن رو برداشتم
ها با قیچی و با اینکه شانزده سال پیش در تکه تکه کردن مگس. ي شمارو دیدممن رزومه«

کردن حتی درس خفه. اي نداریدي دیگهها با ذره بین مهارت داشتید اما سابقهمورچهسوزوندن
».ها با نخ خیاطی رو پاس نکردیدپیرزن

»شما؟«
شما باید بهترین عملکردتون رو داشته . اینو باید اضافه کنم که شکست در کار ما جایی نداره«

».کنید انگشتتون رو نبریدسعی. هدف در خیابون مشاهیر پالك ده منتظره. باشید



»زنید؟چی؟ راجع به چی حرف می«
».دهمهماندار رو دنبال کنید، راه خروج رو بهتون نشون می«

. از صندلیم بلند شدم و مهماندار رو دنبال کردم. و صداي بوق مثل سوتی توي گوشم پیچید
مهماندار . بود و خواب بودنهاشون هم نمرغها به تخمولی مرغ. مرغ زیر پام له شدچندتایی تخم

.کنار دستشویی ایستاد
».کنمخواهش می«

تابحال سوار . شه در رو قفل کردسعی کردم سردربیارم که چطور می. وارد دستشویی شدم
کنم تاکید می. هاي ترمینال جنوب شمنان رفته بودماش با اتوبوسفوقهواپیما نشده بودم و فوقِ 

. ر این جمله وجود نداره و جور دیگر باید دیداي ددیکتهکه هیچگونه غلط
نور چراغ خاموش . هاي قرمزم تو آینه نگاه کنمباالخره در رو قفل کردم و سعی کردم به چشم

. دستم رو دراز کردم تا درو باز کنم و بیرون برم. شد و بعد از چند ثانیه کامال خاموشروشن می
دور . همه جا قرمز بود. چشمم رو باز کردم. ممو زدبعد نور وحشتناکی چش. دستم به جایی نرسید

کف پام درد . ها دیوار بودپشت تمام پرده. روبروم سه تا صندلی خالی. هاي قرمز بلندتا دورم پرده
. ولی دیگه خالی نبودن. ها بشینمخواستم روي صندلی. کردمی
»!ببین کی اینجاست«

صورت اون تشکیل . زددهان وسطش حرف میاون مرد روي صندلی وسط نشسته بود و داشت با
با این تفاوت که صورت . انگار که سه تا صورت به هم چسبیده باشن. شده بود از سه نیم رخ

رخ سمت نیم رخ سمت چپ غمگین بود و نیم. اش داشتوسطی تنها یه چشم و اونم باالي بینی
شد اون رو به حساب یپرید که نمهاي وسطی طوري میراست لبخندي روي لب داشت و لب

. لرزه بودیک جور ماهیچه. لبخند یا غم گذاشت
»کنی هرجایی که باشی همونجا هستی؟چرا فکر می. تو اینجا نیستی«

مردي روي صندلی راستی نشسته بود که به . این صدا از درون یه رادیوي قدیمی بیرون میومد
. جاي سر رادیو داشت

ي اش یه حفرهي سینهتوي قفسه. اش برام آشنا نبودچهرهدر سمت چپ کودکی نشسته بود که 
شد ولی دهانش باز و بسته می. هاش سیاه بودشد پشتش رو دید و داخل چشمبزرگ بود که می

. شنیدمچیزي نمی
»یادت نمیاد؟. قبال یکبار اینجا بودي. دیر رسیدي«: رخسه

یقا همون چیزهایی هستن که بینی، دقحتی چیزهایی که می. بینیهیچی نمی«: رادیو
».بینینمی
آیا کارتو خوب انجام دادي؟ آیا حالت . به نظر کارتو خوب انجام دادي و حالت خوبه«: رخسه

»خوبه؟
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».تونم همینطور منتظر تو بشینممن نمی. زودتر بیا اینجا. کنیوقتمو داري تلف می«: رادیو
»چرا باید به آدمی مثل تو پاسخ بدم؟کنی من باید چیزي به تو بگم؟ فکر می«: رخسه

».نیست. اینجا نیست. اینجا قرمز نیست«: رادیو
».به تابلوها نگاه کن. حاال باید از اینجا بري«: رخسه

وقتی نور رفت من سعی کرد درو باز کنه ولی باز . هاشو بستنور وحشتناکی درخشید و من چشم
زده و متعجب به وحشت. کسی از کمر نصف شدبه جاي اون دید که . دستش به هیچ دري نرسید

هاي بزرگی روي گردنشون ها به جاي سر قارچي آدمهمه. نگاهی به خیابان انداخت. سمتی دوید
هایی ولی به جاي دست، ساطور. قارچ نبود. من نگاهی هم به خودش انداخت. کردنحمل می

کرد بنابراین باید تالش می. بشهتونست به قیمت جونش تموم خارش کون می. بزرگ و تیز داشت
. هاش فقط براي یک چیز استفاده کنه؛ جنایتاز دست

. پالك ده. دقیقا تو خیابون مشاهیر بود. کردنگاهی به خیابون. سعی کرد آدرس رو به یاد بیاره
هاش داشت چندین نفر انتظار داشت با اینهمه قابلیتی که دست. مقاومتی نبود. فروشییه بستنی

ساعت شش . ولی ابدا کسی نبود. وش ظاهر بشن و اون مجبور شه همشونو ساطوري کنهجل
وارد مغازه شد و با . به دنیا اومده بود87من هم سال . 87سال . بعدازظهر یه روز زمستونی بود

فروش از پشت دخل مغازه بستنی. هارو از وسط نصف کردساطور دست راستش میز و صندلی
داد براي ي قارچیش که جون میبا همون کله. کرد به التماس و گریه و زاريبیرون اومد و شروع 

اش اسکناس درآورد و جلوي از توي جیب. من با مرغش رو بیشتر دوست داشت. استراگانوفبیف
من دست راستش رو باال آورد و درست مثل یه آشپز . به پاش افتاد و التماس کرد. من ریخت

هاي ي قارچی مرد بستنی فروش رو با فاصلهام و با دقت عجیبی کلهاي ژاپنی با سرعت تمحرفه
یکسان از هم، از باال تا گردن پاره پاره کرد و خونی سفید که به سس قارچ شبیه بود از شیارهاي 

چند نفري وارد مغازه شدن و سعی . زد و بستنی فروش روي زمین ولو شدهاي قارچ فواره بین تکه
من با دست راست یک نفر رو از وسط نصف و سر دیگري رو با ساطور . رنکردن جلوي من رو بگی

ها قبل از سر رسیدن پلیس قارچ. ها هم از ترس فرار کردنبقیه قارچ. دست چپ از تنش جدا کرد
قارچی من کله. ي یه کله قارچی دیگه رو گرفته بودبیرون مغازه یک نفر یقه. رفتباید از اونجا می

اش رو گرفته بود مردي که یقه. مشخصی نشناخت ولی بهش حس تنفر داشترو به دلیل کامال
موهاش آشی از سفید و سیاه بود و . اون به طرز عجیبی قارچ نبود. هم ماسکی روي صورتش بود

ماسکش . اش بدوه نگاهی به من انداختي مرد رو ول کنه و به سمت ماشینقبل از اینکه یقه
فروشی از گل. دلقک رو هم ساطوري کنه ولی دیگه دیر شده بودخواستمن دلش می. دلقک بود

بعد ساطور رو داخل مقوا . فروشی یه شاخه گل رز برید و روي یه تیکه مقوا انداختکنار بستنی
خواست چیزي زیرش بنویسه، دلش می. فروشی گذاشتهاي بستنیکرد و مقوا رو درست روي پله

.جنایت، جنایت آن روزها.هاي اون براي نوشتن نبودولی دست



تسویه حساب-دنیاي دوم- فصل چهارم
.تفاوت چه بود؟ ندیدن خود، دیدن دیگري

. بردماز توجه لذت می. هاي قدیمیموبایلم رو درآوردم و به عادت شروع کردم به خوندن پیام
ي کوتاه که از زبانش یادمه وقتی براي اولین بار عاشق شدم تا یک ماه فقط با مرور چند جمله

ترین و زیباترین یک ترین و معنوياون یک ماه عجیب. رسیدمشنیده بودم به اوج لذت ذهنی می
مانند این بود که کسی شیر دوپامین رو در مغزم تا ته باز کرده و من همونطور . ماه زندگیم بود

. اش طوالنیلذتش کوتاه، خماري. عشق نوعی اعتیاد بود. بردمگرفتم و لذت میآتش می
هاي زندگیم رو به خاطر اعتیاد به دوپامین هدر دادم ولی دونستم سالدونستم احمقم، میمی

بخش چرا باید جلوي چیزي که لذت. اي نداشتمانگیزه. دلیلی نداشتم. روي خودم نداشتمکنترلی
بخش شد؟ بوکوفسکیِ توي ذهنم دوباره ست رو گرفت و اسیر چیزهاي معمولی و زندگیو کشنده

سیگاري به لب و آبجویی به » .چیزي که عاشقش هستی رو پیدا کن و بذار تو رو بکشه«خواند 
هري . روانکاوم نبود. توماس ادیسون نبود. پدرم نبود. س با این جمله موافق نبودبیل گیت. دست

اما چه . هاي موفق دنیا نبودني آدمها و همههاي دانشگاه، بساز بفروششاگرد اول. ترومن نبود
بخشی که من خیلی وقت پیش با مردن و براي همون حس لذتها هم میاهمیتی داشت؟ اون
زدن و کون هرکسی رو به خاطر دو میپیدا کرده بودم، نصف عمرشون سگاعتیادم بهش دست
داد، با ي جمعی که در نهایت قولِ لذت به مردم میهاي از پیش تعریف شدهرسیدن به موفقیت
بعد حس . ها داشتن؟ ابزارهاي خودخواستهها چه فرقی با ماشینآدم. نداختندستمال برق می

که انگار تمام تنفرم از دیگران، تمام این نگاه تحقیرآمیز به گرفتتلخی توي ذهنم شکل می
. ها بودعرضگی و تنبلی و شکستم در برابر اونگر و موفق، نوعی جبران براي انکار بیهاي تالشآدم
».خوام تکلیفمو بدونمخواي با من باشی؟ میتو واقعا می«

این . کشیدمبردم و هم رنج میذت میزد؟ از شنیدن اسمم هم لچرا هیچ وقت اسمم رو صدا نمی
اش این بود دونست و کابوسبزرگترین شوخی دنیا با کسی بود که همیشه خودش رو متفاوت می

. ترین اسم جهان بودولی اسمی که داشت، معمول. که شبیه دیگران باشه
».هاتون رو دربیاریدلطفا براي بازرسی بیشتر به اون اتاق برید و لباس«
».شهواز من نیم ساعت دیگه بلند میولی پر«
».این بازرسی الزمه«
»لعنت استیک بر میرزاقاسمی، این بازرسی به خاطر رنگ پوستمه؟«
».هاي تحت تعقیبهیه نفر با اسم مشابه شما از تروریست. نه«
»!صد و پنجاه میلیون نفر تو این دنیا اسمشون شبیه منه. رشتهلعنت کوبیده بر آش«

نشور مون بدنیا اومد، اسمشو کونتصمیم گرفتم اگه یه روزي کاندوم ترکید و بچهخیلی وقته
. بذارم تا در آینده مجبور شه براي خودش اسمی انتخاب کنه
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تونی به یعنی چون نمی. گن حال کنبراي همین هم می. گن در حال زندگی کنبعضیا می
آینده هم . تونی لذت ببريحاال که میاي براش بنویسی سعی کنگذشته برگردي و سناریوي تازه
شه کرد در حال، وقتی که تو هواپیمایی پر از اما چه حالی می. که هنوز نیومده و مشخص نبود

ي پنجره و ماتحتی پر از درد نشستی و باید چهارساعت دیگه هم ترین منظرهمرغ، با تکراري
گذشته ثابت باشه و باید به کناري اینطور نبود که. رياونوقت به گذشته می. همونطور بشینی

. خواد وقایع رو به یاد میاریمما اونطور که دلمون می. کردگذشته هم مانند ما رشد می. گذاشتش
دن و احساس ما نسبت به اتفاقاتی که از گذشته به یاد داریم ها در طول زمان تغییر شکل میاون

اون در . کردما، همیشه در گذشته زندگی میاي ازبه این ترتیب، سایه. مدام در حال عوض شدنه
ها و تونست بین زمانتنها فرق او با ما این بود که او می. شدکرد و عاشق میگذشته رشد می

ما اما اسیر زمان . هاي مختلف تجربه کنهها جابجا بشه و یک واقعه رو هزاران بار و به شکلمکان
کافی بود . اي از نفت که روي دریا شناورهمثل الیه. ما یک سطح بودیم. مونبودیم، اسیر کوري
. دریا اما، همچنان بود، همچنان عمیق. رفتیمشدیم، به هوا میدود می. شدفندکی روشن می

. با صداي زنگ تلفن از خواب بیدار شدم
»کنمخواهش می«

.تلفن رو برداشتم. خم شدم
»الو؟«
دونی که چی می. گوش صورتحسابشو تسویه نکردهي خرهاي ما تو خیابون لونهیکی از مشتري«
قبال . سکوت الزم نیست. ها درسی بشهباید براي بقیه مشتري. گم؟ تمیزکاري رو فراموش کنمی

. حصول اطمینان براي موفقیت کامل ضروریه. کارشون رو خوب انجام ندادن. چند نفر رو فرستادیم
».کنمهماندار رو دنبال . اونا منتظرت خواهند بود

».کنمخواهش می«
ي مخفی من به گذشته از توالت خود نبود که جادهبی. داخل دستشویی شدم و درو قفل کردم

زد سیفون چون آدمی هر زمان گندي می. ظاهرش بد نبود. گذشته مثل یه توالت بود. شدآغاز می
ي گذشته کثافت آیا همه. شدکشید و همه چیز در دریاي نادیدنی گذشته رها و مخفی میرو می
ها، چند گالن آب، با مقداري اما آیا تمیزترین آب. هاي تصفیه شده و تمیزا پر بود از آببود؟ ی

شه؟ چطور اش هیچ کثافتی پیدا نمیشد؟ و کدوم آدمی تو گذشتهآب نمیسنده و آمونیاك گنده
ها مواجه شاید باید با تاریکی. ها شیرجه زدآبشه به گذشته رفت؟ شاید باید به درون گندهمی
. شد

یه چیزي . کنی؟ یه چیزي در اینجا تغییر کردهتو هم حس می. باز هم دیر اومدي«: رخسه
».کمه



وقتت رو تلف . گفتی گور پدرشوناگه دوستشون داشتی بعدها نمی. دوستشون نداشتی«: رادیو
».کنیاالن هم داري وقتت رو تلف می. کردي

»...«: کودك
اما آیا این کافیه؟ آیا مشکل تو تنبلیه؟ . ذاشتی کنارگشادي رو گشنیدم کمی کون«: رخسه

».بهتره این موضوع رو همینجا تمومش کنیم. مشکالت تو به من ربطی نداره
. فقط سعی داشتی زنده بمونی. خواستی بمیريتو نمی. چه دروغ بزرگی. 88دي25«: رادیو
».ات بوداي از کورياون فقط گوشه. چه دروغ بزرگی. کسوف

».بیرون. کوه. نابینا. غار: با این چند کلمه یه جمله بساز«:رخسه
خواست و چون تو دلت نمی. خواستی کاري بکنی؟ نهاصال می. دادي؟ نهآیا بهم گوش می«: رادیو

تو کی هستی؟ از . خواست دردمندانه به دنبال چیزي بودي که تمام قلبت رو بدست بیارهدلت نمی
».اینجا برو

تو مستحق . فهمی صورتت واقعا قرمزه یا فقط قرمزهبراي همین نمی. قرمزههمه چی «: رخسه
: دمات پاسخ میاما قبل از اینکه بري به سه پرسش آینده. حاال باید  از اینجا بري. لطف من نیستی

براي همین آنچه . شی که نیستیتو چیزي هستی که هستی و همیشه به چیزي تبدیل می- اول
با . به همین ترتیب، این تو نیستی که انتخاب کردي. سازهده، تو رو میینیستی به تو معنی م

بنابراین تو به انتخاب خودت . هاي ذهنها، بازيانتخاب، امید، کلمه. اینکه اون انتخاب براي تو بود
کسی که وقتی صداشو از تلفن . کسی که همیشه با تو بوده اما هرگز ندیدیش-دوم. نمردي

اش اینقدر چرا چهره. چرا صداش با آنچه در ذهن توئه اینقدر فرق داره. کنیشنوي تعجب میمی
. اون همیشه زودتر از تو اینجاست. بهت که گفتم. کنیست وقتی که تو آینه بهش نگاه میبیگانه
رود براي جاري شدن تالشی . ات اینه که اینو بفهمی و تالشی نکنیتونی و تنها شانسنمی-سوم
».از اینجا بروحاال. کنهنمی

قبل از اینکه بفهمه چه خبره . دوئیدمن چشماشو که باز کرد داشت به سرعت به سمت دري می
سعی کرد از روي کسی که روي زمین افتاده . در به شدت باز شد و کسی محکم روي زمین افتاد

باش ادهصداي گلنگدن و فریاد یک نفر که سعی داشت به همه فرمان آم. زمین خورد. بود بپره
ازش . ازش نخواستن تسلیم شه. من ایستاد. ي سالن بزرگ پیچیدصادر کنه، تو فضاي بسته

دور . اش انداختهاي خالیداشت؟ نگاهی به دستاسلحه. اش رو روي زمین بذارهنخواستن اسلحه
هاشو جلوي فرمان شلیک که صادر شد دست. ترهایی سیاههایی سیاه با اسلحهتا دورش راسو

ي آتشفشانی اونقدر داغ که حس کرد تبدیل به گدازه. ورتش گرفت و ناگهان بدنش داغ شدص
داشت در سالن . درد نداشت. دیدنمی. مثل باد معده. مثل گاز. بعد سبک شد و جاري. شده
ي زمینهمثل موجِ دود سیگار بعد از خارج شدن از دهان با پس. داشتچرخید و موج ورمیمی

. تر شدسنگین و سنگین. بعد دور خودش پیچید، درست مثل تولد یک ستاره. پردهاي بدون پنجره
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هاي قرمز که به درو دیوار ریخته بود و پر از رنگ. سالن قرمزِ قرمز شده بود. هاشو باز کردچشم
هنوز . از سالن خارج شد و سعی کرد آدرس رو به یاد بیاره. روي زمین پر بود از شیشه خرده

. کردنکردن و راسوهاي سیاه جاشون رو پر میمردم به سرعت فرار می. مونده بودچندتا خیابون
ها تموم شد و راسوها مشغول عوض کردن من پشت یک دیوار مخفی شد و وقتی صداي گلوله

این آهستگی بیشتر به رقصی شبیه . خشاب شدن بیرون پرید و طول خیابون رو آهسته طی کرد
قصیده بود و دومین ترس بزرگ زندگیش همین بود، اینبار شروع به بود و من با اونکه هرگز نر

. خوردانگار پاهاش روي زمین سر می. واك عقب رفتها به شکل مونپشت به راسو. رقصیدن کرد
رفت و این راه رفتن عجیب همراه شد با انگار که سعی داشت به جلو بره ولی به عقب می

هاي مایکل جکسون چیزي که اگه رقص. پاها و سر و گردنوار و تکون دادن هاي دیوانهچرخیدن
ي ها دور و اطرافش آمادهراسو. شد شنیدنش رو تصور کردهم مثل فوتبال گزارشگر داشت، می

بدنش منفجر . شلیک بودن که من چند دور چرخید و بعد دست راستش رو باال گرفت و جیغی زد
کرد و خودش رو مرتب منفجر می. دوباره منشد و راسوها شکستن و من دوباره دود شد و بعد

داخل این . اي داشتنهایی شیشهمردم، راسوها، همه و همه بدن. ققنوس. دوباره احیا می شد
. پاشیدجا میکرد به همهها پر بود از مایعی قرمز رنگ که وقتی من خودش رو منفجر میبدن

من بمبی . شیوا.از خون راه انداختهارو طی کرد و پشت سرش دریایی کنان طول خیابونرقص
هاي بارون که مثل قطره. تونست خودش رو هم نابود کنههاي دیگه نمیبود که برخالف بمب

. کردن جز خودشونجارو خیس میهمه
»تو کی هستی؟«

.رقصیدمن دیگه نمی
خواي همه چیزو خراب کنی؟ ما براي درست کردن سگ کی هستی؟ از کجا اومدي؟ چرا می«

».داري جون کندیمین مرغا
اتاق پر از اشیاء . هابه سمت پیمان مشترك بلشویک. من آهسته به سمت راسوي بزرگ رفت

داري در اقلیت بودن و به ها به طرز خندهبلشویک. فروشی شبیهي عتیقهگرانبها بود و به مغازه
.شکل مضحکانه بورژوا

»خواي بکشی؟هارو با چی میغشه؟ باور مرفکر کردي با کشتن من چیزي عوض می«
هاي آهسته او رو در آغوش گرفت و دهانش رو به گوش. من به راسوي بزرگ نزدیک شد

:اي راسوي بزرگ نزدیک و زمزمه کردشیشه
».کندهواي شهر آزاد می«

نقاشی براونی خون . هاي اطرافهاي شیشه به زمین و دیواربرخورد تکهملودي. دود سیاه. انفجار
یک کار ناتمام دیگه باقی . من به سوي شمنان راه افتاد. چه شکلی داشت؟ هیچ. و زمینروي دیوار



. ریداز اتاق بیرون رفت و یک کفتر روي سرش. کشیدیک عشق رو باید به آغوش می. مونده بود
. کالفه شد

میرددنیاي سوم، من می- فصل پنجم
وقتی قوي هستی . تو چیزي از دست میدي و چیزي بدست میاري. اش سازش بودزندگی همه

. هاي معمولی جایی بین این دو ایستاده بودنآدم. انسانیت رو و وقتی ضعیف هستی خودت رو
.کردنهاي زیادي رو باور میدروغها با خودشون روراست بودن ولی براي آسیب ندیدناون

اگه سی سال . صداي آشناي فیلم هندي بود. براي چند ثانیه هدفونم رو از توي گوشم درآوردم
طول بکشه تا کسی افکار نژادپرستانه رو از مغزش دور بریزه، تنها پنج دقیقه، تنها پنج دقیقه وقت 

تنها با دیدن پنج دقیقه فیلم . فطرت بشهالزم بود تا دوباره بدتر از گذشته یه نژادپرست پست
. هاي درونم بیدار بشنخواست حیووندلم نمی. هدفونم رو دوباره تو گوشم گذاشتم. هندي
توي . ها به همین شکل گذشتنصف اون سال. در راه شمنان. توي اتوبوس بودم. هامو بستمچشم

. هاي هندي تکراري ببینمشم فیلمرفتم تا مجبور نمیتوي صندلی فرو. جاده، هدفونی در گوش
براي . بار که مجبور بودم جلوي تلویزیون بخوابم مامانم تصمیم گرفت فیلم هندي ببینهیک

.زدمبه بالشم چنگ می. سومین بار توي زندگیم از ته قلب گریه کردم
»آب میل دارید؟«
».آه بله ممنون«

اش دادم به سمت مخالف تا نکنه دوباره گردنش روي آروم هل. کردام خروپوف میبغل دستی
این واقعه هم مثل . کنهتو اتوبوس بودم؟ تو هواپیما؟ فرقی نمی. عوق. ام بیفته و آب دهنششونه

یه قرص ضدتهوع و . از اتوبوس پیاده شدم. شد ازش فرار کردفیلم هندي چیزي بود که نمی
. خورده بودم و خوابم میومدسردرد 

»گیرید؟تا مشاهیر چقدر می«
».هشتصد«
».شیشصد«
».هفتصد«
».خبخیلی«

از جلوي . عصر بود. شدآویزون بودم و خون توي قلبم تند تند پمپاژ می. پیاده شدم
جلوش . هنوز همونقدر زیبا بود. ناگهان او رو دیدم. چشمم خودش چرخید. فروشی رد شدمبستنی

بعدها یه بار مچ دوست دخترم رو توي تختخواب با یه . خندیدنسره نشسته بود و هرهر مییه پ
. ي بستنی خوردن اون روز ناراحت نشدمبه اندازه. ولی اونقدر ناراحت نشدم. گرفتمیارویی 

ها در آتش ساختمان. مثل برلین در پایان جنگ جهانی دوم سقوط کردم. ناراحت؟ سقوط کردم
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کردن و هواپیماها مثل نقل روي برق شلیک میها به هرچیزي بلندتر از تیرچراغنکتا. سوختمی
دادم؟ تاوان ام رو میخواهیتاوان زیاده. ام کرده بودنمتفقین محاصره. نداختنسرم بمب می

زحمتی که جلوي یه . سه سال براي اون عشق زحمت کشیدم. عاشق. جنایتم؟ بچه بودم
اگه به جاش سه سال زیر یه درخت گردو ریده بودم، تابحال از فروش . فروشی به باد رفتبستنی

. اش متمول شده بودمهاي چاق و چلهگردو
او مري اول بود و من در زندگیم تابحال عاشق دو . اونقدر جلوي مغازه خشکم زد تا مري منو دید

. دستم در رفتهشم ازشون میهایی که عاشقحساب مري. تاشایدم چهارپنج. سه تا مري شدم
من اونو همون روز، . کردفرقی نمی. اش کردمخیال کرد تعقیب. کردمشو میخیال کرد جاسوسی

قلبم . ي اون دوزخِ سرد از دست دادمزدههمي نیمههاي پر از خامههاي وارداتیِ بستنیبین شکر
مثل زمانی بود که این حس درست. دلم هري ریخت. غافلگیر... زهر به جاي خون. زدتند تند می

دیدیم و یک لحظه پامون به جاي قرار گرفتن روي زمین توي هوا سقوط ي آخر پلکان رو نمیپله
شد و فقط تپش این حس سقوط، عدم تعادل و دلهره با برخورد پا به زمین تموم می. کردمی

یر پامونه فرق نداره ي آخر زدونیم پلهچیز بین این لحظه با زمانی که میهیچ. موندقلبش باقی می
.ي معمولی یه کابوس بسازهتونست از یه واقعهبه همین ترتیب ناآگاهی می. جز آگاهی

»باید از اینجا بري؟«
».شمدارم دیوونه می. تونم اینجا زندگی کنمدیگه نمی. آره مري«
»شه؟کنی اونجا همه چی بهتر میفکر می«
ي پشت این هدف یه ناشناخته. شهه هدف تبدیل میدونم ولی گاهی فرار خودش به یاینو نمی«

ولی من بودن تو یه . تونه یه جهنم دیگه باشهاین آزادي می. مثل آزادي. مثل یه کلید. بزرگه
».دمجهنم جدید رو به موندن تو یه جهنم تکراري ترجیح می

».این خیلی خوبه که هنوز امید داري«
از این . افسرده بودنیمه. منو از زندگیش بیرون انداختانداز این مري هم مثل مري قبل با خاك

شون بیرون بیان و اگه بفهمن چنین نظري در موردشون ها که نتونسته بودن از شکست عشقیآدم
همیشه براش . ام رو روي میز گذاشتم و زل زدم به صورتشقهوه. دارید سخت برآشفته می شن

.دوپامین آزاد. عجیب بود
...ـــــــرینگـــــــــــ

...رینگــــــــــــــــــ
».کنمخواهش می«
».الو«
ها هم دادگاه ي قرون وسطی حتی خوكیک زمانی، تو دوره. عدالت از این دنیا رفته عزیز«

اما حاال چی؟ قاتل . حتی توي فرانسه یه خوك به جرم قتل یه کودك به دار آویخته شد. داشتن



اي براي زنده ون سعی داره خودشو بکشه ولی زیرکانه نقشها. ستگناه هنوز زندهیه کودك بی
اگه هم سعی کرد خودشو بکشه تهدیدش . میرهتو باید مطمئن بشی که اون می. موندن کشیده

».نباید راحت بمیره فهمیدي؟ حاال مهماندار رو دنبال کن. کشیشکن که می
.درو پشت سرم قفل کردم و همه جا تاریک شد و بعد قرمز

کنی یا آب داغ رو وقتی آب خیلی داغه آب سرد رو بیشتر می. بذار یه سوالی ازت بپرسم«: خرسه
کمتر؟ اما اگه آب سردي در کار نباشه چی؟ کم و زیاد کردن آب داغ چه فایده داره؟ آیا آب رو 

»می بندي؟ آیا از تشنگی خواهی مرد؟
چرا . کنمیا من اینجارو ترك میريیا زودتر از اینجا می. دیگه تحمل تورو ندارم«: رادیو

».بندي؟ مسواك رو فراموش کرديچمدونت رو نمی
»...«: کودك

»ات رو ساختی؟ آیا هنوز توي غاري؟ آیا هنوز کوه رو ندیدي؟جمله«: رخسه
هاتو چرا کفش. انگیزهبی. بی احساس. احساساتی. تنبلی. ي کافی باهوش نیستیبه اندازه«: رادیو

. دوستجون. کشیاز مرگ خجالت می. خجالتی. ي مردن هم نداري؟ تو عرضهزنیواکس نمی
دونی خواي تقلب کنی؟ اصال به خودت نگاه کردي؟ میتا کجا می. طلب، متقلبلعنتیِ فرصت

».شودي؟ حاال از اینجا گمزنی یا گوش میداري حرف می
اما قبل از اینکه بري بهت یه . بريباید از اینجا . براي آدمی مثل تو، حرف زیادي ندارم«: رخسه

فقط یکی از این . اما تو آدمی نیستی که من بخوام بهش حقیقتی رو بگم. گمحقیقت رو می
:ها حقیقتهجمله

.ات رو تغییر بديي گذشتهتونی آیندهیک، تو کشتن رو دوست داري چون می
وستشون داري ببینی، بر اثر دو، تو در یک روز سرد زمستونی بدون اینکه بتونی کسایی رو که د

.میرياشتباه پزشکت می
.رسنرسن اینه که اونا هرگز به هم نمینهایت به هم میسه، تنها دلیلی که دو خط موازي در بی

.خواد چیزي نباشی که هستیخواد چیزي باشی که نیستی ولی دلتم نمیچهار، تو دلت می
».آینده با هم مالقات کردیمکنیم چون قبال در ما دیگه با هم مالقات نمی
تر بودن، ها به او نزدیکها و ماشینهرچه آدم. همه چیز آهسته بود. من به اطرافش نگاه کرد

ي قصابی از جلوي مغازه. اش در شمنان راه افتادمن به سمت خانه. کردنتر حرکت میآهسته
ظهر . مید که خیلی وقت ندارهفه. اش افتادیکهو دوزاري. نگاهی به تقویم روي دیوار کرد. گذشت

خواست در این ماموریت اما اگه می. او بهترین دوستش بود. کردباید بهی رو پیدا می. برگشت. بود
ي نگاهی به داخل مغازه. کرداو براي نجات من هرکاري می. گرفتموفق باشه باید جلوي او رو می

داخل . هاش نگاهی کردبه دست. تمن داخل رف. فروش زنده بودبستنی. فروشی انداختبستنی
چیزي که به گازي فشرده شبیه بود که . مثل یک گوي سیاه. کف دست راستش یک سیاهی بود
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. فروش ترسید و خواست فرار کنهبستنی. توخالی. به قلب کودك شبیه بود. چرخیددور خودش می
قتی من به اندازه ي کافی به شد او کند و کندتر می شد تا اینکه وتر میاما هرچه من به او نزدیک

او نزدیک شد دستش رو به سمت کون مرد جلو برد و مرد کونش کش اومد و مثل گردابی به 
چاله آروغی سیاه. بعد هم بدنش کش اومد و خورده شد. ي کف دستش جاري شدچالهدرون سیاه

.چاله به بیرون پرت شدزد و دو ذره، یکی قرمز و دیگري آبی از اطراف سیاه
اما به . براي دو روز. قرار بود از اونجا بره. اي من بودخانهبهی هم. پیدا کردن بهی کار سختی نبود

پنجاه . اما بهی فقط بیست تا الزم داشت. من به او پنجاه تا قرض داده بود. من پول بدهکار بود
. شو پس بدهونه بقیهتمن به او با پوزخند گفت که پول الزم نداره و بعدا که برگشت می. درشت بود

ي کافی پول کرد من به اندازهفکر می. خواست قبل از رفتن سی تا به من پس بدهبهی اما می
به . او خودش رو به اعدام محکوم کرده بود. در اتاقی پر از گاز. من در اتاقش خوابیده بود. نداره

شش . رده و نجاتش بدهدونست که شاید بهی برگاما زیرکانه ته دلش می. خاطر قتل یک کودك
گیج و منگ بود و براي مردن وقت . قصد مردن نداشت. ساعت بود در اتاق پر از گاز خوابیده بود

بهی داخل اتوبوس . من از دور به بهی نزدیک شد. رفتاما بهی به سمت خانه می. بیشتري الزم بود
او در آینده . وس چسبوندهي اتوبدید که سرش رو به پنجرهمن بهی رو می. اتوبوس کند شد. بود

. اش ببلعهچالهبراي همین من دلش نیومد بهی رو هم با سیاه. او هم فراري بود. شدبسیار موفق می
از ماموریتش دو ساعت بیشتر . تونست همونطور اونجا بایسته و حرکت اتوبوس رو کند کنهنمی

وقتش رسیده بود که من . کردیباید کار رو تموم م. ناچار به سمت خانه رفت. باقی نمونده بود
خودش رو که روي تختی در اتاقی پر از گاز خوابیده بود و در صف انتظار اتوبوس مرگی که هرگز 

رحم شبیه بود در خونه رو باز کرد و وارد اتاق او که به جالدي بی. زد، پیدا کنهیومد چرت مینمی
منِ روي تخت انداخت که آب دهان از ينگاهی به چهره. کردبوي گاز من رو اذیت نمی. من شد

ي کف چالهبهتر بود این چهره در اعماق هیچ، در عظمت پوچی سیاه. ي لبش آویزون بودگوشه
موهاي من به سمت . من دستش رو به سمت منِ روي تخت دراز کرد. دستش ناپدید بشه

د و کسی وارد شد و من اما ناگهان در خانه صدایی دا. چاله کش اومد و گردنش کمی بلند شدسیاه
. روي سرش سردي نوك یک اسلحه رو حس کرد

»رمبش، ها؟«
».رمبیدن به درون خود«
»تو کی هستی که براي اون تصمیم بگیره؟«
»!من؟ منم«
».من هم منم. اون هم منه«
»تو کی هستی؟ چرا ماسک دلقک زدي؟«
»تو کی هستی؟ چرا ماسک من رو زدي؟«



»رمبش، ها؟«
».درون خود لعنتیرمبیدن به«
».من باید اونو از بین ببرم. اجتناب ناپذیره«
»چرا؟«
».کنه رفیقهواي شهر آزاد می«
».کنههواي شهر هیوال آزاد می. هواي شهر مسمومه«

چاله منِ روي تخت رو ببلعه اما دلقک که موهایی خاکستري من دستش رو نزدیک برد تا سیاه
من آخرین . اي الزم بودجرقه. اتاق پر از گاز بود. اري شنیده شدرو کشید و صداي انفجداشت ماشه

منِ روي . کردهاشو از باال پر میدید که چشمقرمزي خون رو می. نگاهش رو به دلقک انداخت
. گازي که در اتاق چرخید، کمی سبک شد و بعد دوباره روي تخت جسم شد. تخت اما، گاز بود

. هاي من بودآخرین حرف. پشت در کاغذي روي زمین بود. ددلقک در اتاق رو باز کر. سنگ شد
بهی در اتاق رو باز . بهی به خونه اومد. اون رو داخل جیب گذاشت. دیگه نیازي به اون کاغذ نبود

. تنها یک من در اون اتاق بود. ي خودش فرورفته بودچالهمن آغشته در خون به درون سیاه. کرد
.اي پر از ادرارکمبود اکسیژن و البته مثانهبا سردردي ناشی از . تهی. گیج

سرود یخ و آتش- فصل ششم
»کجا بدنیا اومدي؟«
»مگه اون تو ننوشته؟. بین پاهاي مامانم«
»چرا اومدي اینجا؟«
».سوال خوبیه«
»ببینم خرج یکسالت همراهته؟«
».زیر کونم پرس شده. آره ایناهاش«
».به آلمان خوش اومدید«

. همه جا سفید بود. سابقه بودهگن در پنجاه سال اخیر بیمی. نیم متري برف اومده بود. هوا سرد
. ولی فرودگاه گرم بود.کنهبره، همه چیزو یکدست میهارو از بین میبرف کارش همینه، تفاوت

دنبالم .منتظر دوستم بودم. چمدونم رو پیدا کردم. ها رد شدمپاسپورتمو گرفتم دستم و از دالون
هاي متحرك به کرم. ها نگاه کردمرفتم و نشستم روي یه نیمکت و به برف بیرون، به آدم. میومد

چه اسم . پرانمگس. کردنکردم سریع حرکت میجلوي چشمم که وقتی بهشون نگاه می
ي نصف تصورات احمقانه. رفتم و یه همبرگر مکدونالد کوفت کردم. ام شدبعد گرسنه. مضحکی
ي قدیمی مرگ ي پروژهفهمیدم اینجا هم ادامه. با خوردن اون آشغال از بین رفتکودکیم

براي . ها و به این آسمون تعلق نداشتنرویاهایی که انگار به این زمین، به این آدم. رویاهاست
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ما مجبوریم فرار کنیم و باز فرار کنیم و وقتی خسته شدیم . هایی مثل ما سرزمینی وجود ندارهآدم
. م رنج بشیمتسلی

من نیاز به . من نیاز به رشد داره. تبعیدگاهم زیباست. حاال من به تبعیدي خودخواسته اومدم
من نیاز به فراموش کردن، نیاز به . من نیاز به دوري داره. نیاز به تنهایی دارهآگاهی، نیاز به زمان، 

هاي پوچ این دنیا مبارزه نگیزهمن نیاز داره براي ا. شوخی، نیاز به گرفتن دنیا به کون خودش داره
اي بود که من مرده. ها دارنهاي متفاوتی از زندهها خواستهچون من چند وقتیه مرده و مرده. کنه

. هاي آتش رو در اعماق گور تنگش قایم کرده بودشعلهاما اون. اي احساس داشتبیش از هر زنده
رسوند و درست ها میی خودش رو به برفبا اینحال گرماي نحیف. زیر خروارها خاك و برف سرد

بازي زن و مردي با هم، سرودي مالیم اما مثل عشق و مرگ، مثل سر و صداي قیژقیژِ عشق
. سرود یخ و آتش. دادپریشانه سر میروان



شابدوز
صدیقه قانع

غلیظنورِ. زدبیرون میاي از نور از شکمش لوله. اي زد و ماندخیزشی کرد، در هوا شیرجه
،صداي شیب شیب.جورابیی بسته باشند، یا شلنگی که به تهشلنگمثل جورابی که به ته. رنگکم

اي، شیب شیب شیب، شود یا چیزي به سمبادهاي به چیزي کشیده میسمباده. کندات میآشفته
زبري . تریکی نرمشود، آنتر مینرمشود، یکی ه میاین یا آن کشید. شود یا چیزيتر میسمباده نرم

. رنگکمغلیظنورِ. ي نور تو شکمش گیر افتادهلوله. کندت میاشابدوز مانده، نگاه. رودکجا می
شابدوز .  کندات میآشفته. اي، چیزيشود، سمبادهکشیده می. شیب شیب شیب، فیف فیف فیف

زندبه نافش که نور بیرون میکندا مانده، نگاه میام.
ا؟ري تو والّتُمبون قَطون، کجا میالبتون،گیس گُ-

اگر . اند تو کوچه، هوا تاریکهمه ریخته. لرزدآسمان می. لرزدحاال نگویم پس کی؟ زمین می
شان يمن، من از همه. شان نیست به منگوید چرا کسی، حواساند راحتند، قصه میترسیده
همه راحت، قصه . کس نبودر رفتم تو خانه برگشتم، هیشباترم، ترسوتر، تا حاال چندترسناك

حیاط کف،خورده، شیلیک شیلیکاند، چسبها ضربدريآیم تو حیاط، شیشهمی. گویدمی
ام تو خانه، تو بار رفتهتا حاال چند. گویند، تو کوچه میولی من فقط هستم، همه تاریک. پالوپخش

زل زدم به . من ماندم. ریختند، شیلیک شیلیکهمه . شیب شیب شیب. کس نبودحیاط هیش
بار رفتم تو به خدا  چند. بیندکند، کسی نمیکسی باور نمی. گویداند، قصه میاگر ترسیده. هاشیشه

ی؟ شیب شیب شیب، شابدوز مانده، شیب شیب حاال نگویم پس ک؟کندخانه برگشتم، کی باور می
.بتون نیستشیب، آشفته شدم، پریشان و گیست دیگر گال

ري تو واال؟گیس گالبتون، تمبون قطون، کجا می-
شابدوز، . توانمنمی. گیرددست دیگرم را می. ي نورشابدوز مانده آن باال، یک دستش به لوله

ایستدمی. رنگ، خواهشیکمنور غلیظ . توانمشوم، نمیشوم باال، نمیکشیده نمی. توانمنمی
ها پال شده، همسایهوها شیلیک شیلیک پخششیشه. لرزدجایی نمیحاال نگویم پس کی؟ . رومروبه
رنگ بیرون نشیند تو دستم، نور غلیظ کمها، میحیاط، برقِ شیشهنشینم کفمی. اند، برق همرفته
ام شیب شیب شیب، آشفته. اندام، تمام شدههایم را جویدهناخن. کف دستم،هاي نورلوله. زندمی
. سقف، سقف هر روزي نیست. چشمی گشوده، دیگري خفته. گشایدچشم مینرم نرم. کندمی

در خفتن چیزي . گشودن و سوختن. خفتن و سوختن. سوزد، چشمِ گشوده خفتهچشمِ خفته می
اگر گشودن نبود، خفتن نبود و اگر خفتن . است که در گشودن نیست و سوختن از خفتن باالتر

سقفی خفته و دیگري . فی گشوده و دیگري خفتهسق. سقف هر روزي نیست. نبود، سوختن
.اند، گیسم دیگر گالبتون است، شابدوزهایم تمام نشدهحاال نگویم پس کی؟ ناخن. سوخته
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شنیدم که دیگر خبري از صدا . ها جمع شدندقطره. سته شد و دیگر چیزي نشنیدمدهانش ب
چکند، قطره قطره، تیک ین میصداها روي زم. چکند روي سرتصدا قطره قطره میامواجِ. نیست
که شنیدي . ها روي زمین چکیدند تا جایی که شنیدي دیگر خبري از صدا نیستقطره. تیک
ش آمد و شنیدم که دهانش باز شد، صورتش ک. کس نشنیده باشدمآیم، تنهایی، انگار که هیچمی

چکیدند روي صورتش، هاقطره. مجبور بود. خوابیدزمین میتوي زیر. قطره قطره روي زمین چکید
ها به او گذشتند، ساعتگرم که از زیر سقف میهاي بزرگ آبِلوله. کش آمد. آب شد کف زمین

. دهانش باز شد. ي زیرزمین پیدا کرده بودکرد زیر چند تا پتویی که از گوشهکز می. شدندخیره می
. رم از زیر سقف گذشتندآب گهاي سیمانی پشت در را انداختند، لولهها بلوك شنید که گربه

ي زیرزمین دنبال ها، گوشهآشغالوها و آتتوي چمدان. چکید روي زمین. اش سر رفتحوصله
. ي بزرگ نورگیرکنار پنجره. مجبور بود. توانست جم بخورداز سنگینی پتوها نمی. گشتچیزي می

فقط از خواب بیدارش .نمی ترسید. صورتش کش آمد. ترسیدها نمیخوبیش این بود که از گربه
. شنیدم که روي زمین چکید. هاي بزرگ آب گرملوله. گرددنمی دانست دنبال چه می.کردندمی

. ش بسته شددهان.قطره قطره، تیک تیک. تنهایی،آیمشنیدي که می. دیگر خبري از صدا نیست
. شدا خیره میهساعت. کس نشنیده باشدمانگار که هیچ. شنیدي. آیممی. ها جمع شدندقطره

روي زمین کش. بلوك سیمانی پشت در را انداختند. توي زیرزمین. شنیدم که دهانش باز شد
. صورتش کش آمد و روي زمین چکید. کس او را نشنیده بودهیچ. خبري از صدا نیست. آیندمی

فقط از خواب . چکد روي سرتصدا قطره قطره می. آب شد کف زمین. دیگر چیزي نشنیدم
دهانم . روي زمین کش آمد. ترسیدنمی. بلوك سیمانی پشت در را انداختند. کردندش میبیدار

هاي بزرگ آب گرم به صورتت خیره لوله. ات سر رفته بودحوصله. ته شد و دیگر چیزي نشنیديبس
کز . آب شدم کف زمین. مجبور بودم.هاآشغالوگردم، توي آتدنبال چیزي می. هاشدند، ساعتمی
فقط نصف شب از خواب . شنیدم که بلوك سیمانی پشت در را انداختی. کرد زیر چند تا پتومی

ها، چند تا پتو، آشغالوها، آتهاي بزرگ آب گرم، بلوك سیمانی پشت در، گربهلوله. بیدارم کردند
صورتم شنیدم که دهانم باز شد،. مجبور بود. ها، تیک تیکها، قطرهي بزرگ نورگیر، چمدانپنجره

فقط از . ترسیدمینم. بلوك سیمانی پشت در را انداختم. کش آمد و قطره قطره روي زمین چکیدم
توانستیم زیر چند تا پتو نمی. شنیدي،آیممی. زیرزمین، کنار نورگیر بزرگ. خواب بیدارش کردم

.کس نشنیده بودمانانگار هیچ. خبري از صدا نیست. یمجم بخور
رید روي لبدخترِ توي عکنگاهگوشش درِ. خواست در گوشش چیزي بگویددلش می. هاس س

ها، درست مثل نگاهش سرید روي لب. خودش را باال کشید. چیزي گفت و سرید توي عکس
.باشدها سریدهنگاهی که روي لب



دارقلم بدستان ریش
امین پاك پرور

بار پشت سر هم 5. ي خودش زدشیوهساعتی به سحر مونده بود که زنگ در رو به . باالخره اومد
ي با ریتمی موزون، به طرزي که خواب از سر و چشمت بپره و مث ساعتاي بعد از خوردن قهوه

به خاطر همین، . خودم ازش قول گرفته بودم که بیاد. ونیزي تا پس کلّت احساس هشیاري کنی
. خودمو از همه جهت آماده کرده بودم

حاجی که اون شب زیاد سر دماغ نبود، متعجب از من و . خریدمرفتم داروخونه و تشکلیالتو
خرید همچین تشکیالتی، از خدا برام طلب آمرزش کرد و با کنایه، ساعتاي خوشی رو واسم آرزو 

.انداخت تو کیسه، داد دستم و منم دو دستی گرفتم. کرد
.امتحان کن اگه راضی نبودي هر چی خواسی بگو-
.حاجی نده دسمون-
.خودتم میدي دست خودت، ربطی به من ندارهشما-
اگه راضی نبودم قول میدي بکشی کنار ؟-
...بچه بذار باد بیاد -

.گرفتم دست و اومدم بیرون. ادامه ندادم
تصمیم گرفتم قدم بزنم و این زمان کوتاه باقی مونده . جا تا خونه حدوداً یک ساعت راه بوداز اون

به اولین کسی که . نمیدونسم دقیقاً از کدوم قسمتش باید شروع کنمولی . رو صرف فک کردن کنم
اول ))؟خانوم آتیش دارین: ((رسیدم، صدامو صاف کردم و با نگاهی عاقل اندر سفیه پرسیدم

خیلی .اش تردید کردخواست محلم نذاره، اما فک کنم یه دفه دلش برام سوخت و توواکنش
هاج و واج بهش .))تو جیبات بگرد، پیدا میکنی:((کرد و گفت خواهرانه و از سر دلسوزي رو به من 

. اش شک کرده بودم، اما فک کنم یه دفه دلم براش سوختدر صداقت. کردمنگاه می
دست کرد توي جیبش و . لبخندي دلبرانه تحویلم داد))متون؟میخواین تا یه جایی برسون:((گفتم

فک کنم .اي بابا من تا آخرش رفتم: و گفتاش زد جلوي چشمم آتیش. یه فندك طالیی درآورد
جیب پیرهن، . اما انگار که هیچ. تک جیبامو با وسواس زیادي گشتمتک.دلم براي خودم سوخت

نکنه ": پیش خودم گفتم. و باز این شک الیتناهی گریبانمو گرفت. شلوار، حتی درز بین پا و کفشم
و تا حواسم نبوده اونو قاپیده؟ همچین زنی گري منو داغ کردهطرف فندکمو دزدیده؟ نکنه با عشوه

به خاطر همین به دو "...که این موقع شب تو این خیابون خلوت قدم میزنه حتماً ریگی به کفششه
ي من رو مبنی این که اون و این فرضیه. اما هرچی دوییدم، اثري ازش پیدا نکردم. برگشتم سمتش

این قدر رفتم که دیدم باز . کرددمیک اثبات میاي و آکاي دزده، به صورت ریشهزن یه بدکاره
اي زیر نیم کاسه حتما کاسه": باز گفتم. اما در داروخونه هم بسته بود. رسیدم دم در داروخونه
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جی رو دیدم که داشت از اون طرف خیابون، نیم رخ حا".حتما با حاجی سر و سري داره. است
هرحاالین شک به. ي من نشدشکر متوجهروداخ. رفتزد و میدم میقوارحاجیخیلی سنگین و

ي آهنی مغازه گذاشتم بلکه ببینم خبري اون تو هست گوشمو روي پرده کرکره. بازم راحتم نذاشت
هایی که از اون. ناكاي ترحم برانگیز و اندوهگریه. ي یه بچه روشنیدمیا نه؛ که یهو صداي گریه

اي حاجی سرش رو لحظه"!یا مریم مقدس"اد زدمد. احساسشنوه، سراپا میشهوقتی آدم می
.برگردوند، اما بالفاصله به راه خودش ادامه داد

در طول نماز، تمام حرفاي حاجی . به خونه که رسیدم، قبل از اومدن الهام وایسادم به نماز خوندن
ب بعدش به این فککردم که الهام عج. رو مرور کردم و براي خودم و خودش طلب آمرزش کردم

ي آخرش موقع سالم دادن بود که همه. کنهدختر خوبیه که موجبات سرمستی منو فراهم می
فکرامو یه جا جمع کردم و تصمیمم رو گرفتم، ولی یهو صدایی شبیه ترکیدن یه بمب به گوشم 

.رسید
. ها فقط نگاش کردمعین مالیخولیایی. رفتم دم پنجره دیدم کامیونی وسط کوچه جا خوش کرده

اشکسی نبود جز حاجی، که با راننده. ون با تمام هیکلش کل عرض کوچه رو پر کرده بودکامی
انگار که بخواد . تمام رخ رو به من بود.داشتي سلوالي اعصابمو به رژه وا میش همهلبخند موزیانه

بر اثبات این فرضیه همین . چیزیو به من ثابت کنه یا این که با احساسات لطیف من بازي کنه
ي حاجی رو هم فقط من یل بس که این صداي مهیب رو فقط من شنیده بودم و لبخند موزیانهدل

. به من اشاره کرد که برم پایین پیشش. احدي سرشو از در و پنجره بیرون نکرده بود. دیدممی
".بیا پایین که امشب خانوم حمیرا داره کوالك میکنه": گفت"خودت تنهایی؟": گفتم

هاي بلندي تحویلم وقتی رفتم پایین پیشش، از سرِ مستی خنده. رو بلند کردو بعد صداي ضبطش 
".حاجی نده دسمون":گفتم. داد

بعد . دارد قلم بدست ریشتا زن و مر30-40به هوش که اومدم، دیدم نشستم بین . از حال رفتم
ت کامیون پش": ما کجاییم اآلن؟همه با هم گفتن: سالمتی پرسیدمچاقوپرسیاحوالاز کلی
".حاجی

جرمتون چیه؟-
.فهمیمما خیلی می-
فهمم؟ینی منم خیلی می-
!ها میگردينه، جرم تو اینه که با ما فهمیده-
...المصبا من که از همتون بیشتر میفهمم-

"!مقدسمریمیا":زدناین شد که همه با هم داد. مزار گریه کردبغضم ترکید و زار. غرورم شکست

دار بعدم قلم بدستان ریش. سرشو برگردوند اما بالفاصله به راهش ادامه دادايحاجی لحظه
در طول نماز به حرفاي من و حاجی فکر کردن و برامون طلب آمرزش . نمازجماعتی به پا کردن



بعدش به این فکر کردن که الهام عجب دختر خوبیه که موجبات سرمستی من رو فراهم . کردن
.دفه صدایی کامیون رو به لرزه درآوردو سالم دادن بودکه یهگیريموقع تصمیم. کنهمی

بار پشت سر هم 5. ي خودش زدساعتی به سحر مونده بود که زنگ در رو به شیوه. باالخره اومد
ي با ریتمی موزون، به طرزي که خواب از سر و چشمت بپره و مث ساعتاي بعد از خوردن قهوه

. الهام با خنده و ناز و اداي همیشگیش وارد اتاق شد.کنیونیزي، تا پس کلّت احساس هشیاري 
الهام تو هم ":گفتم. دادبوي عطر شاهچراغ می. ي مخلّفاتش رو پرت کرد توي صورتمشال و بقیه

موهاي شرابیش رو روي پوست ".اصن توجه نکن. اینا همش ظواهرهامین ": با عشوه گفت"؟
:شعرگونه در گوشش نجوا کردم. فتنازکش پخش کرد و لبخند رضایتم رو تحویل گر

اون وقت منو بیرون کردن و ".رقصند در ریتم تارهاي نشسته بر لحن تنتارباب ذهنم می"
...خودشون مشغول شدن

. رقصیدنزدن و میداد و اون قلم بدستان داشتنبا صداي حمیرا میحاجی هنوز داشت ویراژ می
رقصیدنم نداشتم، گوسفندوار خم شدم و سرمو از ي من که این وسط سرم کاله رفته بود و حوصله

ي حاجی، به این نیت که باالخره تصمیمم رو ي کامیون بردم کنار پنجرهي حصار مانند دیوارهمیله
: گفت"حاجی وقت داري در مورد معضالت خوشبختی صحبت کنیم؟": گفتم. بهش اعالم کنم

".نه"

".برو غسل کن. تاآلن حالت سر جاش نیس":علت رو که پرسیدم گفت

ي جیباي لباس سفیدشو گشتم و پس نشستم با وسواس تمام، همه. الهام هنوز بیدار نشده بود
ذهنم مغشوش . دونستم چه حسی باید داشته باشمنمی. یهو اون فندك طالیی رو پیدا کردم

بعد .اون وقت به تمام حوادث اون شب فک کردم. ي لبمسیگاري آتیش زدم و گذاشتم گوشه.بود
چون دیدم هیچ کس نیس که به تصمیم مهم و سرنوشت ساز من گوش کنه و مجبورم جایی 

بعدش رفتم دوش گرفتم و وقتی اومدم . ثبتش کنم، اون رو با خطی خوانا نوشتم روي تخته سیاه
.به تخته سیاه که نگاه کردم، دیدم زیرش یه عالمت لبخند گذاشته. بیرون، دیدم الهام رفته

حاجی گفتم و باالخره به. ن و حاجی گوش میدادندار داشتنبه حرفاي من ریشقلم بدستا
".حاجی من تصمیم گرفتم اون مادر و بچه رو از دستت نجات بدم":کردمخودمو راحت

خودت تنهایی تصمیم گرفتی؟-
.نه، یه ملتی هوادار دارم-

شون فضا رو مطبوع ي اعتراضییاري، چند دقیقه با شعاراي همدار هم به نشونهقلم بدستان ریش
به ".کشیمیا خودت تسلیم انقالب ما میشی، یا تمام شهر رو به آتیش می": بعد اضافه کردم. کردن

. انگیزي الهام که ردیف اول نشسته بود، وسط تیاتر ذوق زده بلند شد و تشویقم کردطرز شگفت
و یه شخصیت عظیم معنویه،ي تماشاچیا هم که فک کردن این جمله تجلی یه روح بزرگ بقیه

المصبا هنوز تموم نشده ": گفتم.ي تشویق، بع بع رسایی سر دادنهمه باهم بلند شدن و به نشونه
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ها بلند و بلندتر شد و دیگه اجازه ادامه اجرا این شد که صداي بع بع".شیدکه این قدر جوگیر می
اي در مورد معضالت ات هم اندیشیو بعد طی یه حرکت انقالبی،تصمیم گرفتن جلس. رو بهم ندادن

خوشبختی ترتیب بدن و به این فک کنن که آیا واقعا حاجی اون زن و بچه رو تو داروخونه به 
ي ي یه تیاتر ابزورد بود؟ اما باالخره نتیجه این شد که همهگروگان گرفته بود یا این فقط درونمایه

به الهام . شددیدم باورم نمیاي رو که میهصحن.شهزندگی ما در این قرن درخوبی الهام خالصه می
. امین اینا همش ظواهره":با مهربونی بهم گفت. فک کنم دلش برام سوخت"جریان چیه؟": گفتم

".اصن توجه نکن



کشتزار
حسین علی ساسانی

سرما مقاوم؛ ولی اگر آبش آید و در برابر عدس را البته در روستاي ما اگر آبش نزنی ضعیف بار می
کارد، آدم وقتی که این محصول را می.شودپذیر میزدگی آسیببزنی، قوي اما در برابر سوم و سرما

اولش سخت آبِ.من که دل به دریا زدم و آب را رویش سوار کردم.ماند که آبش بدهد یا نهمی
اول را به اما وقتی که آبِ.تر استبه مراتب آسان،اگر آب باشد،است، اما دومش و احیاناً سومش

افتی به می.گوید آبیار سالمعلفی می. اندسر برآورده،هاي هرز همبینی که علفزنی، میسختی می
گیاهی است که )نویس یکزیر(دره.شان کنیاند، باید سر به نیستتا جان نگرفته. شانجان

زار این گیاه در کشت. لباس مکافات استاش از چسبد به لباس و کندنتخمش خاري است و می
)نویس دوزیر(خار سفید جارویی.اش از اوجب واجبات استکند و نابوديتر خودنمایی میبیش

- تر براي جارو کردن کاه و خرمن به کار میو بیشخاري است که اولش گیاهی است سفید رنگ

خارسبز شبه .خوردر به درد بز میآورد که دیگي عدسی الي این خار سر برممکن است دانه. رود
با این ،کندي این خار هم صدق میبارهنویس دو درتوضیحات زیر)زیرنویس سه(خار جارویی

دار یکی که نره:سه نمونه کنگر داریم)نویس چهارزیر(کنگر.تفاوت که جاروي خوبی هم نیست
،شودروي زمین پهن میتررد و بیشیکی که نره ندا،کنداست و جاي زیادي را اشغال می

این نوع . چیند که بخوردرا در تر و تازگی نمیخارکنگرِ دیگر، چهل کنگر است که حتی کسی آن
چند نمونه )نویس پنجزیر(یونجه.خوردآید، به درد بز میکنگر و عدسی که الي این کنگرها در می

اي که روي یونجه، اي داردپیچیدههاي کشد، اما ریشهاي که خیلی قد نمییونجه:یونجه داریم
کشد و تا که قد میاي یونجه، با گل بنفشکندشود و تا یک متر مربع را اشغال میزمین پهن می

هایی که الي عدس. نوعی با گل صورتی، نوعی با گل بنفشنوعی با گل زرد،.رسدیک متر می
این )نویس ششزیر(خار زرد.ندآیند ضعیف هستند و ممکن است خوراك بز بشوها در مییونجه

ممکن است توسط حیوانات با . ي سرحدي ما سابقه نداشتخار تا چند سال پیش در منطقه
این خار خیلی خشن است و بهتر است . شان به ارمغان آورده شده باشندشان و یا مو و پشمپشکل

آید ي آن در میهي گستردکه نامش را هم خارخشن بگذاریم و معلوم است عدسی که زیر سایه
هر چند که کاشنی گیاه محترم و با خاصیتی است، )نویس هفتزیر(کاشنی.شودخوراك کی می

تر و اش ظریفآبی. آبی و بج: دو نوع داریم. شودگیاه هرز محسوب می،ي عدساما در مزرعه
یسی براي زیر نو. تربیشاشتر و خاصیتاش تلختر و مزهاش کمتر است و بجش مردانهتلخی

ي این گیاه مثل تره) زیر نویس هشت(گل شیرهشن.یعنی دیم یا غیر آبیبج) نویس هفتزیر(
جا گیاه هرز با این حساب باز این. ر پلو آوردخام خورد و حتی دشود آن را خاموحشی است و می

ها تخمهایش آورد که در سوزنهایی در میاین گیاه سوزن)زیرنویس نه(سیزنک.شودحساب می
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. گیاه نرمی است. این گیاه هم بعد از دره فراوان است)زیرنویس ده(سه سیوك.جاسازي شده است
گیاه .ترسفیدار در مقیاس کوچک)نویس یازدهزیر(گیاه سفیداري.اش سیاه ریز استدانه

ابعاد صنوبر در )زیرنویس سیزده(گیاه صنوبري.تري کوچکبید در اندازه)زیرنویس دوازده(بیدي
بگو یک ...وحشیبگو شوید...بگو ریحان وحشی.ترچنار در صورت کوچکگیاه چناري،.ترکوچک

چون در همسایگی این گندم هرز چرا این جاست؟ي گندم،یک بوته...بلوط در ابعاد کوچک تر
علف،گویند جوتعجبم، می. جو بوده،این جو؟ حتماً پارسال جاي عدس.عدس گندم کاشته شده

ي درخت شاخهنخود از کجا پیدا شده؟نخود؟اما چرا این جا کارگر نشده؟،بردهرز را از بین می
یا ...) زیر نویس(کیالک.باغ سیب بوده که به زمین تبدیل شدهاین زمین قبالً،درست استسیب؟

...سیوكسه ...دره. اش با پشکل حیوانات به این جا منتقل شدههمان زالزالک که حتماً دانه
عدس،...گیاه برگ چناري...هیونج...سیوكسه...کنگر...دره...کنگر...یونجه...سیزنک

خدا مرا . این قدر غرق علف هرز شدم، که گمان کردم عدس هم علف هرز است...س...نويزیر
شاید پارسال زمین را آیشزیر علف پیدا نیست؟،چرا عدس.اش را هم کندمببخشد یک بوته

شوم یعنی کشت بدون بذر پاشی براي از بین نویس چند بودیم؟زیر. اشتم و آن را شوم نکردمنگذ
نم و ها را که بکَعلف.شودزمین علفی میفاصله بعد از کشت باران ببارد،اگر بال.بردن علف هرز

توقعی ندارم که با پولش تمام.گیرند و بیا و عدس بار کنها جان میخوب آبیاري کنم، عدس
هزار کیلو دو .یک ربع یا دست کم بخشی، نیمی از آن هم نشودام را حل کنم،مشکالت زندگی

- هاي دیگرم، میبا پول.هزار کیلو عدس کند از قرار هر کیلویی سه هزار تومان تا شش هزار تومان

مزد ...مزد آبیاريبذر دویست هزار تومان،ي تراکتور،صد هزار تومان کرایه.شود با آن کاري کرد
کردم را هم در مبادا خرج.پیت یعنی کندن علف هرز یا همان حرثنویس صدم،زیرپیت کردن،

من هم در خانواده به نوعی هرز ...پیچک با انواع مختلفش...علف زرد...علف چمنی...یونجه.نیاورم
ي شاید بقیه.ندي ده نفري که چهار نفرش مرده بودي هفتم از یک خانوادهبچه. آمدمبه حساب می

گیاهان .ها علف هرز بودند که باعث عدم رشد من شده بودند، که واگذار من شده به علف هرزبچه
خاکشیر با آن خواص برنجاس،...ي سفیددار یا بدون شیرهاي شیرهي هرز یا چند شاخهتک شاخه

اش مثل ماشک است در دانه،باقالی یا لوبیاي وحشی.جا علف هرز هستید جانمشان اما ایندارویی
را به جامعه بشناسانم و به تولید انبوه خواهم آندر این آشفته بازار حبوبات، می. ي لوبیاییپیله

هاي هرز علف. رفت هواشد میانداختی، آب میچیدي و دور میمیعلفی که ...هرزعلف.برسانم
خوان هفتم این بود که از .کردندها خوب آب خوردند و قد کشیدند و گلکن شدند و عدسریشه

دیگر کاري از دست من .طبیعت، گاو نُه من شیري نشود.سوم و سرما جان سالم به در ببرند
عدس خوراکی و یا ،امعالم و آدم فهمیده بودند که عدس کاشته.به امان خدا رها شد.ساخته نبود

چشم، ده کیلو براي ...با تخفیف ویژه...تر با توقع سوغاتیبیش.خواستندشان را از من میتخمی
...پنجاه کیلو چشم...شما پنج کیلو...شما



.و هواي سرد بدون بادشب کار خودش را کرده بود. دیروز سبز بود.ها را زرد دیدمعدس
مزد آبیاري و پیت کردن هیچ،سودش هیچ،.تر تسلیم شدندها بیشآمد، عدسخورشید که باال می

شنیده بودم که بعد از سوم و سرماي کشتزار اگر آبیاري شود ممکن است .تخممدادم،مزد تراکتور 
شد به امید باریدن باران آیا می.کشیدنمیي بهار لهاما آب ما بهاره بود و به چ. مزرعه برگردد

اعالم فروش کردم .رفتند زمینشدند میآب می. رفتندها همین طور تحلیل میعدسنشست؟
زمان تا آن.شودي دوم تابستان که علف کوه تمام میخریدند براي چراندن در نیمهمی.براي چرا

.کردبز هم نگاهش نمی. رفت هواشد میهم عدس سوم زده آب می
.شد قیمتی روي آن گذاشتاگرعلف داشت الاقل می
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لطفن فقط خودتان بخوانید 
مصطفا میرزایی پیهانی

شاید تنهایی براي هر کس جوري باشد یا بهتر بگویم معنایی داشته . یک آدم تنها هستممن 
)) یگانگی و فردیت (( یعنی .براي یکی تنهایی  معنایش  مترادف معناي لغوي آن است . باشد 

دوستی . احساس اینکه ، کسی تو را نمیخواهد یا دوست ندارد . براي کسی تنهایی ،احساسی است 
هزاران هزار آدم توي دنیا . تنهایی فقط این نیست که دور و برت کسی نباشه "میگفت داشتم که 

کسی  "اون اعتقاد داشت که تنهایی یعنی "وجود داره که دور تا دورشون پر از آدمه اما تنهان 
عده اي هم دوست دارند تنها باشند و در این دسته عجیبشان . "مثل خودت را نداشته باشی

شاید خیلی ها این حس را داشته باشند و این . هستند که تنهایی را دوست دارند همین هایی 
این معنایش این نیست که همه ي این ادمها عجیب و غریبند ، . میل را در خود پرورش داده اند 

. عجیب و غریب که می گویم ، یک دسته ادمهایی هستند که از دل همین گروه  در آمده اند ... نه 
ه دوست دارند همیشه تنها باشند اما در طول این تنهایی شان ، مدام  ناله و زاري ادمهایی ک

میکنند و در غم تنهایی شان شعر هاي سوزناك می سرایند و داستانهاي غمناك می نویسند و 
این دسته اول . خدا را به خاطر این اتفاق که تنهایی خود خواسته است ،مدام سرزنش میکنند 

تمام این چند سال و اندي ماه که تنها . معرفی می کنند )تنها (و بعد ) انس بد ش( خودشان را
کتاب هاي . فکر در این باب که خود من میتوانم از کدام دسته باشم . شده ام را فکر کرده ام 

در اکثرشان نویسنده یا مولف شان به . زیادي خوانده ام و مقاله هاي بسیاري را زیر و رو کرده ام 
به هر حال کمتر کسی پیدا . خیص بوده اند و هیچکدامشان چیزي براي تجویز نداشتند دنبال تش

میشود که نداند چرا تنهاست و تمام این کمتر کَس ها دوست دارند بدانند چگونه باید از تنهایی 
.یکی شان خود من . بیرون بیایند 

ه  تمام زن هاي فامیل من را همان دورانی ک. شاید تمام تنهایی من باید بر گردد به کودکی ام 
پسري که هر مادري دوست دارد یکی اش را داشته باشد یا هر . یک پسر خوش قلب میدانستند 

به .زنی  نمونه اش را به عنوان شوهر یا خواهري نمونه اش را به عنوان برادر و خیلی موارد دیگر 
پسرکی کوچک که قلبی . هر حال دوست و اشناهایمان مرا یک پسر خوش قلب می پنداشتند 

پسر بچه اي  که به جاي پیدا . بزرگ دارد و به دختر بچه ها عشق میورزد و انها را دوست دارد 
کردن هم سن و سالهاي همجنسش میگردد و دختر بچه هاي تنها را پیدا میکند و همبازي شان 

سه دختر داشت و اله امخ. از میانشان بیشتر خاله ي کوچکم مرا اینگونه می پنداشت . میشود 
هم سن و سال که می گویم یعنی اینکه توي یک . علیرضا هم سن و سال من است .یک پسر 

. او اولین فرزند خانواده است . ماه و نیم از من کوچکتر است 11سال به دنیا آمده ایم اما درست 
نوقت خاله ام برود خاله و شوهر خاله ام آقا روح اهللا تصمیم میگرند یک بچه ي دیگر بیاورند و ا



لوله هایش را ببندد  و همین بستن یا نبستن لوله مدتها سوژه ي دعواهاي خاله و شوهر خاله ام 
خاله ام خیلی از . مادرم وقتی به کارگاه قالیبافی پدرم میرفت ، مرا رد میکرد خانه ي خاله ام . بود 

اي همسایه بودم صبوري میکرد این اتفاق خرسند نبود اما همینکه همبازي براي پسرش و دختره
حامله بود و چند ماه به فارق شدنش ،جنگ و جدلش با شوهر خاله ام آقا روح اهللا شروع شد که . 

خاله ام ،آمار ده ، دوازده زن . کدامشان ایثار کنند و براي بستن لوله هایشان پیش دستی نمایند 
رفته اند و در مقابل هم شوهر خاله ام را درآورده بود که پس از بستن لوله هایشان سرطان رحم گ

شدیدا وازکتومی را کاري گناه میدانست و مدام میگفت عقوبت وازکتومی از سرطان شدید تر است 
و من چون هیچ چیز نمی فهمیدم تمام ذهنم ناخواسته میرفت به بسته شدن لوله هاي فاضالب 

اهللا صدایش بلند بود و اعتقاد داشت خاله ام توي تمام طول جنگ و جدلش با اقا روح . خانه مان 
. که او قدرش را نمیداند و بایستی مثل خواهرهایش ، دختر زا می بود تا او قدرش را بیشتر بداند 

اقا روح اهللا هم در جواب حرف حق خاله ام ، نوك انگشت شصتش را الي دندانهایش میگذاشت و 
سقف اشاره میکرد و خاله هم در جوابش بعد با دستی که انگشتانش آزاد بود به . گاز میگرفت 

قرارشان بر این بود که یک بچه ي دیگر ،ترجیحا ، دختر "مگه دروغ میگم؟ ... بشنون "میگفت 
"مامانم به خاله ام همیشه میگفت . بیاورند و انوقت هر دوتایشان بروند و لوله هایشان را ببندند 

نمیشه و هر روز خدا بایست راه بیافتی دوره و هر اگر مرد لوله اش را ببنده دیگه  توي خونه بند
خاله . اما نه یک دختر . دخترهم زایید . بالخره خاله زایید "ساعت  از زیر یک زن درش بیاري 

سه . سه دختر که شدند تمام کودکی و نوجوانی من . انهم سه تا دختر ریزه پیزه . سه قلو زایید 
آنقدر دختر خاله هایم شبیه هم بودند که حتا اقا روح اهللا . دختر با صورت و قد و باالي یک شکل 

حاال خاله ام به تنهایی به اندازه ي تمام خواهر .پدرشان هم در تشخیصشان اشتباه میکرد 
شوهرهایش دختر زاییده بود و  این اتفاق انقدر براي خاله ام سنگین تمام شد که خودش یکروز 

تمام کودکی و نوجوانی من . و لوله اش را براي همیشه بست بدون هماهنگی با اقا روح اهللا رفت
با یک .دختر خاله هایی که شبیه هم بودند . خالصه میشود در کودکی و نوجوانی دختر خاله هایم 

حتا تعداد خال و کک و مک هاي توي صورتشان هم . رنگ چشم یک رنگ مو یک قد و جثه 
میدانم کسی حرفم را باور نمیکند اما من بعد از . هم از تعداد هم از محل رویش . مشترك بود 

زهرا ، . خاله ام تنها کسی بودم که میتوانستم به راحتی دختر خاله هایم را از هم تشخیص بدهم 
... فاطمه ، مرضیه 

خاله ام به مادرم میگفت اي کاش علیرضا هم مثل پسر تو، اینگونه به دخترها یعنی آبجی هایش  
دختر خاله هایم مرا غول چراغ . به نوعی روز و شبم را با انها تقسیم کرده بودم من . توجه میکرد 

خاله ام  میگفت بچه ها را از . جادو صدا میکردند و فقط من و انها معناي این اتفاق را میدانستیم 
اما من انها را از رفتارشان یا بهتر بگوییم از دستوراتشان تشخیص . بوهایشان تشخیص میدهد 

مرضیه . در اوایل ، کار سختی بود تشخیصشان اما به مرور عادت کردم و آموخته شدم. دم میدا
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دوست داشت روي تاب بنشیند و من او را . کم حرف  و عاشق تاب خوردن. بسیار کم حرف  بود 
گاها اتفاق می افتاد که دو تا سه ساعت مداوم روي تاب بنشیند و من تمام ان دو تا . هل بدهم 
بدون اینکه کلمه اي  با هم حرف . او تاب میخورد و من تابش میدادم .هلش بدهم سه ساعت

چند ماه نخست تمام راهخانه مان تا پارك را با هم قدم میزدیم اما بعد از همان چند ماه ، .بزنیم 
بعدها به پیشنهاد او و میل خودم هم در  راه رفت هم در راه .  در راه برگشت او را کول میگرفتم 

. کولم را میگفت. او همیشه میگفت بهترین جاي دنیا  پشت من است . رگشت کولش میکردم ب
پر حرف و عاشق خاله بازي . فاطمه  پر حرف بود . جایی که میتوانست لذت ببرد و بستنی بخورد 

چادر خاکستري و . هزار جور وسیله را توي بغلم جا میداد و میبردم توي خرپشته خانه شان ... 
خاله را می اورد و یک گوشه اش را به در خرپشته گره میزد و یک گوشه ي دیگرش را به گلدار

کنتور گاز و انوقت دانه دانه  عروسک ها و وسایل پالستیکی اشپزخانه اش را می چید و در تمام 
تمام حرفهایش هم توضیحات و شرح جزئیات کاري بود که انجام . طول این اتفاقات حرف میزد 

من به . همیشه او میشد مامان و من بابا و چند عروسک کثیف و پاره پوره هم بچه هایمان . میداد 
اوایل از سر کودکی کف . پیشنهاد او باید میرفتم سر کار و براي نهار و شاممان چیزي می اوردم 

ی انهم با دقت تمام وسایل نامرئ"بفرمایید ". دستهاي خالی ام را دراز میکردم سمتش و میگفتم 
بعد مالقه ي پالستیکی اش را توي . را از دستم میگرفت و میگذاشت توي اشپزخانه خیالی مان 

قاشقمان را توي بشقاب هاي . قابلمه خالی میکرد و  بشقاب هاي پالستیکی مان را پر میکرد 
کم کم "... به به . به به "خالی میزدیم و توي دهانمان میکردیم و بعد از هر لقمه میگفتیم 

مادرم   توي کارگاه  قالی بافی پدرم کار . مجبورم کرد که بروم از خانه مان میوه و خوراکی بیاورم 
یک کارگاه فرش بافی داشتیم ،حوالی یافت .میکرد و در فن فرش بافی استادي چیره دست بود 

میگفت وقتی میگفتم کسی خانه مان نیست یا مامانم در خانه را قفل کرده ، فکري میکرد و. اباد 
باالي هزار بار به بهانه هاي مختلف  از مغازه ي خوار و بار فروشی "خب برو از مغازه برام بگیر "

تمام جعبه ها . راحت ترین چیزي که میشد دزدید ، میوه بود . سر کوچه مان خوراکی دزدیم 
مه میوه چیز اما براي فاط. بیرون مغازه بود و مغازه دار هم احاطه ي درستی بر انها نداشت 

میدزدیدم و در حین این . میدزدیدم  . دلچسبی نبود و گاها بهانه ي بسکوییت و پفک میگرفت 
انقدر دزدیده بودم و گیر افتاده بودم که مجبور بودم براي . دزدیدن ها هم ،  بارها گیر افتادم 

. از خانه مان برسم دزدیدن یک خوراکی ، ساعت ها راه بروم و راه بروم تا به مغازه هایی دورتر 
انقدر این کار را را انجام داده بودم که در وقت عادي هم وقتی به مغازه میرفتم  چیزهایی را که 

نه . زهرا عجیب بود . می دزدیدم  در حالیکه پول براي خریدنشان داشتم . میخواستم میدزدیدم 
او . ز فاطمه و مرضیه مرا رها کرددیرتر با من انس گرفت اما دیر تر ا. اهل بازي بود نه اهل هیجان 

تمام لحظات  با هم بودنمان توي  حمام بال استفاده ي زیر . مرا نه پارك میکشاند نه توي خرپشته 
از در حیاط باال می . میگفت که از در حیاطمان باال بکشم . زمین نمور خانه مان شکل میگرفت 



توي حمام . و می کشاند توي زیر زمین مان دستم را میگرفت . کشیدم و در را برایش باز میکردم 
روي صندلی چوبی لغ مینشست و . ،صندلی چوبی داشتیم که  یکی از پایه هایش لغ میزد 

انگشتانش را دانه دانه توي دهانم میبردم و می لیسیدم و . میگفت انگشتانش را برایش لیس بزنم 
و بعد سینه اورد و میگفت که گلویش بعد مچ دستانش و بعد بازوها و بعد پیراهنش را بیرون می

در طول تمام این لیسیدن و بوسیدن ها او چشمانش بسته بود و من در ... هایش و بعد شکم و بعد
تمام طول این بسته بودن چشمهایش  به این فکر میکردم که لبخند روي لبش براي چیست؟ و 

نشان . در میان توي حمام بودیم با چشمان بسته به چه چیزي فکر میکند ؟هر روز و گاها یک روز
به این نشان که تمام زبانم زخم شده بود اما زهرا دلش میخواست که من او را لیس بزنم و من 

مادرم چندباري مرا پیش دکتر برد و انها هم .بیشتر به زهرا توجه میکردم تا درد زخمهاي دهانم 
این سه دختر خاله ام توي هیچ چیز .بدون اینکه علت دقیقش را بدانند قرص و شربت مینوشتند 

کسی نفهمه "هر سه تایشان وقت جدا شدن از من میگفتند . مشترك نبودند مگر یک حرف 
بعد تمام طول روز ، بیکاري ام .درس و مشق هایم با نهارم تمام میشد"چکار کردیم یا کجا بودیم 

و نخورده پاي سفره خوابم را با انها سپري میکردم و شب انقدر خسته بودم که شام خورده 
با اینکه چیزي به اسم غذا و درس را در زندگی ام کم کرده بودم اما  وزنم روز به روز .میگرفت 

نه خواهري داشتم و نه برادري و همین تنهایی ام بهانه اي بود براي . زیاد میشد و درسم بهتر 
بزرگ شده بودیم و به اقتضاي  .خانه نماندنم و بهانه اي خوب براي رفتن کنار دختر خاله هایم

همین رشد جسمی فکرهایمان هم بزرگ تر شده بود و ثمره ي این بزرگ شدن ها  عوض کمرنگ 
مرضیه پارك را دوست نداشت و انقدر سنگین شده بود که نمیتوانستم . شدن خواسته هایشان بود 

یقش بازي هاي دیگري فاطمه  خاله بازي را بازي بی مزه اي می پنداشت و عال. کولش بگیرم 
اما در میانشان زهرا فقط و فقط محتاط تر شده بود وگر نه مثل کودکی هایمان باز . شده بود 

دوست داشت که او را بلیسم و تنها اتفاق تغییر یافته این بود که موقع لیسیدنم ، چشمانش را 
پدرم کارگاه را .فت انوقت به سقف خیره میشد و لبهایش را گاز میگر. نمی بست و نمی خندید 

به قول فامیل . رها کرده بود و در یافت اباد مغاز اي رو به راه کرد و فرش فروشی باز کرد 
اوضاعمان رو به راه شد و پدرم اپارتمان بزرگی در تهران پارس خرید و خانه ي کودکی هایم را به 

تا انشبی که خانه من .دست معماري داد براي ساخت و ساز و این معنایش میشد اسباب کشی 
شبی که جاي خالی دختر خاله هایم را در .مان را عوض کردیم به این راز درونی ام پی نبرده بودم 

شبی که تا صبح به این فکر کردم که حاال بدون دختر خاله هایم باید . جسم و روحم حس کردم 
م پر بود از دختر توي ساختمان جدیدي که رفته بودی. شبی که پس از ان مریض شدم . چه کنم 

مریضی ام انقدر سخت شده بود که صالح دیدم به جاي دست . و پسرهاي هم سن و سال خودم 
چند . گرفتن دفترچه ي بیمه و دستان مادرم و رفتن از این دکتر به ان دکتر خودم کاري کنم 

وست خوبی نه اینکه د. دوست پیدا کردم اما انها هیچکدامشان ان دوستی که  میخواستم نبودند 
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این را از انجا می گویم که ماه ها . دوستانی بودن که نمیتوانستند حال مرا خوب کنند ... نبودن نه 
نقصی مثل نداشتن یک عضو . افسردگی گرفته بودم و در خود نقص بزرگی احساس میکردم 

بودیم اما دوست. عضوي که براي زنده بودن الزم است اما من ان را نداشتم و زنده بودم . حیاتی 
انها خودشان کارهاي خودشان را انجام میدادند و بدون اینکه من چیزي بخواهم یا چیزي بگوییم 

مادرم مدام براي پدرم از من میگفت و گزارش روز به روز . کارهاي من را هم برایم انجام میدادند 
چندباري تالش کردم . از پایین امدن وزن و الغر شدن اندام و عجیب شدن اوضاع روانی ام میداد 

. که براي برگشتن به حال و هواي گذشته ارتباطی با یکی از دخترهاي داخل آپارتمان برقرار کنم 
سماجتم در این کار عاقبتی بد به همراه داشت و  . به هر دختري که نزدیک میشدم فرار میکرد 

دوستی دعوت کرده نتیجه اش مراجعات متعدد پدر و مادرانی بودند که من دخترهایشان را به
به خودم که امدم دیدم همان چند . بیشتر براي کمک به حال و روزم ... دوستی که نه . بودم 

کسی اجازه ي بازي با من را نداشت و من هم . دوست پسري را هم که داشتم از دست داده ام 
ارتمان و محوطه اجازه ي بازي کردن در هیچ کجاي اپارتمان را نداشتم و بایستی براي بازي از اپ

. ي اطراف ان دور میشدم و شاید این اتفاق بد بود که پیش درامدي براي ان اتفاق خوب شد 
دختري با چشمان . درست وقتیکه براي مرور روزهاي رویایی ام به پارك نزدیک خانه مان رفتم 

افلیج به روي ویلچرش چنان ولو شده بود که ادم دلش میخواست مادرزاد. زیبا و لبهاي خندان 
چنان دستها و پاهاي . آنقدر زیبا می خندید که حسودي ات میشد چرا جاي او نیستی . دنیا بیاید 

استخوانی اش مانند پاندول ساعت دیواري خانه مان به دور از اراده اش اینسو و انسو میرفت که 
رفتنشان   مشتاقشان میشدي و دوست میداشتی چشم از حرکت انها بر نداري و با چپ و راست 

خوابی که میانش . خوابی که روزها انتظارش را میکشیدي . ،هیپنوتیزم شوي و به خواب بروي 
بهبودي را از عمیق ترین نقطه ي "اقا پسر "وقتی دختر صدایم زد . دختر خاله هایم بودند و من 

یا گام نمیدانم دویدم. جایی توي وجودم داشت ترمیم میشد . دردهاي چندماهه ام حس کردم 
خواست تا چرخش را حل بدهم و تا . مصافت را یادم نیست اصلن مهم نبود . هاي بلند برداشتم 

انقدر خوش . چقدر باید یک نفر مثل من خوش شانس باشد . کنار خیابان همراهی اش کنم 
. خواستن . شانس که  هیچ کس براي بردن دخترك به سراغش نیاید و او از تو چیزي بخواهد 

آن دخترك مریض  دواي من . اشتهایم باز و گرسنه شده بودم . سکسکه ام گرفته بود . بود همین 
توسط او به راز بزرگی در درونم پی ...  البته اینکه می گویم  دوا نه اینکه مداوایم کرد نه . بود 

ی یک نوع احساس شادمان. رازي که به خاطرش زنده بودم و دوست داشتم زنده هم بمانم . بردم 
دخترك را تا در خانه شان بردم و در طول راه او از من بارها تقاضاي . در من روییده شده بود 

چندباري . انجام دادن کاري را میکرد و من درست قبل از انجام  دادن کارش سنگین میشدم 
لذتی که که دلم . خواست تا با دستمال سرمه اي رنگ کنار پایش آب بینی اش را بگیرم 

تمام شود و من در این یک نقطه خوش شانس بودم که او اب بینی اش مدام راه نمیخواست



اما کنار در خانه شان باید همه چیز . میگرفت و من مدام آب بینی اش را با دستمالش میگرفتم 
باور کردنش سخت بود اما . نمیدانم چرا ولی چیزي مرا به ایستادن تشویق کرد . تمام میشد 

روزهاي گرم وعده مان پارك بود و روزهاي سرد . سوار همه چیز را برگرداند دخترك افلیج ویلچر
دیوارهاي صورتی رنگی که . اتاق بزرگی که تمام در و دیوارش را با رنگ صورتی پوشانده بودن 

پوسترهایی که تمامشان برایم . تمامشان را پوسترهاي بزرگ و کوچک احاطه کرده بودند 
یکی از . یکی شان خواننده بود و دیگري بازیگر سینما . شان داشتم ناشناخته بودند اما دوست

زنی با موهاي دورنگ سیاه و روشن و چشمانی . پوسترها را چسبانده بودند درست باالي تختش 
زن میخندید و تو تمام غم دنیا را . که ما را نظاره میکرد زنی با پستان هایی فاصله دار و رسیده 

بیشتر که دقت میکردم میدیدم چقدر شبیه است لبخند . سور او میشدي هم که میداشتی باز مح
من تمام خاطرات گذشته را با دخترك فراموش کردم و اماده بودم . زن به لبخند دخترك افلیج 
وقتی خاطراتم را از دختر خاله . دخترك عجیب بود اما نه براي من . براي ساختن خاطراتی دیگر 

کولش میکردم تا .  میرفت و مثل زن میان پوستر میخندید و میخندید هایم بازگو میکردم ریسه 
او مامان میشد و من بابا اما برایش چیزي نمی . حس و حال روزهاي کودکی ام را برایش بسازم 

این میان چیزي . حال هم من توي جیبم پول داشتم و هم او به قدر کفایت پول داشت . دزدیم 
شاید خجالت میکشید یا شاید قانع بود به . زبانم بود از لیسیدنش که برایم جالب بود زخم نشدن

نمیخواست من هم اصرار نمیکردم اما . همین لیسیدن دست و سر و صورت و سینه هایش 
دخترك هیچ چیز را با . میدانستم که پاهایش هم درست مزه اي چون دستهایش میدهند 

و لزجی آبی که از رد زبانم بر روي پوست دستانش نتوانسته بود  حس کند مگر گرماي زبانم 
پدر و . روزها میرفت و میرفت و دخترك تمام زندگی من بود . چروکیده و مرده اش به جا میماند 

یک ناجی که از سوي خدا براي شادي روزهاي تکراري دخترشان . مادرش مرا قدیس میدانستند 
دوایی که خودم به شکلی دور از . خورده بودم امده اما من فقط براي دواي درد درونم به انها پیوند 

اینکه رفتم و . نمیدانم چرا ولی فکر میکنم از سر خریت این کار را کردم . شعور و فهم شکستمش 
جزئیات را که نه اما فکر پدر و . قضیه ي خودم و آن دخترك افلیج را . به مادرم قضیه را گفتم 

ذاشتم هم جزئیات و هم  مزدي که انها براي نیکو مادر او را بی هیچ کم و کاستی کف دستش گ
دخترك فرشتهی نجات من بود اما همه  جایمان را با هم اشتباه . کاري ام کف دستم میگذاشتند 

میگفت دکترها گفته . دخترك  حالم را خوب میکرد و در این کار عجیب خبره بود . می گرفتند 
روي بازوهایم را با تیغ صورت تراشی خراش . اند تمام مشکالت افلیج شدنش از کم خونی است 

خون روي . میدادم و بعد لبه ي باز شده ي پوستم را توي دهانش میگذاشتم و او میک میزد 
بعدها . لبهایی به سرخی لبهاي او . لبهاي خندانش می ماسید و مثل زن میان پوستر می خندید 

من از بوي خون متنفر بودم  و براي . دلش میخواست خون جاهاي دیگر بدنم را هم امتحان کند 
همین نظري نمیتوانستم بدهم اما دخترك معتقد بود  خون هیچ کجاي بدنم مزه ي خونی که در 
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من ناشیانه پشت گردنم را می بریدم و او با لذت ان را میخورد . پشت گردنم جریان دارد را ندارند 
ا فراموش کنم تمام درد و سوزش خراش ها و من همینکه لذت را در نگاه او می جستم کافی بود ت

دخترك میگفت احساس میکند پاهایش سردي . رنگ و رویم به سفیدي میرفت اما مهم نبود . را 
باورش سخت بود اما خون گرم و متعفن من دخترك را به وجد اورده . و گرمی هوا را حس میکند 

شبها بهپشت . نه ، دخترك مکید و مکید ناشیانه ناشیانه بریدم و بریدم و مشتاقانه مشتاقا. بود 
صبح ها که بیدار میشدم توي اب دهانم خون . عادت کردم به شکم بخوابم . نمی توانستم بخوابم 

تمام . لکه هاي  بی جان و کمرنگ خون که توي سفیدي سنگ توالت  ترسناك میشدند . میدیدم 
شک شده را توي یقه ي پیراهنم دید وقتی لکه هاي خون خ. روزهاي خوبم را مادرم به هم ریخت 

قبل از اینکه داد بزند و پدر و مادر دخترك را فحش . چشمانم را بستم .و لباس هایم را دراورد 
تمام شدن لحظات خوب . تمام شدن روزهاي خوب را . بدهد ، تمام  اتفاقات را پیش بینی کردم 

گهاي بی انگیزه ام بر میگشت اما در خون هاي رفته به ر. من توي خانه زندانی شده بودم . را 
این را دکتر روانپزشکی گفت . من دیوانه نیستم . مقابل روح و روانم ناشیانه از تنم بیرون میرفت 

10دکتري مسن که از ماه ،  . که پدر و مادرم با هزار جور آشنا بازي ، وقت از او گرفته بودند 
مادرم از نتیجه ندادن کار دکتر میگفت و . اي المان روزش تهران بود و ما باقی را در بیمارستان ه

نفر رو ببینه که شک نکن  50اگه روزي فقط "پدر میگفت . پدرم از درآمدي که درمی اورد 
مادر "... هزار تومن بگیره  ؟ یا خداااااا 50بیشتر ویزیت میکنه و از هر نفر هم بگیم کم کمش

و  من به این "...؟ واي خداي من ... له سگ  خوب نشه اگه اینجوري پیش بره و این تو"میگفت 
متخصص ... ؟ نه خدا جونم ...فکر میکردم که اگر نتوانم دوستی داشته باشم انهم  نه هر دوستی 

مادر میگفت هیچ . روز بعد دوباره برگشت 20رفت و . روز اقامتش در ایران پایان یافت 10پیر 
نه درس میتوانستم بخوانم نه خواب . من تمام شده بودم . میگفت اتفاقی در من نیافتاده اما دروغ 

من . مادر دروغ میگفت و پیرمرد باور میکرد . میتوانستم بکنم و نه چیزي از گلویم پایین میرفت 
من میان مغزم به هم ریخته . از درون خراب بودم ، پیرمرد مدام دستم را میان دستش میگرفت 

از من میخواست که برایش حرف بزنم در . روي زانوهایم میزد بود ،پیرمرد مدام چکشش را
هر جلسه کارهاي پیرمرد با کارهاي جلسه ي قبلش فرق میکرد  اما . حالیکه من زبانم سالم بود 

پیرمرد باید دوباره میرفت با این تفاوت که میرفت که دیگر . سکوت من  هر جلسه تکرار میشد 
همه را رها کرد . یی که مثل من مریض شده بودن را رها کند و برود قرار بود تمام ادمها. برنگردد 

من به عنوان مریض زن  جوان معرفی . زنی  جوان . مرا به دست دکتري جوان سپرد . به جزء من 
زن یا به قول مادرم و . راست میگفت . شدم اما مادرم میگفت موش ازمایشگاهی بیش نیستم 

چه ... باورتان میشود ؟ خندید . خندید . نگاهم کرد . م را خواند پرونده ا"خانم دکتر "پدرم  
نیم . او به من لبخند زد . اینکه یک زن به تو بخندد ... همین . چیز میتوانست از این بهتر باشد 

براي من . گفت که اسمش دکتر مشایخی است . خیز شدم و صندلی ام را به میزش نزدیک کردم 



حتی براي تشخیص یا  شناسایی هم که کاربرد داشته باشد باز مهم .اسم ها کاربدي نیستند 
براي خیلی ها زیبایی یا قامت یا سن یا حتا اسم ها مهمترین نکته است اما براي من . نیستند 

یک جنس ، حاال با هر کالبدي با ... زن. انگار در شخص روبرویم چیزي دیگر مهم است یا مالك 
حتی  اینرا باید بگویم من بر عکس ... یا با هر سلیقه اي یا هر اسمیهر اندیشه اي با هر نژادي 

انقدر که . خیلی از هم نوعان و هم جنسانم به مراحل تکمیلی جنس مقابلم نیز اهمیت نمیدهم 
یک کودك شیرخواره میتواند در بهبودي ام سهیم باشد به همان اندازه زنان پا به سن گذاشته یا 

وقتی گفتم شما زن خوبی هستید به جاي تشکر و گفتن کلمه هاي .حتاپیرزن ها،سهیم اند 
وقتی گفتم براي من مهم جنسیت است و بس و زن و دختر "من دخترم "متداول و تعارفی گفت 

بکارت "براي بسیاري از آقا ها  بکارت  یک شرطی بزرگه "یا کودك و پیرزن را زن میدانم گفت  
پرده ي . چون معناي این موضوع را نمیدانستم . ع فکر نکرده بودم من تا به حال به این موضو...!!!

واقعیتش وقتیکه معناي ان را در یافتم و قدرت تفکیک دختر باکره و زن نا باکره را به ...!!! بکارت 
خانم . دست اوردم  خیلی اتفاق شگرفتی در من نیافتاد اما از بعد علمی ،  از ان  شگفت زده شدم 

توي تمام مراحل درمانم مردان زیادي را با او دیدم که نشست . یک دختر باکره بود دکتر مشایخی 
به نوعی احساس میکردم او جورهایی من . اما من از یکی شان متنفر بودم . و برخواست میکنند 

به قول . چطور بگویم ؟ کارهاي خانم دکتر مشایخی را برایش انجام میداد ... من که نه . است 
اما طبق .خانم دکتر هم با او هم با مردان زیادي دوست بود ... دوست .بودند خودش دوست

یک . تعریفاتی که یاد گرفته بودم ، بودن با مردان دلیل بر باکره نبودن یک دختر باکره نیست 
من به . دختر میتواند باکره باشد و در حین باکره بودن با مردان هم باشد براي مثال خود من 

مطمئنن . ه بهبودي دوباره بودم اما اینرا هیچگاه با پدر و مادرم در میان نمیگذاشتم واقعیت رو ب
من تمارض به بیماري  داشتم . بهبودي من جدا شدنم از خانم دکتر مشایخی را به همراه میداشت 

او جوان نبود اما چون باکره بود  . و در عین حال در کنار روان پزشکم بهترین حال و روز را 
او دختري بود که میخواست . کم کم فهمیدم که او دکتر هم نیست . را جوان میدانست خودش

او . دکتر شود و این لقب و این مدرك در گرو پایان نامه اي بود که باید به سرانجام میرساندش 
حال و روز من  اگر چه مدرك او را به سرانجامی خوش ایند میرساند به . من را کشف کرده بود 

او مدام با یکی از مردهایی که با هم در رابطه بودند اختالط . ندازه ارزش پزشکی نیز داشت همان ا
میکرد و از من براي او میگفت از اینکه دارد به کشفی بزرگ میرسد به کشفی که سالیان سال 

به آن دست یافته بود اما عمر )) لئون فن نمیدانم چی چی زوخ  (( پیش دکتري بزرگ به نام 
وقتی مرد میگفت . ش نگذاشته بود تا آن را به سرمقصد نهایی یعنی جهانی شدن برساند کوتاه

نمیتوان درست ترو بیشتر برایش توضیح بدهدو باید . معناي حرفهایش را نمیفهمد او میگفت 
سویی که که اصلن میلی به . صبري که من یکسوي آن بودم . صبر شیرینی بود . کمی صبر کنند 
خانم دکتر از پدر و مادرم خواست که روزانه بر سر ...، برعکس دکتر مشایخی اتمامش نداشتم
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مطمئنن قبول نمیکردند اما وقتی گفت مجانی این کار را . بیماري من مطالعه و ازمایش کند 
تمام مطالعاتش را توي برگه . مجانی بر سر من مطالعه میکرد . برایشان میکند انها قبول کردند 

او از من خواست تا همه چیز . شت و الي پوشه ي پالستیکی ابی رنگ میگذاشت هاي بزرگی مینو
با اینکه قول داده بود حرفهایم در سینه اش باقی بمانند و با اینکه . را برایش تعریف کنم 

چون .میدانستم تمام حرفهایم را براي مردي که با او در رابطه است تعریف میکند این کار را کردم 
پرسید چرا به سراغ دختر خاله . من میخواهد که همه چیز را برایش تعریف کنم او گفت که از

هایم نمیروم ؟ گفتم شوهر کرده اند ؟ گفت چه اشکالی دارد ؟ گفتم چون خودشان یکی مثل من 
(( و توي برگه ي بزرگش نوشت "مالکیت ... افرین آفرین "جیغ بلندي کشید و گفت ... را دارند 

گفت چرا تالش نکردي با دخترك افلیج دوباره ارتباط برقرار کنی ؟ گفتم این کار )) حس مالکیت 
دوباره  . گفتم چون از من هیچ چیز نمیخواست "چرا ارتباط را قطع کردي ؟ "گفت . را کرده ام 

چیزهاي زیادي در )) حس بردگی (( نوشت )) حس مالکیت (( واي بلندي کشید و زیر کلمه ي 
یم او را به وجد می اورد و چیزهایی زیادي توي برگه هاي بزرگش مینوشت اما من البه الي حرفها

( من یک . تنها چیزي که دستگیرم شد این بود که من دیوانه  نیستم . نمیتوانستم انها را بخوانم 
BDSM ( چون میدانم . جزئیاتش را نمیتوانم بازگو کنم چون از معناي ان اصال لذت نبردم . هستم
هیچ چیز در من مرا . من خودم میخواستم که انگونه باشم . چیزي که او میپنداشت نبودم من آن 

کسی بر من مالکیت نمیتوانست داشته . چیزي در من مرا به کاري وا نمیداشت . اداره نمیکرد 
من تنها دلم میخواست بهبودي ام را . من حتا مبتال هم نبودم .من برده ي کسی نبودم . باشد 

اینکه بتوانم مثل تمام ادمهاي روي زمین شبها راحت چشمانم را ببندم و ...  ، همین حفظ کنم
هر روز هم در پایان . دکتر مشایخی هر روز بر سر من مطالعه میکرد و ازمایش میکرد . بخوابم 

کسی نفهمه "ازمایشاتش کلمه اي را میگفت که سالها پیش از زبان دختر خاله هایم شنیده بودم 
کارهاي زیادي می کردیم و هر روز هم .کسی نمی فهمید "کجامیریم و چکار می کنیم که ما

. آپارتمانی توي کوچه هاي شیب دار سوهانک . دست مرا میگرفت و میبرد خانه ي ان پسرك 
دلم . مهم نبود برایم کسی بفهمد یا نفهمد اما میدانستم که اگر کسی نفهمد بهتر است 

بعد از مدتها سوال و پرسش و به قول خانم دکتر مشایخی .از دست بدهم نمیخواست بهبودي ام را
اینرا . دختر از دوستان نزدیک خانم مشایخی بود . مراحل مداوا من با دختري جوان اشنا شدم 

خانم دکتر مشایخی میگفت چون دخترك او را خانم دکتر صدا میزد اما خانم دکتر او را سمیه 
مهم براي من خود دختر . و عهد و پیمانشان بر سر من مهم نبود براي من حرفهایشان. جان 

دختري با  جثه اي درشت و لهجه اي .دختري از روستاهاي اطراف کرمانشاه . جوان و باکره بود 
توي چشمهایش که زل میزدم  ناخودآگاه تبدیل به ساحره اي میشدم که  میتوانست کالم  . گیرا 

چیزي مثل خواندن نامه اي . ه زبان بیاورد پیش بینی کند و بداند فرد مقابلش را پیش از انکه ب
من توي نگاهش میتوانستم همه چیز را بخوانم . نامه اي که پاکتش هنوز باز نشده . درون پاکتش 



همه . به تمام کارهاي روزمرئه ام برگشته بودم و از همه مهمتر درس و مشقم . قوي شده بودم . 
میدادم و بعد از انجام همه ي این کارهاي روزمرئه اماده میشدم براي دیدن چیز را به خوبی انجام 

اول همان کارهایی را میکردیم که با دختر خاله هایم . او میگفت و من انجام میدادم . دختر 
این . حالش را بد میکرد . کردیم با این تفاوت که او خیلی از لیسیدن بدنش با زبانم لذت نمیبرد 

برایم "باید حوصله کرد . باید بردبار باشد "شایخی میگفت و دکتر  در جوابشمیگفت را به دکتر م
براي من مهمترین چیز بودن در کنار دختر . مهم نبود که انها به دنبال  تحقق چه چیزي هستند 

دختر می پرسید که . حاال مرحله ي جدیدي به ارتباطمان اضافه شده بود . تداوم بهبودي ام . بود 
بی شک . سوال سختی نبود . در طول روز هاي عمرم به خوابیدن در کنار زنها فکر کرده ام آیا 

اما او نظرش از سمت و سوي . خوابیدن در کنار مادر چیزي نیست که ادم بخواهد قایمش کند 
سکس ؟ باورتان میشود که بزرگترین دغدغه ي ذهنی نوجوانان و جوانان دنیا سکس . سکس بود 

انها میگفتند لحظه ي لیسیدن  دخترك . رف انها را باور نمیکردم و انها هم حرف مرا باشد ؟ من ح
خاله ام و دخترك افلیج به سکس فکر نمیکرده ام ؟ چیزي که براي تمام هم سن و ساالن و هم 
جنسان من مهم است ؟ و من هم از انها می پرسیدم آیا سکس از بهبودي  مهمتر است ؟ آنها 

حتا وقتی در رختخواب  یکنفره ي . لم نداشتند  و حتا حرفم را هم باور نمیکردند جوابی براي سوا
به روي زانو مینشست یا . خم میشد . مینشست . چوبی دختر با او میخوابیدم و او دراز می کشید 

و از من میخواست که در هر حالتی چگونه حالت بگیرم و کاري را که او میخواست برایش انجام ... 
بعد در انتها ، دفترچه اش را برمیداشت و می پرسید که چه حسی دارم ؟ من فقط تمام .بدهم 

... مثل همیشه ((مینوشت ... نه اینکه  باور نمیکرد نه .حسم را در یک جمله میگفتم اما نمینوشت 
با اینکه خانم دکتر مشایخی  الزم نمیدانست اما ما باز به جست و خیزمان در تختواب ادامه ))
و لباس هایش را که می "مبادا کسی بفهمه که با هم چکار میکنیم "دادیم و دختر میگفت می

احساس میکردم بهبودي ام برگشته است اما نمیدانم چرا  "حتا خانم دکتر "پوشید ادامه میداد 
چیزي که مدام در ذهنم میگفت  بهبودي مرحله اي . یکجور آز و طمع در وجودم متولد شده بود 

افکارم به هیچوجه تحت ...نه )). تکامل . ((رسیدن به تجربه اي نو و مرحله اي  اولی تر است براي
. این فکر تماما زاییده نیرویی جدیدي در وجودم بود . تاثیر گفتار خانم دکتر مشایخی نبود 

تفاق نه ،ا. بهبودي حکم نطفه اي را داشت که حاال به سر منزلش رسیده بود و مرا ابستن اتفاقات 
. من نیاز داشتم چیزي بیشتر از یک تن یا جوري وسیله باشم . آبستن نیازهایی نو کرده بود ...  نه 

وسیله اي براي لیسیدن دختران باکره  یا وسیله اي براي سواري دادنشان یا بیماري براي پایان 
ادمهاي بزرگتر من احتیاج داشتم بزرگتر بشوم و این مستلزم  جوییدن. دادن به یک پایان نامه 

منظورم اینست که ... نه اینکه شما نمی فهمید نه . سخت است توضیح دادنش براي شما . بود 
درست مثل  کسی که تمام علم ریاضی را بلعیده اما ناتوان است . توضیحش براي من سخت است 

ي توانمند من براي توضیح این تغییرات درونی نیازمند شاگرد. در درس دادن یک شاگرد سر خانه 
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وقتی توانستم دست و پا ... دکتر مشایخی . برود فرحزاد)ف(کسی که به قول پدرم  بگویی . بودم 
تغییرات ، ((و روي تکه کاغذ کوچکی نوشت "وااااااي "شکسته حرفم را بگویم او  فریاد کشید 

تغییراتی که .در چشمان دکتر جوان وضعیتی مشابه تغییرات درونی ام می دیدم )) پوست اندازي 
بزرگترین تغییر دوري و . توضیحشان دو صد چندان سخت تر از توضیح تغییرات درونی خودم بود 

خانه اش سرد بود و . نرفتنم به خانه ي دختر دانشجو بود و رفتن به خانه ي شخصی خود دکتر 
او . امد کوچک اما از خانه ي بزرگ و گرم ان مردي که همیشه همراهش بود امن تر به نظرم می

این  که . حالم خوب بود در کنارش . حاال تمام چیزهایی را که می فهمید براي خودش مینوشت 
گاها اتفاق . می گویم خوب از آن بابت بود که جزء من هیچ جنس مخالفی در زندگی دکتر نبود 

د که می افتاد  که سراغی از مرد جوان دوران قبل از تغییر بگیرم و سکوت بهترین جوابی بو
یک مالکیت منحصر به . تمام من براي خانم دکتر بود . میتوانستم براي جوابهاي میان سرم بگیرم 

مهم نیست چه میخواست . او مینوشت و من رشد میکردم . او میگفت و من انجام میدادم . فرد 
کشیدن از داغ سر . مراحل متعدد و گوناگون بود اما لذتشان مشابه . مهم این بود که میخواست 

. از نگه داشتن دست در اتش تا فرو کردن چیزي توي ماتحتم . اب جوش تا شنا کردن در آب یخ 
انجام میدادم وسوالی نمی پرسیدم اما خانم دکتر . من خواسته هایش را به عمل مبدل میکردم 

ل من تمام وقت به دنبا. من توضیحی نمی خواستم اما خانم دکتر توجیه میکرد . تشریح میکرد 
راستش را بخواهید بیشتر کنجکاو بودم بدانم باالتر از تکامل چه . گذراندن مرحله ي تکاملم بودم 

خانم دکتر جایی توي یکی از برگه . چیز میتواند باشد و خوب میدانستم راه درازي در پیش دارم 
گونه می باید دید بیمار در برابر قوانین و هنجار ها چ".هاي جا مانده روي میزش نوشته بود 

اندیشد ؟ آیا او  با اینکه واقف به نباید هاست میتواند کنترلی بر حیوان سرکش درونش داشته 
خود ...بله . خانم دکتر مشایخی گفت که باید کسی را بکُشم . حیوان سرکش . بیمار "باشد ؟

برام بکُشی من ازت میخوام یه نفر رو"البته درستش این بود . خانم مشایخی این را به من گفت 
نمیدانم . نمیدانم خانم مشایخی چه توي سرش داشت . شنیدن این جمله ادم را تکان میدهد "

در مورد من چه فکري کرده بود ؟ میدانم باورش سخت است اما باور کنید  از من خواست تا ان 
رار میکنم کمی با اینکه برایم اصلن مهم نبود چه کسی را میخواهم بکشم ، اق.  مرد جوان را بکشم 

تمام ان شب را در مورد این خواسته ي او فکر . این همه ادم توي این دنیا  وجود دارد . جا خوردم 
فرداي آن روز ترجیح دادم اصلن در مورد چراهایی که توي ذهنم درگیرم کرده بودند . کردم 

اما توي فریاد نزد"چطور بکُشمش ؟ ".پس فقط به یک سوال بسنده کردم . حرفی نزنم 
چشمهایش غوغایی بود که  اگر میتوانستم به صوت تبدیلشان کنم شک نکنید تمام  در و 

نمیدانم به چه کسی اما با تلفنش به . گفت که کمی صبر کنم . دیوارهاي خانه به لرزه در می آمد 
کرد گفت مردد ، در حالیکه مرا نگاه می. کسی زنگ زد و گفت که چه روي داده و آیا او آماده است 

فقط به این فکر کن اگه نتیجه بده  علم روانشناسی  زیر و رو . همه چیز در دست کنترله "



من منتظر کم و کاست و جزئیات خواسته ي خانم دکتر بودم و او مدام پشت تلفن "خواهد شد 
همه چیز در دست "شخص مخاطبش را به بردباري و حوصله تشویق میکرد و مدام میگفت 

یعنی تو مطمئنی که دستور منو میخواي "بعد گوشی را گذاشت و به من گفت "ت کنترل اس
من متوجه منظورش  به خوبی نشدم ولی چیزي که توي ذهنم امد ، شک او بود "انجام بدي ؟ 

، "تکامل "اما من براي .که بعد  آنهمه اتفاقات و به قول خودش آزمایشات از من در دلش داشت 
. بود "شک "اما چیزي که هیچگاه در وجود من رشد نکرده بود. ن با او بودم  نیازمند همراه  شد

من الزم داشتم به این اتفاق جامه عمل بپوشانم چون دکتر مشایخی خواسته بود و او بود که 
بله خانم ".بهبودي را به درون من برگرداند و شک نداشتم تکامل را نیز او  به ثمر خواهد نشاند 

مرا اغوش گرفت و نمیدانم "من اون مرد رو میکشم . ی که شما بخواید انجام میدم هر چ. دکتر 
پس تو اونو ". در دفترچه ي اش که بزرگ نبود و به اندازه ي کف دستش بود چیزهایی نوشت 

فرقی نمیکرد که خواسته باشد "چون من ازت میخوام . البته نه دستور . به دستور من . میکشی 
. این کلمه را او به من یاد داد . این بود که من به چالشی  جدید کشیده شده بودم یا دستور مهم 

براي هر دوي ما نتیجه اش "من پرسیدم و نتیجه اش ؟ گفت "این یک چالش جدیده "گفت 
چه چیز میتونست براي من "اونقدر بزرگه که نمیشه در موردش معادلی یا تصویري ترسیم کرد 

خانم . شد مگر عبور از مرحله ي تکامل و  قرار گرفتن در مرحله  اي ناب تر بزرگترین نتیجه با
شی لوله اي را دستم داد و گفت . مشایخی گفت که فردا عصر مرد براي دیدنش به اینجا می آید 

. فردا قراره بیاد منت کشی . اون با من به هم زده . دوستم رو که میشناسی و قبلن دیدیش "
... افرین "گفت "الیق مرگه "گفتم "... کرده و به نظر من مرد خیانت کار اون به من خیانت

پس چکار میکنی ؟ فردا عصر که اون اومد  من میرم . الیق مرگه و تو الیق کشتن اونی ... آفرین 
اینو . تو به بهونه آوردن چاي میري توي آشپزخونه . اون میاد و میشینه روي این کاناپه . بیرون 
البته اینرا خانم دکتر مشایخی . به همین راحتی "اري و از پشت سر میزنی توي سرش برمید
این مرد یک ثانیه زنده "من گفتم . بی شک کار به این راحتی نیز که او میگفت نبود . گفت 

تو که . حتا یک ثانیه . دقیقن "خانم دکتر مشایخی لبخند زد و گفت "بودنش هم اضافه است 
نه نگران "گفتم "میدونی که اگه اونو بکشی چه عقوبتی در انتظارت هست ؟ . نگران نیستی

خوب . دروغ هم نمیگفتم "و خوب میدونم چی در انتظارم هست بعد از کشتن او . نیستم 
حداکثرش بلوغ تکمیلی . میدانستم که  انجام این اتفاق میتواند نتایج شگرفی در من داشته باشد 

همان حسی که بارها دیده بودم اما . اشتن شوق در چشمان لرزان خانم دکتر بود و حداقلش نگه د
ریشتري بود  اگر که  شوق 9چشمان او  زلزله اي . نه به ان انرژي و اتمسفر . نه به آن قدرت 

6چشمان  دختر خاله هایم  هنگام کول کردنشان یا دزدي خوراکی برایشان یا لیسیدن تنشان 
ریشتر و خوابیدن با دختر باکره دانشجو 7س گردنم توسط دخترك افلیج ریشتر ، خوردن خون پ

. عجیب بود . ریشتر محاسبه اش کنم 12نه باید . ریشتر تلقی شود 8در رختخواب یکنفره اش 
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شما هم . عجیب تر هم ذوق و شوق من براي انجام آن خواسته یا به قول خودش آن  درخواست
ن گیج میشوید درست است ؟ درخواست با خواسته چه فرقی موقع شنیدن این دو کلمه مثل م

باورتان میشود اخرین !!! مودبانه . خانم دکتر میگفت یکی مودبانه تر از دیگري است . میتواند بکند 
البته بی ادب را زیاد شنیده ام . بار مودبانه را از زبان همان خانم دکتر مشایخی شنیده ام 

کسی نگفته بود که . شب توي اتاقم بودم . ماه اما مودبانه را نه بخصوص در این چند سال و اندي
خود خانم دکتر هم اشاره اي نکرده بود  به این نکته اما بعد از انجام . نباید کسی از قضیه بو ببرد 

وقتی رسیده بودم . آن همه خواسته یا درخواست یاد گرفته بودم کسی چیزي نفهمد مفیدتر است 
گوشی را برداشتم و . لباس هایم را عوض کردم و سر و صورتم را شستم . بودند پدر و مادرم خواب

با اینکه مطمئن بودم صحنه ي بزرگی را با این کارم از دست میدهم اما . به خانم دکتر زنگ زدم 
بی شک چشمان خانم دکتر موقع شنیدن خبرم میتوانست به . باز در برابر احساساتم کم اوردم 

ن صحنه ي عمرم باشد اما گفتم که ، احساساتم از رقم خوردن این اتفاق ، مرا یادماندنی تری
. کشتمش خانم دکتر "تا گفت الو ؟ گفتم . خانم دکتر نگران به نظر میرسید . محروم کردند 

گفتم همون مرد خیانت کار رو  "کشتیش ؟ کی رو ؟ "خانم دکتر خندید و گفت "کشتمش 
استرس پیدا کردي ؟ قرارمون فردا عصر یعنی امروز  غروب توي خواب دیدي ؟ حتمن"گفت 

یادت نره فقط در خونه ي من و فقط با اون لوله اي . با اون لوله اي که نشونت دادم . خونه ي منه 
او در . اینرا فرداي انروز فهمیدم . خانم دکتر مشایخی دروغگوي بزرگی بود "که من بهت دادم 

او دروغگو و شیاد بود "فقط با اون لوله "و "فقط در خانه ي من "بود خانه اش هیچوقت نگفته 
چون خانه ي او آشپزخانه نداشت و لوله اي که به من داده بود کاغذي بود و اصلن نمیشد با ان . 

خانم دکتر زن بدجنس و مکاري بود ...سوسک له کرد چه برسد به ترکاندن سر آن مرد خیانت کار 
من بارها گفته بود نباید به کسی در مورد کارهایمان چیزي بگویم ، خودش فرداي او با اینکه به.

خانم دکتر اخرین خواسته اش را . پلیس ها من را گرفتند . انروز تمام ماجرا را براي پلیس گفت 
باید "به کسی در مورد او حرفی نزنم "گفت . هم از من خواست و براي همیشه من را رها کرد 

مگر کسی میتواند به دستور . به دستور خودم . دم به دستور خودم او را کشته ام میگفتم خو
و اال چه کسی . یک دروغگوي بزرگ . خودش کاري انجام بدهد ؟ دروغگو بود خانم مشایخی 

بهش "میتواند خودش به خودش دستور بدهد ؟  هر کسی که مرا می بیند میخندد و می گوید 
باید . روزي براي پرسیدن سوالم به خانه یا دفتر کار خانم دکتر میروم اما من مطمئنم"فکر نکن 

ببینم درون دفترچه ي کاغذي کوچکش چه نوشته تا بفهمم نتیجه ي کارش از ان همه خواستن 
میدانم سرتان را درد اوردم اما . او بی شک نتیجه ي کار من را هم به خوبی میداند . ها چه بوده 

اگر به . ا الزم بود تا بتوانم به نوعی حسن نیت خودم را به شما ثابت کنم باور کنید تمام اینه
جزئیات نمی پرداختم شما من را یک بیمار می پنداشتید که به دنبال برقرار کردن رابطه با 

البته من به دنبال برقراري رابطه هستم ولی . شماست یا به قول  هم سلولی هایم شما را تور بزنم 



. من شما را اولین بار توي بند زنان دیدم . ایی که در ذهن هم سلولی هایم هست نه ان رابطه ه
صدایتان را به خوبی می شنیدم که با . حتمن یادتان می اید ، من انجا نقاشی میکردم . 16بند 

بی شک کسی که بتواند اینگونه به همجنسانش . چه صالبتی به همجنسانتان دستور می دهید 
من همه چیز را . ر کند در امر کردن به جنس مخالفش نظیر نخواهد داشت دستور بدهد و ام

احساس میکنم شما جداي دختر خاله . برایتان گفتم تا بدانید که من همه کار براي شما میکنم 
هایم یا آن دختر دانشجو هستید و خدا را شکر هیچ چیزتان به ان دختر افلیج و ان زن دروغگوي 

باور کنید تمام این اتفاقات براي من یک . چندباري دیدم که میخندید . ست به ظاهر دکتر نبرده ا
باور کنید اگر میدانستم که شما چهارده سال است . مصلحت بوده تا من با شما در اینجا آشنا شوم 

من دلم میخواهد در اختیار . در این زندان  خدمت میکنید چهارده سال پیش به زندان می امدم 
نه اینکه فکر کنید میخواهم کولتان کنم یا لیستان بزنم یا خدایی نکرده با شما من. شما باشم 

. من به هیچوجه به سکس فکر نمیکنم و از شما فقط عالیق تان را میخواهم . همخوابه بشوم نه 
اما  اگر چنانچه خودتان بخواهید کول تان هم میکنم و لیستان نیز میزنم . درونتان را تا جسمتان 

من قابلیت هاي بسیار زیادي . تان ادم هم میکشم  به شرط انکه اجاز بدهید با هم باشیم و برای
شما نگاه نکنید به هم نوعانتان که از من میخواستند در خودم شی فرو کنم یا دستم را ببرم . دارم 

ر من در شما توانایی هایی می بینم که د. یا انگشتم را در اب جوش نگه دارم تا انها بگویند 
بی شک اگر با من باشید  ان قابلیت ها را کشف می . هیچکدام از زنان سراسر زندگی ام ندیده ام 

میتوانید کاري کنید که من . کنید و ان استعدادهاي درونی تان را به مرحله ي عمل می کشانید 
براي . باشم میتوانم هر انچه که شما میخواهید . برده  اي به تعریف و تشبیه شما . برده تان باشم 

مثال میتوانید از من بخواهید که تمام درختهاي روي زمین را قرمز ببینم و انها را برایتان قرمز 
مطمئن باشید . من میخواهم در شما حل شوم . توصیف کنم و از قرمزي انها شعر برایتان بسازم 

داشته باشید یا نه مثل مرا میتوانید مثل یک دسته کلید . لطمه اي به کارهاي روزانه تان نمی زنم 
من به هیچوجه به شما دست نمیزنم مگر شما . هر وقت دلتان خواست صدایم کنید . یک سگ 
. من با خدمت کردن ارضا میشوم . سکس نمی خواهم چون نیاز من سکس نیست . بخواهید 

تان شعر میتوانید از من بخواهید ساعت ها یا روزها برای. شنیده ام عاشق شعر و داستان هستید 
فقط کافی است حرف هایم . از شما . اگر بخواهید برایتان شعر می نویسم .بخوانم و داستان بگویم 

نمیدانم کی اما میدانم اگر یک ساعت دیگر هم از زندگی ام . من در بند سه هستم . را باور کنید 
خیال میکردم من تا به حال . باقی مانده باشد میخواهم ان یک ساعت را در خدمت شما باشم 

این همه اتفاق یک رشد درونی است اما با دیدن شما  ان را یک دوره ي الزم در زندگی ام می 
. به من اطمینان کنید . اصلن چرا مرا امتحان نمی کنید . بینم که نهایتش رسیدن به شماست 

اکوي من هر لحظه و هر ساعت سرم را می چسبانم به دیوارهاي سلولم که فقط براي یک لحظه
من براي شما به تمام ان زنان زندگی ام پشت . صداي شما را توي بند زنان بشنوم تا بتوانم بخوابم 
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با اینکه به هیچکس در مورد کارهایمان چیزي نگفتم اما دربرابر شما به سجده افتادم و . کردم 
ان را مراحل تکامل من به شما اطمینان نکردم بلکه اینها  که نمیدانم اسمش. همه را به شما گفتم 

یا راز یا مراحل رسیدن به شما یا چیزي دیگري بنامم را برایتان بازگو کردم تا بدانید که من بدون 
شاید برایتان لذتی نداشته باشد اما مطمئن باشد با من چیزي وراي لذت را . شک می پرستمتان 
شما . امل را احساس نمودم و من با دیدن شما در درونم مرحله اي وراي تک. تجربه خواهید کرد 

)) ...رستگاري (( یعنی .سر منشا بلوغ نهایی من هستید 
1زندانی تخت –11سلول –بند سه 



مان افغانستانمحله
پري شاهیوندي

. کشم زحمت روایت را می،به جاي همه،اممن قاصدك
اید پاك از گناهش رقص ژله شهايتاول زیر انگشت.دراز کردم طرفش تا خوب نگاهش کنهپامو 

.می کرد
؟دکتر چی گفت-
اي شده ژلهدیروز هر کاري کرد نتونست آبشو بگیره،.شهگفت خوب میروز اول آبشو گرفت و-
کار کنم؟هچ...تونه جراحیش کنهنمی:گفتدکتر.بود
برو یه ،دونمچه می،مسیح دیش ماهواره ندارم دور سرممن که مثل.دونممن چه می...من-

. شه که برات کاري کنهدکتري پیدا میي دیگه اون جا حتماًمحله
...کی تونسته که من،تونمدونی که نمیتو می-

.رفت توي عکس دیواروهر کدوم به سازي یه ور رفته بودهاش کهدست کرد توي ریش
یه فکر قد دو دقیقه دوام ،دیگه فضولی می کنننداره همه توي ذهن همتو محله آدم آسایش -

.نداره
.پسر قدي داشت ریش می تراشید وحرف می زد

،وي ذهن همه یه زن بود شبیه زن منرفتم بیرون تکردم وقتیوز داشتم به یه زن فکر میدیر-
مسخره است نه ؟

.وقت ندارم به چیزي فکر کنم ،قد یه هندونهخودم یه تاول دارم االن،واال من حرفی ندارم-
قدي هنوز تو عکس . دستشوییصورت قرمزشو کرد تودور خودش فوت کرد و،پامو نگاه کرد

.چی دم دستش باشه ره تو عکس یا هرمی،کنهکه وقتی گیر میهشهاین اخالق گُ.دیوار بود
.باید قبول کنی تاول به تو هم مربوطه -

.هاش هر کدوم هم سرشون رو تکون تکون دادنداد وریشسرش را تکون 
□

قدي .کردماز دیوار کوتاه حیاط پشتی نگاه.خونشون رو دور زدم.هرچی در زدم کسی باز نکرد
.ایستاده بودبه دیواررو
؟کنیمیکارهداري چ-

. همراه با اون دماغش رو ش رو باال کشید وشلوار، سرخ شده،برگشت
کشه جایی نبود شو تیغ میهند..وامو...رت...صو...صورتوهیاش تو دستشویهمهاین پسر-

.خودمو خالی کنم
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تمرین تنفسش رو شروع نشست وزانوچهارقدي .از در پشتی رفتیم تو خونه.پریدم توي حیاط
یخچال چشم که باز کرد سرِ. کرد بیرونلوله میبا دهنشآورد باال ورو از زیر شکم میهوا.کرد

.بودم 
.طوري نرو سر یخچالحسابی همیننا-
.کوفت هم نداري حسابی-

.هاي ذوب شده از تشنگی گلدون هاش رفت توي گلچشم
.یا نه از یه جایی باید بریم،باید بریم یه جایی-
.تون باشه کلی آدم نیفتن دنبالتون رین حواسهر جا می-

.پسر قدي سر کرد بیرون
قاصدك؟چطوري -
.خوبم...خوبم..ا..ا-
مردم تو ذهنشون داشتن به يهمه،که رفتم بیرونهمین،کردممیدیروز داشتم به یه زن فکر-
.آدم تو ذهن خودش هم آسایش نداره ،بینیمی...کردنمن فکر میزنِ
. هاشون لبو بشهپس به تیغت فکرکن تا همه صورت-

.رو بست در
-هم باید رد بشیمعدببین از این ب.
.جنبیدهاش میخسته شدم توي ریش-

.از توي عکس دیوار پرید بیرون 
؟طوري شدم چیچرا اینمردم ازم بپرسن-
.دونم،چه میسگ پامو گرفتهبگو-
.خوننها همه چیز رو میاون.ي تو رو گرفتهسگ کله-
.تونه بهت گیر بدهکسی نمی،ما یه سفر معنوي بودهسفرِ-

.هام پرید از خستگیحرف
□

جا جابهمدام دست می کشید و،بزرگ شفافی بودیم که دورش رو مهچشم باز کردیم توي حباب
...بازبعد محو می شد وشد ورد انگشت بود که شکل می

چرخید وهاش هم دو تا کمان آبی میتوي چشم،زدطلقي کمان آبیش ها توي تیلهي تیلهملکه
.رنگ شیشه داشتهاش لب

.انگشت کشید سمت من.که بنشینیداشاره کرد
گن قاصدك ؟چرا بهت می-



.یادم نمونده هر چند.داشتمقبالً،اسم واقعی.این اسم رو قدي روم گذاشته-
.نه دلش نه جسمش،شهگذاشتم قاصدك چون یه جا بند نمیاسمشو-

.ملکه چشم چرخاند
-عداین ب،ده حواست نباشه اسبت کار دستت می.عد گیجیهب.

.قدي شروع کرد
مادرها واندپدرها چالق:گفتیه دوست قدیمی می.ي اصلی به نظر من وابستگیهمسئله-

وابستگی جزء ، اما به نظر من.دشون شدنباید بنودانخونهمبرادرها فقط ها وخواهر،ماندهعقب
.فقط باید حواست باشه.زندگی هر بعدیه

.هاش چکد از ریشطوري حرف میکنه همینقدي وقتی موعظه می
توي ،د باالآبعد می،هم زیرششه وشایدباد اول از شکم شروع می.ي اصلی باد کردنهمسئله-

.کنینکارهگم چبه هر حال من می... بازو،سینه،سر
□

؟ ...؟:جاي اذان چیزي گفتتوي گوشش به،وپا زدنه دستقدي وقتی دید بچه نه گریه کرد و
موعظه؛ گیرهشغلی که بابتش خوب پول می.خودش هم دو شغله.قدي یه اسم مخفف شده است

بغل تونه پشت سر وچشم بسته هم می.دهرو مثل تربچه تحویل میهاکله.گر نظامدومی آرایشو
فقط پوست رفته بود ووسط شکمش قد یه پرتغال خوره گرفته و،وقتی زنش رفت.بزنهگوش رو 

پسرهاي قدي رفتن .مثل ماه گرفتگی،گفت این نشونه استخودش می.ه بودچروك و وارفته موند
جا رو درست نکرده بودن ووقتی برگشتن هیج.هان رو که خراب شده بود درست کننتا یه جاي ج

ها از جنگ فرار اون.یکی دیگه خوره گرفتشون نظامی شد ویکی...شده بودنخودشون خراب
.کرده بودن اما کسی به هر حال به روي خودش نیاورد

□
چیزي :بعد گفتوهاش بازي کرددکتر اول حسابی با سبیل.صبح قد یک پرتغال بزرگ شد

.نیست
وي هیچ کفشی جا حاال ت.مدپوستش ور اوي آبکی وتا ظهر شد قد یه هندونه.گرفتآبشو

در . وقت گذاشتم تا برسم خونه ي قديراه که افتادم تا عصر.وري شدام هم یهراه رفتن.شدنمی
.کالمش رو پرت کردتیکه،رو باز نکرده

.خیره-
.ازصد تا فحش هم بدتره ،کالم نیستکالمش که تیکهتیکه

.تاوله،خیر که نیست-
.پامو گرفتم طرفش

.خورههم نمیدي ترسو به درد الي پارچه ق.عقب رفت ودور خودش فوت کرد
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□

راست ،از شیشهتنششایدهاش از زیر لباسش که شاید لباسش بود یاسینه.ملکه نشست
.ایستادن

.ونو بیارین تا از این بعد بگذرینا.من یه فراري دارم-
اش بگه که بریم چشم دیگه،تا چشمشکه شاید از بین دو،قدي تمرین تنفسش رو شروع کرد

هردو دیدیم که پا نداشت و.تن کرمیش رو کرد پشت به ما.خورد روي زمینملکه باز غلت .یانه
. ي کرمی بودهاش یک زائدهمه
.انها گرسنهاسب.برنشما رو می،اسبدو تا-
.فتبین دندون گرقدي سبیلش رو-
.توننطوري که نمیاین؟هاي گرسنهچرا اسب-
.کنه سیر که حرکت نمیاسبِ-
...اما-
. دهمیفراري روپیدا کنین خودش بهشون غذا-

.بیابونیدور و، دورزمین خشک شد و،که رفتهامه.برش محوشدحباب با مه دور و
ند موسیقی بزرگی رفتشان که راه که میکلی زنگوله داشتند توي گردنهایمان آبی بودن واسب

.توي بیابونشدمی
ي زمین همهشد وها فقط یک قدم میقدم.تمومی نداشتروز شد وهر ساعتی هزار ساعت می

.رفتیک شکل می
.رفتیم شمالباید می.فکر کنم اشتباه اومدیم:قدي گفت

.رن جنوبها میفراري...نه-
؟دونیتو از کجا می-
.فکر کردم شاید این طور باشه،دونمنمی-
.ته فکرت شده یه بیابون بی-

.تونن برنها هر سمتی میفراري.گفتراست میشاید .ام پریدحرف
□

که پوست ،هر روز،تراشهقدر ریش میاون یکی تو دستشویی آونپسر بزرگترش خوره گرفت و
روي در .هیچ کاري نکنهتونست الکی بره توالت ومی.پاهاش غیب شدتمام شکم و.براش نمونده

.دهآخر عمرت زنگ بزنی کسی جواب نمیاگه تای کهیهاهاي نامتناهی وشمارهتوالت پر از فحش
پرستارها 15کرده اگر ده بشه فکر میوگفت برامپدرش می، نشستهتوي توالت میده دقیقه 

اي از توي توالتی که هیچ پنجره،تونست برهآخر کجا می.خواد فرار کنهریزن سرش که میمی



پرستارها شاید کلی وسیفون دوستشان داردبیوگفته با سیفون اش به پرستارها میهمه.نداشته
،یه روز که رفته مالقتش:قدي گفت.که خوره کامال محوش کندقبل این.ندکریاش ممسخره

: پسرش گفته
رفتم تا ،قدر رفتماین،هان رو که خراب شده بود درست کنمجایی از ج،این همه رفتم،پدر-

.ه توي توالت با سر افتادم توي گُ
.که تقصیر کسی نیستگفته شایدپدرش می

□

ن شدیم ئکه مطماز دور درختی دست تکون داد.تقصیر من بود که گم شدیم.ام پریدحرف
پچ جنبید وها بود که میفقط لب.گفتنذکر میوی نشسته بودنیدور درخت مردها.سراب نیست

:گفت.چشم نداشتاومدمون مردي که به استقبال.خوردپچ که توي باد پیچ می
.شه بمونینغذامون داره آماده می-
.شانگذاشت دهانتا قندمرد دو.بخورنهیچ علفی نبود.ردیمها را رها کاسب-
.الخلقههاي ناقصفعلفراري با،گردیمداریم دنبال یه فراري میما-
،که از پیش ما رفت،پیشهااما یه نفر مدت.وقت ندارمهیچ.که من چشم نداشتمبینیدمی-

د که دونیهر چند می.ام همین بودترین آدمی که ندیدهسروتهبی.هاشطوري بود فعلهمین
گفت می.گیرنددیگه کلمه قرض میها هم از همبعضی وقت.هر آدمی کلمات خودش رو داره

.چندسالی پیش ما موند.برهاومده چند کلمه قرض کنه و
.هاي سینیگوشتحواس مرد رفت پیش 

.بار هم شده ببینمخوام براي یکمی.هامنذریه براي شفاي چشم،هااین گوشت-
دید، بین پاهاي اسبش میشهوت روکرد که خاکستري شده بود ودي داشت اسبش رو نگاه میق

.کردمیخوردهاش با صداقندش رو بین دندانکرد واسب فقط نگاه میوکه آمده بود
.ها رو کنار آتش گذاشتگوشتمرد 

یه .دمدنبالش کر.سر کرد توشونهاي نذري ورفت سراغ گوشتاون پا کرد واسب من این پا و
.دویدمیوهاش گرفتهتکه گوشت رو بین دندون

ي بزرگ اسب ما قبل تاریخی با یه آروارهیکفقط سرِي تنش محو شد وهمه،افتاد روي زمین
.ازش جا موند

به تاخت برگشت سمت حباب شیشه ايدياسب ق.
؟چرا از من کفري شدي،هااسب رفت سراغ گوشت-
.اسب مال توبود-
.مال من بود اما گرسنه بود-
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.همه چیز تو قلبته،اسب من هم گرسنه بود-
.ام در رفتیه لحظه همه چیز ازدست،واسه من موعظه نکن-
؟به ملکه چی بگیمحاال،چه راهی همراهت باشمداري تومراقب حال خودت نیستی وانتظار -
تونه به خودش بگه میاصالً،حاال فقط به ذات کلمات توجه کنهگممی.گمخودم میاصالً-

.یه فراري دارم شبیه داشتن یه صفتمن 
.مون دارهجا نگهشاید همیناصالً...اصالً.ذاره بریماون نمی-
.چرت نگو-
.گردیم خونهبرمی-

□
:مردي که چشم نداشت گفت

من که ،یه روز.تونست باهاشون کلی کار انجام بدهاون ذکرهاي زیادي بلد بود که می-
ابروهاش بود که هی بزرگ وبزرگ بین دووقتی بیدار شدیم یک چشمِ.رام گفتن، بامندیده
ما هم.افتاد توي چشمشون به یک چشم زدني بیابقدر بزرگ که همهاون.شدتر میبزرگ

.ر کوچیک شدیم که افتادیم تو چشمشقداون
؟بعد چی شد-
.یگه شاید هم هنوز توي چشمش باشیمرفت تو یه بعد د: م اما گفتنبینید که من کورمی-

شاید نصف فراري هم .کردهکه یه نصف پروانه داشته پرواز میگفت تو خواب دیده یادمه می
.پرواز کرده باشه

□

کردیم پا می.تمام وقت توي ساحل راه رفتیم.توي یک چشم هم زدن.قد هزار سال راه رفتیم
پاي من داشت قدي تب کرده و. ها با دست پاك کننرد پاهامون رو موجتا،ي نرمهاتوي شن

.سنگین می شد
□

.کردشه کار میهدونم چنمی:گفتهاش بازي کرد وکلی با سبیلدکتر
.ام اگر نتونم راه برم به چه دردي می خورممن قاصدك-

.زنش روي دیوار دستش رو تکون داد
؟مثل چی عزیزم...من قاصدکی که راه نره مثلبه نظرِ-
.هر چی...مثل...مثل-

گردن وسروریزریزهاي خورد شده وبا شکل،رنگ شدهحرکت وبیش توي تابلو وازنش نصف
.م بیرون زدهبودار از جان،یک دستشو



تمام .ه تا سرش اذیت نشهددکتر گردنش رو محکم کر.طوري موندهست همینهازنش سال
چون دوست نداره،بیمارها هم  میان خونش.ته تا زنش بتونه همه جا رو ببینهدیوارها رو هم برداش

. زنش تنها روي دیوار منتظرش باشه
.زنش دوباره دست تکون داد

.مه سال راه رفتی به کجا رسیدياین ه،راه نرواصالً-
.قرار ندارمهیچ آروم و.دونین من چه عذابی دارمشما نمی-
؟امطوري نصفه آدم ونصفه نقاشیها همینمن که سال.من چی بگم-
که پیرمردیک روز.»دهلی را به پیرمردي مییک زن زیبا که داره گُ«اول نقاشی بوده،دکترزنِ

آره دستش را میوسر، خواهد دنبالش بره بیرونزن هم که می، زند بیرونتابلو میخسته شده از 
فروشه به صاحب تابلو اونو می.مونهنقاشی باقی میي ونصف بدنش توي تابلوکنهبیرون اما گیر می

.وقت گذاشت تا حرف زدن یاد زن بدهها دکتر سال.ذاره رو دیواراونو میدکتر.دکتر

□
ها از جنگ فرار کرده اون.پسرها را خودش بزرگ کرد.ا  انگاري باد براي قدي آورده باشدها رپسر

.بودن ولی کسی به روي خودش نیاورد
بدونین از کدوم گوري ،هاتون نگاه کنینگفت به نافمی؛ دادبه پسرها از بچگی آموزش می

.کردفقط نگاه می،بی نافبرهنه وحواي .چون از کسی زاده نشده بود،حوا ناف نداشت.اومدین
قتی از جنگ پسرها و.هاتون تا بدونین از کجا اومدینبه آلت،باید زیاد به خودتون نگاه کنین

،ي سرخوردن مزهحتی آب هم می،خودهاي آهنیزده بودن با کالهآب،زدهبرگشتن سرهاي جنگ
.کرداومد فقط نگاه میقدي کاري از دستش بر نمی.دادي صفر مینمرهعرق سر و

□

.رفتقدي فقط نگاهم کرد و.باز کردیم رسیدیم خونهچشم 
.ي قديتا عصر وقت گذاشتم تا رسیدم خونهیه صبح .ز صبح تاول شروع کرد به بزرگ شدنا

.باید قدرشو بدونی،کرامته،این یه معجزه نیست:گفت
.تسیطوري نکرامت که این-
.وردیمآیه تاول به دست چیزي از دست ندادیم اما،نشدیمرد ما از یه بعد-

□

مردم اول .ام سر نرهتا حوصلهتلوزیون رو برام روشن کرد.قدي پامو گذاشت روي بالش زربافت
.بعد شد تاول مقدسي دیدنش اومدن وبرا
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.امکبوترها ناواقعیي همون به اندازه.رهآکبوترهاي سفید در می،مرد توي تلوزیون از توي کاله
.ا نبود کبوتر یا مندونم مرد واقعی تره یحتی نمی



مشتی زیر بادکنک قرمز
رضا گندمی

اي اي از خیابان عباس آباد براي یک تاکسی دست تکان داده، الهیهدانیم زنی در گوشهفقط می
که زن در فرما بوده تا اینسکوتی در ماشین حکمابتدا. گفته و روي صندلی جلوش نشته است

از زمانه و مردان بی صفت . مقدمه سر صحبت را باز کرده استجایی اطراف خیابان میرداماد،بی
راننده از .و از شوهر نامردي حرف زده که او و سه کودکش را تنها گذاشته استگالیه کرده

زن اما . ین کار را براي رضاي خداوند انجام دهدکه می تواند ااش حرف زده و اینبخشیدن کرایه
شد؛ بهاین بخشندگی بزرگ خندیده و ریسه رفته و از مشکالتی که با صنار پول کرایه حل نخواهند

از مرد خواسته تا از طرف او  به خدایش بگوید، این زن تنها چند اسکناس سبز . استحرف زده
ها می پیچد و  ناگهان پایش مدرس،  داخل یکی از فرعیاي از بزرگراهو راننده در گوشه.الزم دارد

.گذاردرا روي ترمز می
گفت و ما کنجکاو چیز ي تاکسی خواهدراوي از راننده. زن از ذهن مخاطب بیرون نخواهد آمد

دستهایش را . بله، زن در ماشین را بسته و باید نگاهی به آسمان انداخته باشد.دیگري خواهیم بود
حتما چند سکه اي از . چرخی زده و نفس عمیقی کشیده و کلی سر کیف آمده باشدباال برده، 

پس سکه ها را .انداند و جرینگ جرینگی میان سکوت آخر شب راه انداختهمیان دستانش سریده
. استتوي جیب مانتوش ریخته و بعد اسکناس ها را مرتب کرده و در جیب دیگرش جاي داده

شان ه و زیر نورش اسکناس ها را از جیب بیرون آورده و شمارهآنگاه پی روشنی چراغی گشت
کیف دوشی قرمزي را از زیر چادرش بیرون آورده، زیپش را کشیده و اسکناس ها را . استکرده

.استدرون کیف پولیش جاي داده
ها هاي ته جیبش و حتی سکهاش را که بخشیده هیچ، تمام اسکناسباید بگویم مرد راننده کرایه

ما فکر می کنیم قبل از بستن کیف پول، ناگهان برقی میان چشمان زن . ا به دست زن داده استر
حتما با برداشتن و .استبوسه اي به عکس پسر بچه هاي زیر پالستیک انداختهسو زده وسو

پس شاید سر . استگذاشتن هر گام از جیبش صداي برخورد دسته جمعی سکه ها بلند شده
.استصندوق صدقه اي ایستاده و دانه دانه جیبش را سبک کردهاي، کنار کوچه

در خالف جهت ماشین ها قدم بر . زن از فرعی بیرون آمده و داخل بزرگراه مدرس شده است
بستی هاي سر صبح تا آخر پول یکی از در.کشدداشته و با روشنایی چراغ هاشان ابرو به هم می

و در .ي خود در گوشه اي از جنوب تهران باز گرددحلهاي تاکسی را می دهد تا به مرانندهشب
کند که صداي کمک خواستن سوسکی را شنیده و به دادش مسیرش از کنار مرد مهربانی عبور می

.رسیده است
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به بقالیسرکوچه شان نرفته، راهش را دور . چند دقیقه ي بعد او به محل زندگیش رسیده است
آن . استمرغ و یک روزنامه را از چند کوچه آن طرف تر خریدهکرده و حلبی روغن، چند دانه تخم 

شبقطره هاي روغن از انگشتان او و صورت کودکانش سرازیرشده اندو لقمه هاي سنگک بیات و 
زن با همان دستان چرب روزنامه را ورق زده و دور شماره ها را . نیمرو از گلوشان پایین رفته است

ا آن شب خیلی دیر خوابش برده و این جمله ي مرد توي حتم. دایره هایی آبی کشیده است
". خیال کن خداوند من از توي آسمونش این ها رو انداخته پایین":گوشش بوده که

روایت دوم
سرپرست را کفاف خواهد داد؟ زنی اي تاکسی چند روز از زندگی یک زنبیدرآمد یک روز راننده

اي می تواند کمی ما آمد یک هفته یا یک ماه رانندهکنم درفکر می!  کند سه فرزند دارمادعا میکه
.ي دیگري زن را دنبال کنیمپس باید از زاویه. را امیدوار به تغییر کند

به آسمان نگاه کرده و نفس عمیقی .استدر ماشین را بسته  و سري به اطرافش چرخانده
. که ها را ته کیفش پخش کرده باشدرا از زیر چادر بیرون آورده و باید سکیف دوشی. استکشیده

دکمه ي مانتوش را باز کرده و . استپی روشنی چراغی گشته و اسکناس ها را شماره کرده
.اسکناس ها را توي لباس زیرش چپانده است

از فرعی بیرون آمده و درگوشه اي از بزرگراه مدرس، در جهت حرکت ماشین ها قدم بر می 
تر روي ش گاهی روي آسفالت می خزیده و گاهی با قدي کوتاهي دراز و کم جانسایه. داشته

اگهان ویژ ماشین ها، پشت سر همو بدون فاصله و نصداي ویژ . استکردهدیوارقامت راست می
پراید سفیدي . کشدار ترمزي را از پشت سر حس کرده استصداي خش خش الستیکی و قیژ

ده انداخته،پس از کمی دست دست، آدرس جلوي راهش ایستاده و او هم نگاهی به صورت رانن
و ماشین از کنار مرد خوش باوري عبور . استمقصدش را گفته یا نگفته در عقب ماشین را باز کرده
.تا سوسک حرف می زده استکرده که جلوي سوراخی ایستاده و به خیالش با چند

ت شبانه روزي سري به سوپر مارک. استمثل همیشه نزدیک طلوع آفتاب به محله شان رسیده
شان ها را روي میز ریخته، دانه دانه شمارهپول خرد. استزده و حساب دفتریش را تسویه کرده

اي چاي و قالبی پنیر وارد خانه شده و با بسته. استکرده و به جایش اسکناس درشت تر گرفته
را نوازش کرده صداي نفس هاشان ، تمام وجودش. استبوسه اي به صورت خواب پسرانش انداخته

.و او را به خوابی عمیق و بدون رویا فرو برده است
صبح با صداي بازي پسرانش از خواب بیدار شده و خستگی و بی خوابی را کنار گذاشته؛ از 

اش صبحانه ي خوبی خورده و تمام روز را آن روز در کنار خانواده. نانوایی سنگک داغ خریده است
.  استمدن غروب دوباره به بهانه ي خرید از خانه بیرون رفتهو با آ. استدر خانه مانده



روایت سوم
فراموش نکنید که شب بوده و . هاي راننده اطمینان کامل داشته باشیمي حرفتوانیم به همهنمی

تاریکی شب خیلی از چیز ها را پنهان . ي زن را نداشته باشداو حتی شاید تصویر درستی از چهره
می دانیم که  . گویندها براي به دست آوردن مقداري پول هر دروغی میها آدمروزاین .کندمی

و از همه بیشتر اطمینان داریم که . راننده وقت جدا شدن از زن اشک را در چشمانش دیده است
"!از طرف من روي ماه خداوند رو ببوس": قبل از بسته شدن در از زبانش این جمله را شنیده

بسته یا نبسته، نگاهی به تاریکی انتهاي کوچه انداخته و نارنجی ماشین  را دیده که در ماشین را 
چند ثانیه اي اسکناس ها را .  پول خرد ها را توي جیب مانتوش ریخته. روددر سیاهی فرو می

ها دکمه ي مانتوش را باز کرده و آن. زده استگی شانتماشا کرده و بوسه اي به روي چرك مرده
پول یکی از دربستی هاي سر صبح تا بوق سگ راننده اي تاکسی . باس زیرش چپانده استرا در ل

در مسیر راه از کنار مرد احمقی که به خیالش منجی سوسک . را داده تا به محله اش باز گردد
.استهاست عبور کرده

را پاك با پشت دستش آب بینیش. ي بعد در خانه اي از خانه هاي محله شان را زدهچند لحظه
به تیر برق پشت سرش تکیه داده و . کرده و آن بخشیش که هنوز بیرون نیامده را باال کشیده است

صداي ترسناك کشیده شدن دمپایی روي زمین، . استچشمانش را به روي روشنایی چراغ بسته
ه گردي نزدیک و نزدیک تر می شده؛ تا  الي در باز شود و سر مردي از میان تاریکی بیرون بیاید ک

ي هم انداخته اند و با صداي جیغ دربه تاریکی نگاه بی مفهومی به چهره. از مرگ را بر چهره دارد
.فرو رفته اند

ي باز مانتو و روسروي نا مرتب از تاریکی بیرون آمده و راه خانه اش را اي بعد با دکمهچند دقیقه
. استش پاکتی سیگار بهمن خریدهاز دست فروش سر کوچه با پول خرد هاي ته جیب. گرفته است

اند و آن شب بچه ها نان خشک جویده.اندوارد خانه شده و پسرانش را دیده که به در چشم دوخته
.شوداو میان دود منگی که از خانه ي تاریکی خریدهغرق می

به ها نا امید از پیدا کردن چیز بهتري از نان خشک براي خوردنشروع فرداي آن روز پسر بچه
زن تا نزدیکی هاي ظهر از خوابی عمیق، ترسناك و  بدون رویا بیدار .انددویدن و بازي کرده

ته .کندو تازه احساس گرسنگی میکه با صداي داد و فریاد بچه ها چشم باز کردهتا این. استنشده
.استجیب مانتو و لباس زیرش را گشته، اما جز مشتی پول خرد چیزي پیدا نکرده
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روایت آخرشاید 
سوالی که پیش می آید این است که زن چه کاري در الهیه داشته؟ تنها فکري که به ذهنمان 

چیزي که عجیب است حضور زنی فقیر  در . جا پاتوقی همیشگی بوده استرسد اینست که آنمی
و ما باز .آباد هم مشتري نخواهند داشتچنین زنانی حتی در همان عباساین. چنین محله ایست

.کنیمهم کمی به اطالعات راوي و تاریکی شب، شک می
کیف دوشی سرخ رنگی را از زیر چادر . در ماشین را بسته و شاید نگاهی به ساعتش انداخته است

اسکناس ها را کنار پول هاي درشت کیف پولیش جاي . کندبیرون  آورده و سکه هارا پخش می
نگاهی به باال و پایین خیابان . استه مدرس شدهاز فرعی بیرون آمده و وارد بزرگرا. داده است

چرخی زده و در مسیر عبور . کندانداخته،چند قدمی بر می دارد و دوباره پشت سرش را نگاه می
جلوي اولین تاکسی دستی . ماشین ها، عقب عقب و  رو در روي چراغ هاي نورانی قدم بر می دارد

ي کوچکی از توي کیفش بیرون آینه. نشیندقب میاي می گوید و روي صندلی عتکان داده، الهیه
جایی کنار خیابان مرد ساده دلی به درد دل .استآورده و تا رسیدن به مقصد صورتش را بزك کرده

زده را نجات پا میواو جان ماده سوسکی را که به پشت افتاده و دست.دادهسوسک ها گوش می
و  . باشدهایش رفتهباشد و پیش بچهکري کردهسوسک جیر جیري سر داده و باید تش. استداده

.استهایش و مرد رانندهعبور کردهزن با سرعت صد کیلومتر در ساعت از کنار ماده سوسک، بچه

چند دقیقه ي بعد، کنار خیابان فرشته چند اسکناسی به اندازه ي یکی از دربستی هاي سر صبح 
چادرش را گلوله می کند و داخل کیفش جاي می .  استاي را پرداخت کردهتا آخر شبراننده

مانتوي . استپشت به روشنایی چراغ ها قدم برداشته و با گذاشتن هر گام تابی به اندامش داده.دهد
حتما گوش هایش را . استآبی و کیف سرخ رنگ، زیر روشنایی خیابان فرشته جلوه اي پیدا کرده

براي مدل باالها . ي، نگاهی به پهلو انداخته استتیز کرده و با شنیدن بوقی یا جمله اي تکرار
کمان هفت رنگی از رنگین. اي آمده و به روي بدبخت بیچاره ها صورت ترش کرده استعشوه

ها که لبخندي نه مثل آن. کندبچه اي را دیده و قدم تند تر میبادکنک، روي چوبی در دستان پسر
هاي ته ي پول خردیگر را تحویل پسر داده و همهاندازد، لبخندي از جنس دبه صورت دیگران می

.استهایش ریختهکیفش را براي بادکنکی قرمز توي مشت

آباد آن شب مثل همیشه نزدیک صبح به حوالی مجتمع مسکونی اش شاید در محله ي عباس
ز کرده، در خانه را با. استاز هایپر مارکت پاکتی سیگار مارلبرو و بسته اي شیر خریده. استرسیده

نگاهی به آینه .مشتی به زیر بادکنک قرمز زده و کیفش را از رخت آویز پشت در آویزان کرده
پاکت سیگار را روي پیشخان . استاش لبخندي تحویل دادهانداخته و به صورت بزك کرده

صدایش را نازك کرده و پسرم. آشپزخانه پرت کرده و مقداري از شیر را درون پیاله اي ریخته است



از اتاق خواب صداي کم جان بچه گربه اي بلند شده وتمام وجودش را .پسرمی به راه انداخته است
تا خود صبح . دست ها را زیر چانه گذاشته و شیر خوردنگربه را تماشا کرده است. قلقلک داده است

.و وقتی که آفتاب از پنجره تا وسط اتاقش جلو آمده، به خواب رفته است. با او بازي کرده
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»ات مباح شود به خرابیهاي حیوانیقدر که سقف خانه از بخار نفسنجاست؛ آن«
بهاره ارشدریاحی

–داردتر نگه میچرخاند و به پشت، خمها میوار حول شانهها بسته، گردنش را دایرهچشم
بتابد، همان طور و –گرم–هابر پشت پلکهاي اتومبیل که نور تندوتیز صبح از شیشه–ايلحظه

نجاست؛ آنقدر که سقف خانه از بخار .. خوابی این سه شب برود تا آخر اتوبان شلوغخستگیِ بی
ها با فشارِ سنگینی پتک وار شیئی ها بسته، پلکچشم. ات مباح شود به خرابیهاي حیوانینفس

بشوئی که مباح شود به خرابی؟ نگاهش چقدر باید گناه.. نجاست. ي سربرجمجمه از داخل کاسه
. کشی ساختمان سی و چندسالهروکش روکار سیم. قرنیز نبود. مردهبود روي قرنیز دیوار چركمانده

هاي زمین فرش شده با موزائیک. ي آبی با طرح ابر و باد سفیدپریدههاي لبکاشیاز زیر قرنیز نیم
ي آب از پشت و صداي چکه. ي سوم به بااله؛ در طبقهچرب، انگار که اتاق قبالً تعویض روغنی بود

هاي ایستد تا کافهها و دانشجوهاي میدان آزادي میاز صبح زود که در صف طوالنی کارمند.. دیوار
ها آشفته و و مو–ناشتا–و هی سیگار. یاولکه بازشود و اولین قهوهتا کافه. کریمخان، هنوز گیج است

ي دیوار به که اجباري است صبح زودها بیرون زدن و از همسایه–خوابیبی–ها نیمه باز از شبچشم
شان خوابد و خانهگاهی می9ها بعد از اخبار ساعت تر بیدارشودکه شبدیوار تازه داماد هم زود

هاي نزدیک به ونجاست ازترك. هاي سقفخیره به ترك. کندفکرمیساکت است و نباید باشد؛
دي . ها در جیبدست.نه نوشتن. نه کاغذي. نه خودکاري.. چکد، فقطیهاي سقف واحد او مشکاف

. نه رفاقتی. عجله در را بازکندآلود و بیچی خوابپا شدن که کافهروزمرگی است پابه. نه برگی. ماه
سرك . اندهاي جدید آمدههمسایه. شوداخت نمی. اي جدیدو هر بار کافه–منتظر–حرف وسالمبی

. دردسرصدا و بیو هر چه کوچک باشد و بی. اشآید از خانهاند صداي سگ میگفتهاند و کشیده
هاي هاي حیوان؛ نفسو مباح است سقف آن خانه به خرابی، که نفس. شودخوانند و نمینماز می
گفته سگ ندارد و نداشته و در را بسته و سیگاري آتش زده و فکر کرده .. -ها که شب–اشحیوانی

ها وکنج ا دیده و یادش آمده زن، همیشه در چادر تیره پوشیده شده و از سایهزنک را کج
–مباح است–هاي سگیو فکرکرده به دیوار که به نفس. گیرد پشت مردهاي راه پله پناه میوکناره
. بیندي سیاه و مرد اخبار میدر چادر تیره نشسته کنار پنجره با پرده–البد–و فکر که زن. بردارند

مرد همسایه صدایت راشنید؛ مرد . حرام شدي امشب. شماردمرد می. گرداندیح میزن تسب
فکر . خوابدبندد و در اتاق دیگر میچارقد تیره را به کمر می. کندزن چراغ را خاموش می. گویدمی
اتوبان راه . نرسیده است. کندها را باز میچشم. کند صداي زن را کجا شنیده که نشنیده تا بحالمی

. گفته صداي انکراالصوات را کم کند. کوبیده در را؛ چند شب قبل. مرد در زده. بردبه جایی نمی
نجاست از درزهاي . المپ راهرو سوخته و تاریک شده. هایشنگاه کرده؛ مات درچشم. گناه است

نگاه . هاي پالستیکی مرد رسیدههاي مرطوب درگاه به دمپاییدیوار بین دو در راه افتاده و از الیه



و نجاست، رگه دوانده . و صداي درکوفتن. و رفته. مرد سري تکان داده، به ترحم. کرده به پاهایش
ها ها در رگهرهاکرده تا رگها را در بخار غلیظ تاریکی و نفس–آن جا–ایستاده. هاي چوب دردر رگه

بازکرده و .کف دستش است–عرق کرده–زنده بمانند و در،پشت سرش بسته شده وکلید همیشه
دارد و پیراهن قرمز کوتاهی که موج برمی. زن در سکوت تکیه داده به دیوار مشترك.. داخل شده

غرد و بوي گند عرق از تمام شیارها و منفذهاي بدنش؛ که دیوار و مرد می. هاي سفیدشروي ران
–پرتمنا –واج قرمز گوش چسبانیده به دیوار مشترك و تن زن زیر لباس م. و دیوار، او را. را رهاکند

هاي با چنگک. ي خانههمیشهخورد به مانعی در تاریکیپایش می. رودعقب می..آنسوي دیوار
شود با چشم باز چطور می: کندفکر می. شود به دیوار؛ در تاریکیخیره می. هایشکوبریک بر پلک

ناله . شنیداتاق کناري میرا از پري ماهکه صداي . ي اولندید؟؟ چشم بند نداشت، از همان لحظه
ي گوشه. ها قفلدندان. لرزیدو او می. داد؛ آرام و شمردهها را یکی یکی جواب میسوال. کردنمی

هایش بر سطح دستبند فلزي ساییده ناخن. نه مرد بود هنوز و نه بو و نه صدا. دهان کف کرده
قرنیز، . مردهدیوار، چرك. تاریکیها باز؛ خیره بهچشم. شکنجه خون نداشت. شدند و خون نبودمی

پاها .. منتظر.. ي قدیمی و کاشی هاکاري روکار ساختمان سی و چند سالهروکش سیم. نداشت
به .. خیره به دیوار در تاریکی. شکنجه و صدایش. انتظار. ي سرد فلزي صندلیبرهنه، پابند به پایه

، خون که باشد آن قدر شسته شود در پهلو غلتیده؛ که مردگان باید به پهلو بغلتند و نجاست
آمد و تطهیر که خون بند نمی. ها رنگ نگیرندغسالخانه که تطهیر شود و به جان کفن نرود و پنبه

کرد آب و کوبیده بود به در که هی چکه می. که سرد بود . شستند هی تنش رامی. شدنمی
ها ش را کوبیده بود به دیوار و موزائیکسر. خون ندارد. نشویید. دست نزنید. ها حرام استنامسلمان
صداي التماس بود؛ که مرگ . شدندآنجا هم شنیده بود که از راهرو پاهایش کشیده می. چرب بود

ها زنگ زده لوله. چک-ا-چک. شد درکوبیده می. شد سرشکوبیده می. خواست و دیوار رامی
و اتاق را آب بردارد و غسالخانه را . را بگیردهاي روکار که برق، آبهاي توکار، زیر سیملوله. بودند

. هاي فلزي زنگ زده، برق زده، پوسیدهها و لولههایش را ببندد از بین چنگکآب بردارد و چشم
که . هی التماس–خاکستر آب زده، ریمل زنک که هی گریه . هاپودر شوند و بریزند روي گونه

هایش را ببندد از بین چشم. آیدصداي سگ میمردگفته . الکلدهد، بیاش بوي حرام مینفس
. هاي گوشتی با بوي کباب و پیازچنگک. هاي مرد چاق با بوي پیاز و کبابچنگک ها؛ دست

هایش هایش گوشبا دست. چک آب شیرظرفشوئی را نشنود زنک–هایش را ببندد که چک گوش
زیر .. آنجا.. پري ماه.. پري ماه. آبدار. پز خونیگوشت نیم. و دماغش را از بوي کباب و پیاز. را بگیرد
نجاست؛ آنقدر که سقف اتاق . روبی دیوار روبه. زدهشرم. عریان؛ پرخوننیمه. وات200المپ 

هواي . کشدنفسمی. حراماست. هابخار.. شان واجب شود به ویرانیهاي حیوانیشکنجه از بخار نفس
هاي بخارگرفته بیرون بریزند و این مسافرهاي خواب تاکسی را باید با سرنگ خالی کنند و از پنجره

و به . هاهاي سقف رگه دوانده، نجاست درآنباید بگوید که ترك.. -البد –دانندآلود و گیج نمی
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هاشان در چادر تیره هم که و زنان همسایه. اند تا ابدشان تکفیر شدهایستگاه که برسد اتوبان، همه
جایی،کسی را دارند،که مرده باشد، شهرکوچکی، نه نزدیک،که برود هاشان پوشیده شده باشند، مرد

و زن با چارقد گلدار بیاید و بخواهد نذري بیاورد و دردستش هیچ نباشد و یادش رفته . و شب نیاید
او در را ببندد باز و باز در را بکوبد والمپ راهرو را درست کرده ... - البد –اي خالی حتیباشد کاسه

اش را هاي خالینایی عریان،گل هاي چارقدش کنار برود، انگار که باد بیاید ودستدر روش. باشند
ي هر کند؟ و سرکه برگرداند به صداي چکه چکهببیند و بپرسد شیر ظرفشوئی شما هم چکه می

شان بگوید پیاده ها داخل و بهها و راني بین شانهشب که انکراالصوات است،زن بلغزد ازحفره
بنشیند روي . همان طور بالتکلیف، با موهاي پریشان بنشیند روي کاناپه. استآخرخط . شوید
. الي موهایش، که نبود دیگرنگاه کرد که دست برد؛البه. برَدکند که دست میفکر می.. و فکر. کاناپه

ق بر ها و عربود مرد چاق با بوي عرق و تعفن و گنداّب مانده از تمام شیارها و حفرهبا چاقو تراشیده
و . هازیر بغل و روي شکم و کمر و ران-اي هاله–تر زده و تیرهي لباسش، شورهپیشانی و پارچه

دید با و فیلم کوبریک بود انگار که هرشب می. و چاقو که برق زد. بودتف بر پیشانی مرد، که غریده
دردرگاه، رو به - هالکها بر پشت پانگار هنوز چنگک–واو،مات . هایشهاي فلزي بر پلکآن چنگک

هاي دیوار نجاست از ترك.. المپ راهرو، که روشن مانده و تایمر ندارد وساختمان قدیمی است
. کنندها صدا میمهره. دهدگردنش را به راست وچپ حرکت می. اند به ایستگاهرسیده. گذشته البد

: زندتی میبا آرنج به پهلوي مرد بغل دس. کشدآخرین نفس سگی را می.. چک–ا–چک
»ترین کالنتري کجاست؟؟نزدیک«-



ایکس.آي.نسل وي
سعید احمدزاده

،شدي پدرم به من داشت تبدیل به عشق عمیقی میعالقهاي کهدرست در لحظهده سال پیش،
گوید، به نظر من، پدرم درست می.  مان سبز شداز کلوچه و مسقطی جلويیارو با یک سینی پر

خیابان با یک وسط،غیر از این چه دلیلی داشت که یک نفر. خواست ما را مسموم کندیارو می
آن هم بعد از ،ها بخوردو اصرار کند که آدم از آنسینی کلوچه و مسقطی جلوي آدم سبز شود

ها مردم براي پنجشنبه شب.چنین قصدي نداشتهگوید اصالًمادرم می؟ گیريي گروگانیک قضیه
اما به نظر من، شاید . اش چیزي بفرستدخواسته براي امواتکنند، شاید میشان خیرات میواتام

اگر . کنم که تا آخر عمر نمیرممن دعا می. اش را مسموم کندخواسته هم ما و هم امواتیارو می
د براي توانست که میاین بدترین اتفاقی. ا مسموم کندهم مردم، کسی نخواهد بعد از مردنم من ر

بینم کنم، میحاال که خوب فکر می. آیدپیش بیاید، دخلش می- البته بعد از مردنش-یک مرده
رئیس، اما -دکتر: شودشاید این طور نوشته می،پدرم یک دکتر رئیس است،حق با پدرم است، آخر

تنهایی براي کدام به ي دکتر، هیچي رئیس و نه کلمهکند؟ مهم این است که نه کلمهچه فرقی می
اما . ندطور که شایسته است این را درك کتواند آنهرچند مادرم هرگز نمی. کننداو کفایت نمی

به نظرم قبالً . اندها پدرت را زیادي بزرگ کردهگوید اینمیاو. رئیس-دکتر: واقعیت همین است
- طور بیآن روز که ایناما از. بردکردند، لذت میجوري صدا میاین،وقتی پدرم را توي مجموعه

شاید در آینده، دیگر دلش نخواهد او را . شرمانه من و او را به گروگان گرفتند، دیگر مطمئن نیستم
.شاید هم از این موضوع متنفر شود. دکتر رئیس صدا کنند

توان کسی را دکتر رئیس خطاب کرد اما شأن دکتر رئیس بودنش را به جا نیاورد و طور میچه«
مادرم یواشکی . مالدهایش را مدام به هم میگوید و دستاین را پدرم می»به گروگان گرفت؟او را 

:گویدپدرم می. مالدهایش را به هم نمیگوید، اما دستمی».یعنی بزرگ کوچک،كرَخَ«:گویدمی
پدرم بینم کنم، میاما من هرچه فکر می».آن روز با این کارشان من را کوچک کردندواقعاً«

کرد و به نظر مخصوصاً آن یکی که با پدرم صحبت می. ها خیلی بزرگ بودندآن. کوچک نشده بود
: گویدالبته پدرم می. گفتند کاراگاهشان بهش میکه بقیههمان. شان استرسید که سرگروه بقیهمی

.اش تقریباً دو برابر پدرم استقدوهیکل».سی کارد«
هاي دیدم که با آن چشمبرد، او را میا خودش به مجموعه میبعضی روزها که پدرم من را ب

، »تیمارستان«گویدمادرم می. کردها امر و نهی هم میپایید و به آناش بقیه را میدرشت و سیاه
یک روز هم خودش تابلوي زرد . اما پدرم عقیده دارد نباید بگوییم تیمارستان، باید بگوییم مجموعه

بابا «:از پدرم پرسیدم. »ي بازتوانیمجموعه«خواند که رویش نوشته شده بودسردرش را برایم 
»بازتوانی یعنی چی؟
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».خوان دوباره توانایی خودشون رو به دست بیارنها مییعنی این«:گفت
اما به نظر . هایشانآور باشد، حتی چشمها قد و هیکل ساکنین مجموعه تعجبشاید از نظر خیلی

هاي سیاه کند قد و هیکل درشت و چشمقی است کسی که در مجموعه زندگی میمن، خیلی منط
مخصوصاً کارآگاه سی کارد که انگار توانایی خودش را خیلی خوب به دست آورده . داشته باشد

.است
مان ماشین جدیدي خریده بود و من و پدر هم توي حیاط بودیم، ي پایینییک روز که همسایه
ي عقب ماشینش، یک خروس بعد از توي جعبه. یک کارد بزرگ آشپزخانه بوداو مشغول تیز کردن 

. ي بیچاره چپاندشیر آب را باز کرد و شیلنگ را به زور توي حلق پرنده. چاق و چله بیرون آورد
خدا کند کسی دلش نخواهد به . دانم چه اصراري داشت به خروس بیچاره آب شیلنگی بدهدنمی

د خروس را زیر چرخ جلوي ماشین گذاشت و سرش را بیخ تا بیخ برید و بع. طور آب بدهدمن این
اش را روي چهار چرخ ماشین کشید و زد، گردن بریدهطور که خروس داشت دست و پا میهمان

خرد، میندي را که مادرم از مغازه قصابی من آن روز فهمیدم گوشت گوسف. ها را هم خونی کردآن
ها چند نفر الزم است تا گوسفندهاي سربریده را دور ماشین. تبا چه زحمتی به دست آمده اس

بعد در مورد گاو فکر . ها بکشندطور نیمه زنده گردنشان را روي چرخ ماشینبچرخانند و همان
بله، چرخاندن گاوهاي سربریده شده دور . کردم و آن موقع بود که فهمیدم شغل اکثر مردم چیست

.زننداوهاي نیمه زنده چه دست و پایی که نمیگ. دیگرها با همکاري همماشین
خواستم این راز بزرگ را با پدرم هم می. رسیدمي خوبی میشکّی نبود که داشتم به نتیجه

»کنی؟حاال چه کارش می«: ي پایینی سؤال کرددرمیان بگذارم که او اجازه نداد و از همسایه
؟ سی لی پِلو حرف ناره، اي سوام نهادمش چکارش ایکُنُم«: ي پایینی لبخندي زد وگفتهمسایه
».منِ توري

»بردش قصابی؟بابا حاال می«: از پدرم پرسیدم
».گه براي الي دمپخت حرف نداره، شاید هم توي توري کبابش کنهمینه،«: گفت
ها و گوشت منظورش این بود که ماهیچه. کارد چیستجا بود که فهمیدم منظور پدر از سیهمان
شاید هم منظورش این بود که براي دمپخت حرف . آگاه براي بریدن با کارد حرف نداردتن کار

گفت سی پلو یا سی لی پلو؟ به هرحال چه اما اگر منظورش این بود، چرا به کارآگاه نمی. ندارد
.کاردسیگویداهمیتی دارد؟ پدرم طوري که کارآگاه نشنود بهش می

چه اهمیتی دارد؟واقعاً
چه اهمیتی «: پدرم به سی کارد گفتگیري هم وقتی من وارد دفتر پدرم شدم،گروگانآن شبِ 

»داره؟



شما اصالً! ، نه آقاي دکتر رئیس...ترهچه اهمیتی داره؟ از نون شب هم واجب«: سی کارد گفت
صحبت در مورد باورهاي یک ملّته، اعتقاداتی که ریشه در فرهنگ ما داره، صحبت . متوجه نیستین

».اَسسالمت روانی یه جامعهاز 
»جامعه؟«:پدرم گفت

خوان چیزي رو ازش بگیرن، اون هم چیزي اي که یه بارگی میجامعه. بله«: کارد جواب دادسی
این قبیل کارها احتیاج به زمان داره، . هاي گذشته تا امروز ادامه داشتهرو که اعتقاد بهش از نسل

».باید تدریجی باشه
- کنند، اما نمیکارد دارند در مورد مطلب مهمی با هم صحبت میم و سیدانستم که پدرمی

پی به ته سالن نرفته بودم و توي دفتر پدرم مانده بودم، اگر براي پی. دانستم در مورد چه چیزي
- شان بپرم و از پدرم بپرسم چه چیزي را میخواستم وسط حرف. گرفتمشاید حاال مطلب را می

گفت اگر کسی فوتبال مان افتادم که میي پائینیکه یاد حرف پسر همسایهخواهند از ما بگیرند،
که من معنی ها بفهمند با خودم گفتم اگر این. کنندبلد نباشد، او را توي مدرسه ثبت نام نمی

بنابراین چیزي . دهنددیگر توي مجموعه راهم نمی. دخلم آمده استفهمم،شان را نمیحرف
هاي موقت همیشه به سرعت رفع بحران«:کارد گفتبه سینشست و روپدر پشت میزش . نگفتم
».شدن
- دیگر توي یخچال خانهکارد طوري لبخند زد که انگار مچ یک خارپشت و یک قناري را با همسی

دیگر توي یخچال باهمکه کسی یک خارپشت و یک قناري راالبته به نظر من، این.اش گرفته باشد
هیکل افراد مجموعه و حتی رنگ تر از قد وست حتی منطقیی خیلی منطقیخیلاش ببیند،خانه

کارد بعد از آن به هرحال سی. کندطور فکر نمیکارد ایناما مطمئن هستم که سی. هایشانچشم
گین بحران یشما به این م! چه جالب«:تر کرد و گفتلبخند حیرت زده، کمی صدایش را بلند

. پذیریمها رو نمیبندي، اما این حرفکمبود، تحریم، سهمیه.مواجه هستیمموقت؟ ما با یه چالش
».شما هم نباید دست رو دست بذارین

»رو دست؟ رو دست کی؟«: پدرم پرسید
».خودتون، خودتون آقاي دکتر رئیس«: سی کارد گفت

»چرا؟ نکنه حرومه؟«:پدرم با تعجب سوال کرد
درسته گروگان ما هستین، اما هنوز . باید یه کاري بکنیننه منظورم اینه که «:کارد گفتسی

».دکتر رئیس اینجائین
هم گروگان کارد من راخواست سیفهمیدم، چقدر دلم میمعنی این یک کلمه را خیلی خوب می

- مند میها به دیدن حیاط مجموعه عالقههایی هستم که غروبمن از آن دسته بچه.گرفته باشد

بنابراین پشتم را به پنجره . کردمنظر میي گروگان، باید از این کار صرفدن کلمهاما با شنی.شوند
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کارد کردم که اتفاقی بیفتد که سیخدا خدا می. فرو کردمهایم را تو جیب پالتویمدستکردم و
.من را هم گروگان بگیرد

و مخفی وقت چیزي رما هیچ«:کارد گفتبه سیروهایش را روي هم گذاشت وپدرم دست
خواین بگین یه روزه تموم نمی.هر دو نفر یکیکه بین همه تقسیم کردیم،یه کارتن بودنکردیم،

»شده که؟
».معلومه که تموم شده«:سی کارد گفت

»خورن؟ذارن الي نون مینکنه می«:پدر گفت
چه طور ها کنین جنگفکر می. هر دو نفر یکی، اشکال درست همین جاست.نه«: گفتکاردسی

چه بسا سر . کنناشتباه میجنگ جهانی سوم سر آبه،گنهایی که میاونها؟شن؟شروع می
و به قوطی توي ».شهمین قوطی آبی با در سبز همیشگی. همین قوطی کوچیک آبی باشه

رن سراغ میکنن؟ معلومه،کار میره، چیوقتی منابع کشورها رو به زوال می.دستش اشاره کرد
هم بیداي آخر سردرختاي بید،اکالیپتوس،درختايها،جنگلنابودي.یی که خواب بودنکشورها
مافیاي زیرزمینی وتولید ناخالصی،تقّلب ودر خالل جنگ هم قاچاق،. بله، بیداي مجنون... مجنون

...نوع مصنوعی
- جیبکردند که حاال من داشتم توي داشتند در مورد چیزي بحث می.درست حدس زده بودم

ساعت قبل، بدون هاي آبی کوچکی که یکقوطی.فشردممیهاي پالتویم توي هر مشتم یکیش را
ها را به خانه باید آندانستم آن شبچون می. ي پدرم از توي کشوي میزش برداشته بودماجازه
- آمدم، فقط یک قوطی به من میاي که من با پدرم به مجموعه میالبته روزهاي وسط هفته.ببرم

ها را وقتی مادرم آن.کنم چون فردایش تعطیل بودمیفکر. دو قوطیهاولی پنجشنبه شب. داد
یک کارتن بزرگ جمع را درهامن هم قوطیداد وشان را به من میکرد، قوطی خالیمصرف می

يالبته نه یک خانه.ي درختی بزرگی بسازمخانه،ها به همخواستم با چسباندن آنمی.کردممی
.هاي عجیب دیگردهندگی و خیلی خاصیتي درختی با خاصیت شفایک خانهدرختی معمولی،

شاید هم تا آخر. اي بسازم که هرکس درآن بخوابد، تا آخر عمر مریض نشودتوانستم خانهشاید می
.اصالً نمیردعمر

اداري، نیاز مطمئن باشین بعد از چند روز تشریفات «:جا شد و گفتپدرم پشت میزش کمی جابه
».کنیممجموعه رو هم مرتفع می

توي شاید!ي قشنگیمجموعه؟ چه کلمه«:گفتي دیگریک لبخند خارپشت قناریانهکارد باسی
که ما براي باورهامون اینجابدونیدرئیس، این روآقاي دکتراما.گیناي میتون چیزدیگهذهن

. مونهویتی از وجودمون شده، بخشی ازبخشنسل حاالچندازبراي چیزي که بعد.هستیم
به من اشاره کردبعد».حقّ آیندگان ماهاي ما،حقّ بچهقوطی آبی ناچیزي که حاال حق ماست،

».نجات بدیمیک بحران جدیدازهاي آینده روماباید نسل«: وگفت



اولین کسی کاردسی.دانستم که من هم یک نسل هستمموقع نمیتا آن. خیلی برایم جالب بود
.آمدخوشم میکاردانگار داشت از سی.به من گفتراکه اینبود

»بحران جدید؟«:پشت میزش تکان بخورد، پرسیدخواست ازپدرم که نمی
بعد از نوع مصنوعی رو مصرف کرد،،وقتی نسل جدید.بله، بحران جدید«: کارد جواب دادو سی

کنه نوع کنه و اون موقع فکر میبره، باهاش زندگی میگیره، ازش لذّت میمدتی دیگه بهش خو می
آیا این یه بحران آیا نوع واقعی حق اونا نیست؟. دونهبعد نوع واقعی رو مصنوعی می. واقعی اونه

.و دوباره به من اشاره کرد» براي آیندگان نیست؟
خواست ن او میبه نظر م. کرد، یعنی در مورد منکارد داشت در مورد نسل آینده صحبت میسی

خودي بی. آزاري خاموش و پنهانآزاري وسیع و گسترده جلوگیري کند، یک کودكاز یک کودك
کسی که . آزاري آمدبه نظرم او یک سردار مبارزه با کودك. شدممیمندکه داشتم به او عالقهنبود 
ما از نوع خواستدلش می. خواست نسل آینده، یعنی ما، نوع مصنوعی را نوع واقعی بدانیمنمی

کارد به آن دو نفري که تا آن موقع مثل تیر چراغ برق پشت درب اتاق بعد سی.واقعی لذت ببریم
ستاد پیشگیري از :ما باید یه ستاد تشکیل بدیمدر اولین قدم،: گفترو کرد وایستاده بودند،

.»ایکس. آي. وي«بحران 
کارد آزاري وسیعی که سیکودك.»ایکس. آي. وي«با خودم گفتم پس اسمش این بود، بحران

- سی.صدا ایستاده بودندطور بیتیرهاي چراغ برق همان.خواست از آن جلوگیري کند، این بودمی

آیندگان . باید به آیندگان بگیم که نوع واقعی، واقعیه و نوع مصنوعی، مصنوعی«: کارد دوباره گفت
تیرهاي »فهمین؟دنیا به نوع واقعی پشت کنه، مینباید بذاریم. باید لذّت نوع واقعی رو بچشند

موقع زیرلب مطمئنم که پدرم همان» .فهمیم کارآگاهبله، می«: چراغ برق به صدا در آمدند و گفتند
کارد چند قدم به طرف من آمد و رو به بعد سی.شدگفت، نمیکارد، چون اگر نمیگفته بود سی

کارد مورد توجه قرار گرفته بودم، که از طرف سیایناز» فهمی پسر جان؟تو هم می«: من گفت
بله منظورتون اینه که دنیا نباید اون «: فوراً گفتم. خواست توي بغلش بپرمخوشحال شدم و دلم می

».رو پشت خودش بکشه، چون ممکنه بسوزه
خواهد یک خارپشت مرده را به یخچال به خودش گرفت که میي کسی راکارد قیافهاما سی

بعد به طرف میز ».در نظر شما همه چیز وارونه است، همه چیز«: اش برگرداند و زیر لب گفتخانه
ها را هم زیر میز و توي کمد. پدرم رفت و کشوي آن را چنان ناگهانی کشید، که پدرم جا خورد

ما ترهاي شدر نظر بزرگ«: تري گفتبا صداي بلندبعد کمی فکر کرد و رو به من.نگاهی انداخت
چرا «: و دوباره رو به پدرم کرد و گفت. هم همه چیز وارونه است، درست مثل همین تابلو ورودي

»اون رو وارونه نصب کردین؟
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شاید وقتی براي پی پی رفته بودم . کنم یک نفر روي صندلی پدرم چسب ریخته بودمن فکر می
: سی کارد گفت» نصب کردیم؟و ته یعنی سر«:پدرم پرسید.جا افتاده بودمادرم گذارش به آن

»نه، یعنی پشت و رو نصب کردین، چرا باید پشت اون به طرف ما باشه آقاي دکتر رئیس؟«
به نظر شما اگر کسی بخواهد دکتر رئیس را بکشد . و این بار دکتر رئیسش را انگار کمی کشید

شود؟چه شکلی می
. تابلو رو باز کنیم و درست نصب کنیمتصمیم گرفتیمما براي اولین قدم،«: بعد رو به پدرم گفت

. هاي چراغ برق اشاره کردو به تیر».ها وسائل الزم رو از قسمت تأسیسات با خودشون آوردنبچه
هاي ستاد رو ي فعالیتادامه«: بعد گفت. هایشان را باال و پائین  کردندسرهاي چراغ برقاین بار تیر
هاي برنامه. قول خودتون، نیاز مجموعه رو مرتفع کنینشما به. هاي بعدکنیم به روزموکول می

هاي زیر پایش کنم داشت با چسبپدرم که فکر می» .کنیمون اعالم میپیشگیرانه رو بعداً بهت
خورم میبه ساکنیتم در مجموعه قسم «: گفتکارد سی. کارد نگاه کردرفت، فقط به سیمیکلنجار

».تون رو تا یه ساعت دیگه آزاد بکنیمکه اگر مخالفتی نکنید، شما و پسر
او . کارد بپرمهایم پرواز کنم و توي بغل سیخواست با بالدلم می. آوردممیواي داشتم بال در

از . یعنی منظورش این بود که من را هم گروگان گرفته بود. کنیمگفت شما و پسرتان را آزاد می
.عاشق او شده بودممند نبودم، من کارد عالقهآن لحظه دیگر به سی

توانست من را هم گروگان کنید نمیفکر می. خورم که دقیقاً همین را گفتبه شیرازیتم قسم می
ام؟ حتما باید به فساییت پدرم هم قسم بخورم؟آوردهبگیرد؟ یا من این را از خودم در

فقط . گویمبکُشید، نمیگویم، خودتان را هم ي ماجرا را برایتان نمیشد بقیهطورحاال که این
هایمان را توي کارد و دوستانش من و پدرم را نکشتند و ما دستهمین قدر بگویم که آن شب سی

شاید هم وارد مجموعه شدیم، . جیب پالتوهایمان کردیم و مثل دوتا مرد از مجموعه بیرون زدیم
شه، فقط شاید تا حاال یه چیزي نمی«: گفت»شه؟حاال چی می«:در راه از پدرم پرسیدم. دانمینم

»تابلو پشت و رو شده باشه، چه اهمیتی داره؟
»ها؟اون قوطی«: بعد از من پرسید

اي بر فشردم، دستم را بیرون آوردم و با لبخند ویکس مآبانهها را میطور که قوطیو من همان
یکس آسایی زد و وياو که شاید غافلگیر شده بود، فوراً قهقهه.روي لب، چشمکی تحویلش دادم

»چه اهمیتی داره؟ چه اهمیتی داره؟«:پرسید
»!تره بابااز نون شب هم واجبچه اهمیتی داره؟«: اي گفتمکارد شایستهمن هم با لحن سی

هاي روز کیسهاند و هراي کشیدهحاال درست زیر ساختمان بلندي بودیم که دورش قفس لوله
اش به ام و عالقهشد که بزرگ شدهپدرم داشت متوجه می. زنندجا دار میشن و گچ و سیمان را آن

- کنم همان بود که روزها کیسهفکر می. شد که یارو نگذاشتمن داشت به عشق عمیقی تبدیل می



ساز بیرون پرید و با یک سینی پر از کلوچه و مسقطی از توي آن ساختمان نیمه. زندها را دار می
.مان آمدبه طرف
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نقطه خور

قاسم طوبایی

oسال مشکلی نداشتیم با هم7-6توي این .... آدم خوبیه
oکی؟ رائفی؟ توي اداره ماست؟
oآدم بدي نیست...یکی دوبار دیدمش...زیاد نمیرم بایگانی
oخسته جوابتو زیر لبی میده که ...یه جور... میکنی بهش وقتی سالم ... خیلی باحاله

!عاشقشم.... نگو
oایشون از کارمنداي منضبط ما هستند فکر میکردم تا به حال بازنشسته شده باشند ...

نشدند؟

هر روز عصر بعد از . پدر محبوبه برایش یک آتاري دستی خریده بود.با محبوبه بازي می کردیم
همه را می . می خریدم و می رفتم خانه شان تا با هم آتاري بازي کنیممدرسه تخمه و بیسکویت 

نقطه خور تند . ریختم توي دامن قرمز سیندرالیی اش و خودم شروع می کردم به نقطه خور بازي
دهانش را باز می کرد و همینطور که می رفت جلو همه . تند نقطه ها را می خورد و می رفت جلو

تمام که ... ه آتاري بود و محبوبه تند تند تخمه ها را با پوست می جویدچشمم ب. چیز را می بلعید
می شد شروع می کرد به نق زدن و جوابش را که نمی دادم با مشت می افتاد روي من و من فرار 
می کردم توي کوچه و محبوبه می زد زیر گریه و گریه که میکرد خال درشت روي لپش خیس 

....اشک میشد

12اداره آب و فاضالب ناحیهمدیریت محترم"

با سالم

امروز چندین قفسه از پرونده هاي قدیمی بایگانی 30/11احتراما به عرض می رساند در ساعت 
در این حادثه مسئول بایگانی اداره آقاي فرهاد .در اثر رطوبت از دیوارجداشده و فرو ریخته است

شدند که خوشبختانه مشکل خاصی رائفی در اثر ضربه وارده به سر دچار شکستگی و جراحت 
به همین دلیل موقتا بایگانی زیرزمین تعطیل و بایگانی جدید در اطاق باالي ساختمان . وجود ندارد
".منتظر دستورات و اوامر جنابعالی هستیم.دایر گردید 



و چند زونکن را گذاشتند توي اتاق، در را بستند. رائفی ایستاد تا دو مرد رفتند. اتاق بزرگ بود
اتاق روي پشت بام بود و حاال که اقاي رائفی نگاه می کرد چند پرنده روي سیم هاي برق .رفتند

آفتاب افتاده بود کف اتاق و دیوارها با رنگ روغنی زرد برق .جلوي بالکن داشتند نگاهش می کردند
از . کنار در، یک کمد طوسی فلزي بود. دستش را گرفت جلوي نور. نور توي چشمش میزد. می زد

....کنار کمد نشست توي سایه ، توي تنها سایه اتاق. عرض اتاق رد شد

oدیگه وقتشه بازنشست ... ایشون سی ساله کارمند بایگانی اند ...تقصیر کسی نبود
....اما چرا من باید اخراج بشم؟... بشن

oتی راس... میگن یه دفعه قفسه ها آوار شده رو سر رئوفی... میگن بایگانی نمور بوده
حقوقا رو کی میدن؟

oاین همه پله رو نریم پایین.. برا ما خوب شد ... اما انگار آوردنش باال... زیاد ندیدمش....
oگردوخاك میزد ... دویدم دم در زیرزمین...من خیلی ترسیدم وقتی صدا روشنیدم

برش دیدیش؟ اومدن ... تو که خودت بودي مرجان... بعد هم که آمبوالنسا اومدن... بیرون
خیلی با این ... بلند شد خودش رفت تو امبوالنس...نذاشت ... دارن بذارنش رو برانکارد

...من که عاشقشم.... همچی مردونه بود... کارش حال کردم
oحسابداري نامه درخواست بودجه از اداره کل را تنظیم کند.

احتراما "

نامه درخواست بودجه الساعه . گردیدبه عرض می رساند بایگانی جدید در طبقه فوقانی دایر 
".....ارسال میگردد

... اسمش چی بود.... دامنش چه رنگی بود؟... تا تخمه ها بودند جر و بحثمون نمی شد
....اسمش...اسمش

. اتاق روشن بود. پرده ها را کشید. در اطاق را بست. هوا گرم بود.رائفی کمد را دستمال کشید
لوزیهاي ... مربع هاي سیاه جلوي چشمهاش می چرخید. رددرد میک.دست گذاشت روي زخم

نور از کنار پرده هاي کشیده .کمد خالی بود. دو پرونده کاغذي را گذاشت گوشه کمد... تودرتور
....کمد بزرگ بود و خالی. سایه سیم هاي برق افتاده بود روي پرده... افتاده بود روي دیوار
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o .... ما که داریم میریم، اما حقش نبود ... بشه یه جامیشد یه ساعت تو تاریکی خیره
... سال اینجور پرتمون کنن بیرون6بعد از 

oآره؟... راسته دیگه به هوش نیست؟... میگن این رائف خل شده
o برگه ها رو که داد دستم ... دیروز رفتم برگه انشعابات رو بگیرم...اسم این بابا چی بود؟
....قط نگات میکنهف... عجیب بود...هیچی نگفت...

oگفتم آقاي رئفتی چند تا پوشه می ...اون هفته رفتم چند تا پوشه باطله ازش بگیرم
دقت کردي ... همچین نگام میکرد که نگو... نمی دونی مرجان....خوام برا کاغذ باطله هام
یه قوزي هم ... راستی اونطور هم قیافه اش مردونه نیست ها... چشماش به سبز میزنه؟

....بفهمی نفهمیداره
o .....بایگانی مهم است.

حاال . رفته بود از توي پرونده هاي زیرزمین پرونده هاي مدیران را جمع کرده بود آورده بود باال
ایستاده بود و خط باریک نور . ایستاده بود تا پرونده هاي مهم تر را مرتب کند و بگذارد سرجایشان

.......وسط اتاقداشت از کنار پرده خودش را می کشید 

بنابر دستور تمامی پرونده هاي معاونان ، مدیران علی الخصوص پرونده وزین جنابعالی به "
".............بایگانی جدید منتقل گردید

فکر کن -این کیه داره میاد؟ -!...شاید- عباسی مدیر ، همون قد بلنده بود با موهاي ژیگول ؟ _
عباسی رو که ..نه-عباسی نیست؟-!... میخواد براي آت اشغالهاپوشه... چی میخواد؟... فکر کن
این بچه -...پاکش کن هرزه-....رژ قهوه اي محبوبه-... گرفتن؟ بگیر بگیر بود بیرون؟–... گرفتند

دهنش تند تند باز می شد و بیسکویت ها و .... نقطه خور وحشی... ها کن ببینم-..... پیشونی نداره
فکر -اون روز بگیر بگیر کی زد رو ترمز؟ -کی برام آتاري خرید؟ -...بلعیدتخمه ها را می 

چی –.. زن-مرد بود یازن؟ .... پرونده رو بیار-... توي ذهنمه-کی بود توي رنوي قرمز؟ ...کن
چرا می -» ....نترس گازت نمی گیرم... بیا باال تا نگرفتنت... زود بیا باال پسر ژیگول« - گفت؟ 

پرونده اش نیست-با باتوم میزدند -...انقالب فرهنگی؟–.. نه- د؟ جنگ بود؟ گرفتن

....امضاء شد میفرستم اتاقتون... آقاي رضایی پرونده اینجا نیست احتماال هنوز امضاء نشده-
o ---------------
oمیگن سرش این هوا شکافته....میگن باید یه ماهی دوره درمان می گرفت...



o میگم ... اما خودش نبود.....در اتاق باز بود ...دقیقه بشینم پیشش5... باالدیروز رفتم
اتاقه تاریکه یا روزنامه چسبونده پشت شیشه ها؟

oولی خیلی ... یه زن تنها ... یهو بزنه به سرش چیکار کنم من؟...من که دیگه نمیرم باال
....فکرشو بکن بزنه به سرش...هیجانیه

oنی پیگیري شودنامه بودجه اتاق بایگا.

".............................................. احتراما به عرض میرساند "

....تق تق. آدامس زرد می جوید. ژاکت قرمز تنش بود.....ماشین سرد بود

سال چندمی اي؟-
شما چطور؟...حسابداري... سال دوم -
...سر ژیگولمن، منم پ... شما مال عهد سلطان سنجاق بود... شما کیه؟-
..... آخه من عادت ندارم -
این چیه دادي به من؟ این در رو باز کن هوا بخوره ... آقاي رافت! ... پرونده الصاقی خط فاضالب-

....به کله ات

سایه یک پرنده می پرد روي سایه سیم برق و سایه . رائفی پرونده در دست ایستاده رو به در
.ه را می گذارد روي چشم هاشعینک سیا. پرنده قبلی محو می شود

مردم ... خیابونا شلوغ بود .. بارون بود-... یادت بیار...محبوبه می خواست رضا رو به دنیا بیاره-
بچه پیشونیش پر - ... محبوبه تکیه داده بود به در -... از سر خیابون تاکسی گرفتم....چشون بود؟

پنجاه و –... رضا چه سالی به دنیا اومد؟-د؟ در چه رنگی بو–...اصال پیشونی نداشت....مو بود
پنجاه و.....

حق انشعابات دولتی: پنجاه و هفت الف-
پرونده به نام کی بود خانم؟-

o -------------
o راستی ... پیر آدم در میاد از این پله ها... تا پله هم باالتر از ماست10فکر کن

میگن کوپن جدید اعالم شده؟
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o عینک ... یهو انگار از توي کمد افتاد بیرون.. صداش زدم... اتاق نبود... باال دیروز رفتم
یه خانمی "به نام کی بود خانم؟"دستپاچه گفت. عینک جوشکاري ...دودي زده بود

....نشونش بدم
oراستی دیدیش جدیدنا مرجان؟.....من که قلبم میگیره از لباس تیره
o --------------

"..........................................................................استحضاربه "

یک ذره خاك هم کنار .... نور از البه الي بافت پرده نفوذ می کرد تو.نشسته بود توي تاریکی کمد
را پاهاش ... سرش را گذاشت روي زانوهاش. نم هم نداشت. دیوار سیمانی نبود. دیوار نریخته بود

.جمع کرد و در کمد را بست

-... پاش لیز خورد و افتاد توي حوض یا سرش خورد به فواره- ...رضا که مرد چند سالش بود؟-
مردم توي صف نفت، توي صف گاز، : نقطه خور همه چیز رو می بلعید-کسی با ما کار نداره 

پیشونیشم درست ....یزهاین موها می ر: محبوبه می خندید-خفه شد یا خونریزي کرد؟ - ...آب،
یاد گرفته بود با دوتا دندون جلوییش گاز .... رضا توي لباس سبز فسفري.... میشه قربونش بشم

آخ ...گفت دوره شاه چی چی؟ -توي ماشین قرمز کی بود؟ -... نقطه خور بزرگ زرد.... بگیره
... سرم

.کمد را هل داد عقب تر... نور خیز برداشت روي کمد. میز را برد عقب. نور آمد جلوتر

o --------------
oمن که میگم برگشتن قفسه ها هم کار خودش .... میگن همکارشم خودش کله کرده

..آرره...بوده

oمیزشو گذاشته جلو ...تازه نمیذاره بري تو... واسه دوتا پرونده نصف روز عالفت میکنه
...پیرمرد لق لقو... امپراطوري درست کرده برا خودش ... در
oوایساده بود پشت به ...واي مرجان...دیروز که رفتم یه نامه بذارم تو پرونده دیدمش
.... موها ژیگولی... چششا قرمز.... مثل این فیلما... دستاشو گذاشته بود رو گوشاش... نور

.....خوب از پشت عینک هم معلوم بود! ا ..... سنش باالست.... نه بابا مرجان
o ----------------



در قهوه اي با لوزي هاي -در کرم با لوزي قهوه اي؟ -خونه پشت سینما آفریقا بود یا فرهنگ؟ -
!... از نقطه خور-از کجا شروع شد؟ چرا یادم نمیاد؟ از نقطه خور؟ - بچه اسمش چی بود؟ –...کرم؟

رو بغل محبوبه رضا..... تند وتند ساختمونها رو میخورد قل میخورد و همه چیز رو خراب میکرد
محبوبه خورد ... نقطه خور نشسته بود توي رنوي سفید... موشک بارون بود.. کرده بود و می دوید

....رضا افتاد توي حوض... زمین 

به گزارش همکاران و با توجه به سنگینی امورات بایگانی تقاضا می شود دستور فرمایید .... "
".......................وضعیت و سالمت اقاي رائفی مورد ارزیابی و 

o --------------
oنه؟.... میگن زده به سرش
o میگن............
oگفتم برات دیروز رفتم مزون؟
oبررسی شود.

نور آمد . پایش را کشید عقب. نور زرد یک قدم آمد جلوتر. میز را یک قدم دیگر هل داد سمت در
اق توي خودش می پیچید و غلیظ تر می نور زرد وسط ات. عینکش را روي بینی محکم کرد. جلوتر

رائفی نشسته بود توي .... شعاع هاي نور اتاق را گرفته بود. در را کوبید به هم. رفت توي کمد.شد
.......تاریکی و به شعاع باریک نور زرد نگاه میکرد که داشت میخزید روي کفش هاش

چرا فرار میکنی؟-
...فقط میترسم... من فرار نمی کنم-
روشنه اذیت نمی شی؟نوار-
سیگار داري؟.....نه-
........اونجا توي داشبوت هست فکر کنم-
.... همه ترسیدن-
نه زنده باد نه مرده .... این اعالمیه ها رو نه ما دادیم نه ما خوندیم.....کسی با ما کار نداره-
قادري حال میکنی یا عوضش کنم؟.....باد

فکر کن -شاید -سبز فسفري؟ -فولکس -بود؟ ماشینش چی -توي داشبورت چی بود؟
اتاري دستی بود ... محبوبه رو خورد... بود یا نبود؟ نقطه خور افتاد روي محبوبه-... فکر کن... احمق

....توي داشبورت
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این آتاري کار میکنه؟-
خونت کجاست برسونمت؟...نه یادگاري عهد سنجاق شاهه-
اینجا روي لپت؟تو یه خال نداشتی... سنجاق شاه؟ -
جاش مونده؟.درش آوردم-
اسمت محبوبه نیست؟-
اسمم؟ اسم من یا پیمانکار؟-
...اسم-
.....الف همون پرونده سبزه است دیگه11/2شماره ثبت ...شرکت پیمانکاري لوالب خوزستان-

با توجه به سن نامبرده و امکان بروز اختالالت عصبی و طبق قانون آیین نامه تبصره بند"
"........................................................مورخ

o --------
oراستی اضافه حقوقا چی شد؟............
oندیدمش...چند وقته کارش نداشتم.....
oاما پهلوهام خوب آب شده ها.......
oجایگزین گردد.

وشکاري و توي تاریکی به کاله مشکی بافتنی را کشیده روي عینک ج.رائفی مچاله شده توي کمد
صداي پاي نگهبان را می . در اتاق بسته می شود.کسی صدا می زند. شیشه سیاه خیره شده است

رائفی . نور از درز کمد خودش را می کشد تو. شنود که می رود بیرون و از پله ها می رود پایین
اي می آید و صداي از پایین صداي بسته شدن در ورودي شیشه . پاهایش را بیشتر جمع میکند

رائفی خم می . صداي روشن شدن ماشینی می آید. زنجیر که نگهبان دور دستگیره در می اندازد
پایه هاي له شده میز از . نقطه خور بزرگ زرد ایستاده وسط اطاق. شود و توي اتاق را نگاه می کند

.....دهانش زده بیرون



هاي برگزیدهداستانبهاجمالی نگاهی 

محمدرضا صفدري

ي هاپیش از هر چیز باید گفت، نفسِ انتخاب شعر و داستان، از سوي جوانان، در میان تمام رشته
باید اذعان کرد که این . داراي جذابیت و مولّد پول، در وضعیت کنونی، خود، شاهکاري است

باشند و به شتهي مهم این است که پشتکار دامسئله. اندجوانان، شروع قدرتمند و خوبی داشته
ي زبان و فرم، دست به تجربه این نویسندگانِ جوان، سعی دارند تا در عرصه. دهندتالششان ادامه

قاعدتاً در . شناختها را نمیکرد و آنضاها کار نمیبزنند و وارد فضاهایی شوند که نسل ما، در آن ف
تري کردن مسائل تازهدر تجربهها چون سعیآن. هایی تازه استاین فضاي تازه، نیاز به اندیشه

توانند راه بودن میزمان و پیگیره بیراهه نیز بروند، اما با گذشت دارند، گاهی ممکن است ب
.ها امیدوار بودي برخی از آنتوان به آیندهبه هر صورت، می. کنندخودشان را پیدا

بخواهم مثل یک منتقد، که کنم، نه اینجا تنها برداشت شخصی خودم را بیان میمن در این
ها را قاعدتاً اگر کسی بیاید و در جایگاه منتقد، هرکدام از این داستان. ها بنویسمنقدي بر آن

هر داستانی، اگر تنها . دادخواهدها را نشاننآبررسی کند، بسیار بهتر از من، مسائل مربوط به 
ها، لحاظ ساختار، زبان و سایر ویژگیباشد، بدون هیچ بازنویسی دیگري، بهبار هم نوشته شدهیک

چندین صفحه هاي مختلف هر داستانجاي بررسی و توجه دارد و شاید بتوان در مورد جنبه
هاي برگزیده است، به ها نظرات شخصی من، در مورد برخی از داستاناین. مطلب و نقد نوشت

.صورت فشرده، بدون تعارف و رودربایستی

زبان، فضا و شخصیت، درموردشان صحبت خواهم کرد، درمورد سایر هایی که از نظرویژگی
من بدون هرگونه قضاوت و داوري، . هاي برگزیده نیز، کم و بیش، مشترك و صادق هستندداستان

ي برتري بر سایر اها به معنکرد و صحبت درمورد برخی از آنها صحبت خواهمدر مورد این داستان
هایی که هاي خودم را درمورد داستانها، یادداشتبار خواندن آنیکمن تنها با. ها نیستداستان

ها احساس بیشتري نسبت به آناند و کششِکردهحواس من را به خود معطوف و نظرم را جلب
:کنمکردم بیان می

: شودپدر، چه جور آجري می

زمان اکنون، به گذشته با پیشروي داستان، از . گیردیا شکل میؤي واقعیت و رداستان بر پایه
. استتنیده شدهی، درهمها و فضاهاي قدیماي که با خاطراتی از پدر، خانهرسیم؛ گذشتهمی
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ي ها و اجزاي همهها، ویرانهها، خیابانکشد؛ کوچهداستان، از آغاز، محیط اطراف را به تصویر می
پردازد؛ ها میها در این مکانسانالي این تصاویر، به توصیف انکند و در البهها را تصویر میآن

ها را بهتر و بیشتر به مخاطب ي محیط، آدمها و اجزاي پراکندهیعنی از طریق آن ویرانه
ي اند و گذشت زمان را تنها از طریق مشاهدهگی شدهههایی که دچار روزمرشناساند؛ آدممی

حاال چه ساختمان باشد، چه (ید، آوجود میهاي پیرامون خود و تغییراتی که در محیط بهویرانه
.دهندمی شناسند و تشخیص میباز) اي دم دستشانکوچه

:مشتی زیر بادکنک قرمز

شده، اما در این داستان، با هاي بسیاري نوشته، داستانفروشی، از دیربازي تندر زمینهکهبا این
ی، درمورد شخصیت اول، که بدون هیچ مقدمه یا توضیحمخاطب . رو هستیمبهتر روفرمی متفاوت

شود؛ زن، درون تاکسی میفروشیِ زن، آغازشود و داستان، با تنهمان زن است، وارد داستان می
هایی گووگیرد؛ از همان گفتي تاکسی، شکل میگوي معمولی، بین او و رانندهواست و یک گفت

هاي گوناگونی اننده و زن، روایتگوي روگونه موارد شاهد آن هستیم، اما هنگام گفتکه در این
روایت . رو بشودبهکه در آینده رورو شده باشد یا اینبهشود، حال ممکن است زن با او روبیان می

داشتی، به رو می شود و راننده، بدون هیچ چشمبهي تاکسی روي زنی است که با رانندهاول، درباره
گردد؛ مثل یک میفروشی به خانه برست که بعد از تني زنی اروایت دوم، درباره. کنداو کمک می

روایت سومی که در این . کندها ایفا میکارمند و در کنار فرزندانش، نقش مادري را براي آن
کند فروشی خودش را صرف خریدن مواد میداستان شاهد آن هستیم، روایت زنی است که پول تن

در این داستان، شاهد . کنداي پر میگربهاش را با بچهییابینیم که تنهو در پایان، زنی تنها را می
که زمانی. استتر کردهها را تنهاهاي دردمند و تنهایی هستیم که زندگی پنهانشان، آنانسان

ها بینیم، بیشتر، تنهایی آنهایشان میها را از زوایاي ذهنشان و در خانهتنهایی و زندگی پنهان آن
.کنیمرا احساس می

:دارلم به دستان ریشق

هاي پسر جوانی که با کابوس. مخاطب در این داستان، شاهد وقوع رویدادهاي روزانه است
شدن ما شاهد آماده. کابوس هایی که ریشه در مناسبات اجتماعی دارند. اش همراه استذهنی

ائل دیگري را هاي پنهان داستان، مساما الیه. پسر جوان براي پذیرایی از دوست دخترش هستیم
بافی، خشونت، فساد و زندگی بدون آرمان و کند؛ مسائلی مثل ترس و بدبینی، منفیبیان می
ها ها مسائلی است که نویسنده در خالل داستان و توصیفات، به بیان آناین. نسل جوانخمودگیِ

را نجات دهد؛ ها بخش، تا این آدمدر پایان، همه منتظر یک منجی هستند، یک رهایی. پردازدمی



باشند، اما به جاي خشونت خواهند که یک زندگی آرمانی داشتههایی که بدون هیچ آگاهی میآدم
.گزیننداي براي زندگی خود برنمیو کُشتار، شیوه

:خورنقطه

هاي یک اداره که آقاي رائفی هم داستان، از زبان چند گوینده و راوي، روایت می شود؛ کارمند
شان گوید که دخترِ همسایهراوي از کودکیِ خودش و فردي به نام محبوبه می. هاستیکی از آن

پردازند؛ یعنی از گوهایشان، به بازگو کردن شخصیت رائفی میوکارمندهاي دیگر هم با گفت. بوده
شود و خود رائفی نیز طریق زبان و گفتار این کارمندان، مخاطب با شخصیت رائفی بیشتر آشنا می

اي که در طول آن، کند؛ زندگیاستان، از زندگی خود، محبوبه و پسرش صحبت میدر طول د
اند، اما در پایان، به اند و پشت سر گذاشتهاند و کُشتار را تجربه کردهدرگیر انقالب و جنگ بوده

هایی هستند، معموالً بازندهدهایی که درگیر چنین رویداها، آدمدر داستان. اي بازنده هستندگونه
هایی مثل کوپن، پول، مشغولیشود؛ دلمیها بیان مشغولی انسانان، دلدر این داست. شوندمی

ها و ناکارآمدي برخی کارمندان، همچنین روابط حاکم بر اداره. کاري و این قبیل چیزهااضافه
.داستان در دو زمان اکنون و گذشته می گذرد. شودنمایش داده می

:شابدوز

وار را و هذیانگونه گوي ذهنی، هذیانوي شابدوز مشخص نیست، اما یک گفتمعناي دقیق واژه
هاي ذهنی گوینده یا راوي واگویه. ي خوبی شکل گرفتهدر این داستان، تجربه. شاهد هستیم

.  شودها، در داستان شابدوز، روایت میداستان، ترس و وهم، خیال، ویرانی و تنهایی آدم

:ايقهوهچند لک

هاي کوچکی که در خانه گیري از رویداداو با بهره. گویددر این داستان، نویسنده از جنگ می
، به )تواند یک فنجان باشداین شیء می(دن یک سوسک یا یک شیءافتد، مثل دیاتفاق می

در دو داستان . پردازد تا بتواند فضاهایی مثل جنگ را نمایش دهدهاي گوناگون به بازي میشیوه
هاي جنگ است و این گذشته، به اي که دستخوش رویدادگذرد؛ گذشتهزمان اکنون و گذشته می

خاله و مادربزرگش، با کودکیِ گوینده، در کنار خاله، دختر. کندنوعی بر زمان اکنون، سنگینی می
.    هاي کودکانه و دلباختگیِ کودك وار، روایت می شودبازي
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: سرود یخ و آتش

ي مهاجران، بینیم که همهدر این داستان می. ان در مورد مهاجرت، انگیزه و علت آن استداست
برایشان فرقی . اهداف خاصی براي مهاجرتشان ندارند، اما در جستجوي فضایی آزاد هستند

ها تنها به دنبال تحقق آرمانشان و در جستجوي فضایی آزاد هستند، بدون آن. کند کجا باشدنمی
ي داستان که هم پول دارد و هم خانواده، اما کردهباشند؛ مثل آدم تحصیلقعاً هدفی داشتهکه وااین

از . اندازي روشن، تنها، رفتن برایش مهم استکند، بدون چشماز جایی کوچ می. کندمهاجرت می
.    کشیداي انتظارش را خواهدکه بداند چه آیندهگریزد، بدون اینجایی راکد و یکنواخت می
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:محمدرضا صفدرياستاد شمار زندگی سال

.تولد در خورموج بوشهر:1332
.پایان تحصیالت ابتدایی در دبستان حکمت خورموج: 1343
.دریافت سیکل اول از دبیرستان ادب:1346
.ادامه تحصیل در کرمان و دریافت سیکل دوم:1347
.سعادت بوشهريادامه تحصیل در مدرسه:1348
1351 :
.دریافت دیپلم طبیعی از دبیرستان فردوسی برازجان-
.پذیرفته شدن به عنوان سپاهی دانش در ایذه و دیگر روستاهاي خوزستان-
. سکونت در برازجان:1353- 1355
.تهران) فرهنگیان(نستیتو هنر ادامه تحصیل در ا:1355



درضا صفدري، کارگردانی رضا به نویسندگی محم“شورآب”ينامهاجراي نمایش:1356
.در تهران،و بازیگري قاسم مجدي باغ مالیی) استاد دانشگاه(محمدي
.ادبیات نمایشیيادامه تحصیل در دانشکده هنرهاي دراماتیک دانشگاه تهران در رشته:1357
.در کتاب جمعه به سرپرستی احمد شاملو“سیاسنبو”چاپ نخستین داستان  با عنوان :1358
.راهنمایی در خورموجيتدریس در مدرسه:1359- 1362
.ادامه تحصیل در دانشکده هنرهاي دراماتیک دانشگاه تهران:1362
1363 :
.ها در منزل هوشنگ گلشیريخوانی پنج شنبهشرکت در جلسات داستان-
هشت داستان از نویسندگان جدید ایران با ”ي در مجموعه“سنگ سیاه”چاپ داستان -

.1363، نشر اسفار، “مقدمه هوشنگ گلشیري
.ي سیاسنبواخراج از آموزش و پرورش به دلیل چاپ مجموعه:1370-1369
. شام آخر در اندیشه آزاد در سوئدينامهچاپ نمایش:1370
1373 :
.پریسا یزدانیازدواج با خانم -
.مهاجرت به کرج-
.تولد نخستین فرزندش، پارمیدا در رامسر:1374
.گرفتن مرخصی بدون حقوق یک ساله: 1374- 1375
1376 :
-سنا در شهرك اندیشه کرجتولد دومین فرزندش، ی.
.هاي شهریار و شهرك اندیشهتدریس ادبیات فارسی در دبیرستان-
در سفر آلمان، ابوتراب (خوانی دعوت به فرانسه و آلمان و سوئیس جهت داستان:1379

).خسروي، کوروش اسدي و فرخنده آقایی او را همراهی کردند
.به آلمانی“پریون”به فرانسوي و “مویه”ترجمه داستان -

من ببر نیستم منتخب منتقدان و نویسندگان مطبوعات در زمینه داستان براي رمان:1381
.پیچیده به باالي خود تاکم

1382:
.در بوشهر از طرف انجمن قلم بوشهرمحمدرضا صفدريبزرگداشت برگزاري مراسم -
براي رمان) جایزه ادبی اصفهان(منتخب بهترین رمان سال در جشنواره کتاب اصفهان- 

.من ببر نیستم پیچیده به باالي خود تاکم
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1383 :
.آموزش و پرورشبازنشستگی از -
.داوري بنیاد هوشنگ گلشیري-
.داوري جشنواره کنگره شعر و قصه جوان کشور در بندرعباس-
.نویسیآغاز تدریس داستان:1384
.محمدرضا صفدري در ققنوس هفته نامه بیرمی تنگستانينامهویژهچاپ ): آذر ماه(1387
.“سنگ و سایه”منتخب جایزه ادبی کرمانشاه براي رمان ):خرداد(1393



:صفدريمحمدرضا استاد يکتابنامه

نی،او بارچترعلو،اکوسیا،هاي شامل داستان. 1368، انتشارات شیوا، چاپ اول، سیاسنبو-1
.دو رهگذرسنگ سیاه و چاقوي دسته قرمز،کرمانشاه،کوچه

دلگریخته،تیله آبی،پریون،هاي شامل داستان.1377، انتشارات زریاب، چاپ اول، تیله آبی-2
.مویه و درخت نخستینبلدرچین،دودیدار خانه،

).هاي محلیافسانه. (1381، انتشارات آرویج، چاپ اول، چهل گیسو-3

.1381، انتشارات قصه، چاپ اول، من ببر نیستم پیچیده به باالي خود تاکم-4

.1382، دوم، چاپ ققنوسانتشارات خود تاکم،من ببر نیستم پیچیده به باالي -5

.1387،دوم، چاپ ققنوس، انتشارات تیله آبی-6

.1392، سوم، چاپ ققنوسانتشارات من ببر نیستم پیچیده به باالي خود تاکم،-7

.1392ققنوس، چاپ اول، انتشارات، سنگ و سایه-8
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محمدرضا صفدري در استاد با صدیقه قانع استکوتاهوگويخوانید، گفتچه در زیر میآن
:ي بروز آن در داستانرابطه با خالقیت و نحوه

از نظر شما خالقیت در نوشتن داستان، حاال داستان به مفهوم عام آن، چه داستان - 1
توان آن را نشان داد؟گونه میهرمان، چه تعریفی دارد و چکوتاه و چه 

. م در کار چیستااي نیست که بگویم روند خالقیتشدهخالقیت براي من چیز تعریف *
ي آن داستانی یا رمانی اي داشته باشم و بخواهم بر پایهطور نیست که از پیش، فکر و اندیشهاین

ها و تصویرهاي ها، توصیفحول آن تصویر، دیالوگبیشتر یک تصویر توي ذهنم دارم و. بنویسم
قیت شکل شود گفت که خالبار نوشتن، کار که جا افتاد، میبا چندین. آیددیگر به وجود می

فقط کوششی است که .چنانی براي خالقیت یا آفرینش کار ندارمولی من تعریف آن. گرفته
دهد تا دنیاي عینی یا ذهنی مورد ش است انجام میاکلماتی که دم دستها وانسان با واژه

.نظرش را دربیاورد، همین

طور کند، شما بهگونه خالقیت را در کارش اجرا میهچکه خود نویسنده جداي از این- 2
گویید یک بینید، یعنی به چه داستانی میطور مینویسی چهداستانکلی خالقیت را در 

شوید که یک داستان، کلیشه نیست؟ دنی و خالقانه و چه طور مطمئن میداستان خوان
.ترها مثال بزنید، ایرانی یا خارجیبخواهید برایمان از کارهاي جواناگر در کارهاي اخیر

اش بتواند آن ي خودش جا بیفتد و نویسندههر کاري که توي فرم خودش، توي جغرافیا*
آنتوان يحاال چه به شیوه. گویند یک کار خالقانهوي صفحه کاغذ دربیاورد، به آن میجغرافیا را ر

وگرنه . هایش و با آن ذهنیت نویسندهفاکنر باشد با آن ذهنیت آدميچخوف باشد، چه به شیوه
یعنی کاري . طورآکل هم همیناست، سگ ولگرد هم همین طور، داشسه قطره خون هم خالقانه

از نگاه شود گفت کار خالقانه اي است، حاال ش ارتباط ماندگاري داشته باشد میاکه با خواننده
.من هم یک خواننده هستم. ها، نه نگاه من تنهاي خوانندههمهشود گفت از نگاه من، می

که زبان را تنها به به نظرم وجهی از بروز خالقیت در داستان می تواند این باشد- 3
،بخواهد معنا را انتقال دهد، بلکه بیشتر توجهاي در نظر نگیریم که صرفاًعنوان وسیله

دیگر یا ر یکها کنااژه، ترکیب واژهان مثل صداي یک وسمت الگوهاي خاصی در زب
. تان این مسئله را زیاد داریدشما در کارهاي. سازند، باشدها میتصاویري که این واژه

، “می نرماخمانیده”فعل مثالً. در رمان ببر، در ترکیبات نحوي و ساختن واژهمخصوصاً
نظر شما در این مورد چیست؟



کنم که دیگران این کار را انجام پیشنهاد نمی. تازه، آزمایشی استي ترکیبی یااز نظر من، واژه*
دارند، کار را در فرمی هایی که وجودسازم، بلکه با واژههایی که میاگر من بتوانم نه با واژه. بدهند
راضی خواهد خواهم، نشان بدهم و موفق باشم، خودم راضی هستم و خواننده هم احتماالًکه می

ها، این است که من به آن ها از سایر متنکارگیري واژههاي تازه و بهعلت کاربرد واژهربیشت. بود
کنم، نوعی تفنن است یا کنم و خودم درست میهایی که من ترکیب میواژه. ها نیاز دارمواژه

اي ابزار کار هر نویسندهبه هر حال، زبان، . ممکن است از دید دیگران آزمایش و سرگرمی باشد
کنم به کار ببریم فکر نمی،درنگ اندیشهها را بیها و واژهبخواهیم جملهت ولی این که صرفاًاس

.موفق باشیم، زبان باید زیبایی خودش را داشته باشد

سیاسنبو، گرچه که در مورداگر بخواهیم در مورد کارهاي شما صحبت کنیم، مثالً-4
اي بگذارم که کارهایی مثل را در دستهتوانم آننیستم، اما میبندي معتقد به دسته

ها این. گیرنداللی بهرام حیدري در آن قرار میيمجموعهعزاداران بیل ساعدي یا مثالً
هاي مشترکی دارند، فرضاًهایی هستند که یک سري ویژگیمجموعه داستان،به نظر من

این است که این دست به نظرم،مهميفضاي روستایی دارند، یک مسئله،همه
هاي اما بخش مهمی از این ویژگی. ارندا یک ساختار خیلی قوي و محکمی دهداستان

تیله يفرد شماست، اما در کاري مثل مجموعهبهتان، سبک منحصرمشترك در کارهاي
با سیاسنبو گرچه که بخشی از آن مشترکات را فرضاً. شودآبی بسیار متفاوت می

گرچه که . تیم، اما از نظر ساختار، دیگر آن ساختار منسجم را نداریمچنان شاهد هسهم
مفهوم انسجام ممکن است متغیر باشد، یعنی انسجام به آن مفهوم قبل را نداریم بلکه 

نظر شما در این مورد چیست؟  . انسجام به مفهوم جدیدي را داریم
ها نگاه ها، اگر امروز به آنن فضاهاي بهرام حیدري در آهاي داستان سیاسنبو یا آدمخود آدم*

ها را دارند، همان زبان را انسان هستند، همان عاطفه. ندارندکنیم، آن ذهنیت گذشته را دیگر 
پس . ها تغییر کردهها را دارند، اما ذهنیت آنها و دلخوشیها، همان عشقند، همان درد و رنجدار

ثر از ادبیات دنیا اي متأگونهچه فضا بهسمت، اگري چهل به این از این سی و چند سال و از دهه
ها و ها امروزه همان نامآن آدم. کردیمها زندگی میفضایی بود که ما در آن با آن آدمبود ولی 

تازه نیاز تازه، یک زبانِي زندگی را دارند ولی با یک ذهنیت دیگر و براي این ذهنیتهمان شیوه
صد پیش از چاپ، نویسنده ، اگر باشد صددرشودنمین چیزها همیعنی با زور و تصنع و ای. هست

داستان امروز ایجاد کند، اگر بخواهد از روي تفنن و تصنع یک زبانی را براي . شکست خورده است
هاي چهل و هاي همان سالکنم آدمولی من گمان می. رو بشودکنم با شکست روبهگمان می
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هایی هستند، پس هر اي جدید هم باز داراي ویژگیهآدم. داشتندي خود را پنجاه، ذهنیت ویژه
.کار خود را پیدا کندکوشد زبان درخوراي مینویسنده

منظور شما این است که این تغییري که ام؛آیا من درست متوجه منظور شما شده-5
چند قتضاي تغییر زمانه و این در ساختار تیله آبی هست نسبت به سیاسنبو، امثالً
اي است که پیش رفته، درست است؟ دهه
بله، به هر حال ابزارهاي پیشرفته آمده، هنر پیشرفت کرده است، هر صنعتی که شما ببینید رو *

ست شما اگر فرم را در نظر بگیرید، ممکن ا. به پیشرفت بوده است و ابزارهاي جدیدي آمده است
سندگان پیش از خودش بوده باشد، این هم ثر از نویگیرد متأنویسنده در فرمی که به کار می

هاي سی و چهل، ي سالکند، با شیوهده هم با همان ذهنیت قدیم کار میحاال یک نویسن. هست
.باید با ذهنیت جدید کار کندشود گفت که حتماًمکن است شاهکار هم بیافریند، نمیم

هاي شما هم رمانحبت کردیم، به نظرم در مورد اي که در موردش صاین مسئله- 6
ته باشیم، بندي از کارهاي داستانی شما داشاگر بخواهیم یک دستهمثالًاست؛صادق

بندي یک جاهایی آدم ناچار است که دستهبندي نیستم، اما هرچند که قائل به دسته
شما هايدیگر رمانيگیرد و در دستهنظرم سیاسنبو در یک دسته قرار میکند، به 

اي که در مورد یعنی آن مسئله. گیرندقرار میي تیله آبیبر، به اضافهسنگ و سایه و ب
هایتان به یک هاي شما و هم در رمانفتم به نظرم هم در مجموعه داستانساختار گ

اش صحبت کردیم چیست که تغییر ساختاري که دربارهنظر شما در این باره . شکل است
هایتان وجود دارد؟تانشما نیز، عالوه بر مجموعه داسهاي در رمان

براي من ،بخواهم از فرم خاصی استفاده کنم، این شیوهمن خودم قائل به این نیستم که حتماً*
ممکن است رمان یا اصالً. ها باشد، چه فرم داستان باشدکارگیري واژهحاال چه به. پیش می آید

برم، اگرنه اگر من ها پناه میشیوهز ناتوانی است که من به این شاید هم ا. داستان من موفق نباشد
که نویسم و دیگر ایننشینم و میو یک کارهایی بنویسم، خب درجا میسیاسنبيبتوانم به شیوه

طور، یا ببر اشد، یا تیله آبی تا ببر هم همینسیاسنبو با تیله آبی فکر کنم ده پانزده سال بيفاصله
. تا همین کار سنگ و سایه



1با شب یکشنبه

براي  استاد ابراهیم گلستان

روز نه.جوي آب یخ بسته بوددرخت،ۀ سرم مانده بود توي چالپاهایم کشیده،سینه به زمین،
.برف گل آلود و یخ زده.یک لنگه کمد ایستانده شده در کنار درخت.پیاده رو.پیدا بود نه شب

.شب بود.کمد چوب گردویی که می خواستیم از پله ها ببریمش باالهمان .خودش بود
.تخت ها را برده بودیم باال و یخچال.ایستاندمش کنار همین درخت

راه پله هم خسته هم نشده بودیم،ۀ خست.بد دست بود.آن یکی لنگه اش هم اندازة همین بود
می ماند و یک سرش به دست یک سرش توي بغلمتنگ تر نشده بود اما بازي در می آورد،

از اول هم پاي درخت ایستانده .می ترسیدیم زخم بشود.باالیی ایستاده بودۀهمکارم که روي پل
.نمی دانم که چه شد اول دشک ها و چیز هاي دیگر کشاندیم باال و این کمد ماند. بودندش

اما باز از زمین برداریم،چند بار دستم پیش رفت که سر و تهش کنیم و همکارم آماده که آن را 
که می گذاشتم به شانه ام، آن بسته را.چیزي دیگر می دیدیم؛ بسته اي شکستنی یا سبک تر

.باز همان بود،چپۀ می نهادم به شانبسته را. توي پاگرد می ماندم.یکی شانه ام لنگر می خورد
شانه ام ول شود یا یک سربسته ازمی ترسیدند. می شد اگر کسی می دید شانه ام می لرزدبد

.یخچال کوبیده شود به دیوار

می کشیدم پایین که شانه ام دست هایم راراست می ایستادم وسرخیابان کنار آن هاي دیگر،
من ماندم سر جایم .یکی دیگر را به جایم بردند.یک روز لنگر خورد و کار را از دست دادم.نلرزد

ما از لب جوي آب نیم خیز می اول از دور نگاه نگاه می کردند و.تا کسی از دور بیاید صدایم کند
این خواب خوشی .تو بیا:بخت کسی بلند بود که دستی از پشت سر بنشیند روي شانه اش.شدیم

.این ور و آن ور را نگاه می کرد و می آمداز توي پارك،چشمی از دور،.بود که کم پیش می آمد
نشسته بودم در کنار پل کوچکی که میان خیابان و پیاده رو بود،م؟بگو کجا بودبه ما که رسید،

دستم زیر چانه ام بود و آرنجم .از سر جایم تکان نخوردم.زانوي یارو نزدیک بود بخورد به چانه ام
.رفت.زانوي آن یارو چند انگشت دور از چانه ام مانده بود.روي زانویم

. می پریدز شانه امسرم را پایین می گرفتم با.دتوي چشم هایم چیزي بود که پسم می زدن
تو آن یکی و تو،این یکی،آن،این،:گاهی سر شانه هایمان را می گرفتند تکان تکان می دادند

.من هرگز نفهمیدم کدام یکی بودم.آن یکینه،

.نظر نویسنده، محفوظ مانده استالخط موردو رسمویرایش نشدهداري، جهت حفظ امانتاین داستان 1
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نیمه رسیدیم جلو ساختمان .یک روز نماندم که کار به این و آن بکشد و پریدم توي نیسان بار
راست ایستادم جلوش و مشت .بی خود سوار شده بودم.آمد پیدایم کردراننده تا پیاده شد،.کاره

گفتم من آن یکی .دلخور بود که چرا سوار شده بودم.راستم را کشیدم پایین تا شانه ام نلرزد
.بودم که خودتان گفتید

.که همیشه می ایستادیممن برگشتم که بروم به سر چهار راهی .آن هاي دیگر خندیدند

کمی .با خودم بردمش.سایه بانش پاره شده بود.یک چار چرخه دیدمسرراهم جلوي خانه اي،
برگشتمچون چرخ هایش نرم و خوش می گشت،.راهش بردم و سر همان کوچه ولش کردم

.هارودسته اش را گرفتم و راه افتادم توي پیاده

گفتم به خانه که برسم می فهمم این چهار . تم ولش کنمباز خواس.چرخ هایش روان می گشتند
از این دیوار ها بلند،.خانه ام ساختمانی نیمه کاره بود دور از شهرك.چرخه به چه درد می خورد

سنگ .چند سنگ و آجر روي هم چیده بودنددرخت،ۀپشت تنتوي سوك دیوار،.سر تا آن سر
سایه بان و دسته اش را .چهار چرخه گیر کرد.پا تو رفتمها و آجر ها را برداشتم و چهار دست و 

تر پیدا بود که پیش.سنگ ها و آجر ها را روي هم چیدمدوباره از پشت سر،.کردم و کشیدمتا
.چند جااستخر شکافته بود،ةدیوار.آبراه باغ بوده

ایستاندم رو به چرخ را.در جاي کمد دیواري با آجر و تخته براي خودم تخت درست کرده بودم
خواستم بروم بشورمش،.ماهی تابه از دیشب روي سه پایۀ آجري مانده بود.خودم و دراز کشیدم
.می رفتاز جاي دوري می آمد و به باغ ها.جوي آب دور از ساختمان بود.آب توي بشکه نبود

باال هم .براي خودم پستویی درست بکنمآن جاوازشیب پلکان بکشم باالخواستم چرخ را
به رو. هنوز اتاقی چیزي درست نکرده بودند، نه باال نه پایین. چند ستونوچهاردیواري بزرگ بود

.می خورد، خوابم نبردبس نگاهش کردم که ببینم به چه درداز. چارچرخه دراز کشیده بودم
می شد که سر. به تختراستم فشرده شدة کُند. پشت کردم به آن، به پهلوي راست خوابیدم

تنم در نرفته، اما هنوز خستگی از. یادم می رفت که چیز سنگینی به من آویزان استخوب بود،
دیدم براي همین به پهلوي چپ غلتیدم و. به کُنده ام وکمرمدرد از چنبر پایم کشیده می شد

تنهایی به . دیگر برنگردم پیش آن هابه خودم گفتم بروم و. رفتن ایستاده استة چهارچرخه آماد
.بودندآن ها دردسر. کردممیپیدابهتر کار

برداشتم، خودم راآجرهاها وسنگ.بیرونآمدموچهارچرخهتويریختمهایم راپرتوخرت
چادر شب را روي خرت و . روي هم چیدمبردوباره سنگ ها وآجرها راکشیدم بیرون وچرخ راو



برسم به گفتم بروم تا. دورتر باز خانه هایی بود. ابانجلو چشمم بی. راه افتادمپرت هایم کشیدم و
.همان جا می مانمگفتم در. آن خانه ها

اي راه پارهنمی دانم چه شد. راه افتادمرا نشانه کردم وهمان جا. دور ستون دود بلند بوداز
ه رفتن راةچارگفتم تختی که براي خودم درست کرده بودم چه به سرش می آید؟نرفته ایستادم،

ایستادم خرت و  . همین که به خودم می گفتم پیش بروم وکمی پیش می رفتم ، می ماندم. بود
. یک جفت کفش چرمی، نیمدار بودچند دست پیراهن شلوار داشتم و. پرت ها را وارسی کردم

اما خوب بودند کمی گشاد بودند.چرمی را پوشیدمۀدو لنگاز پا در آوردم وکفش هاي کتانی را
یکی دیگر را که از زیر چادر شلوارم را درآوردم و. گذاشتم زیر چادر شبکتانی ها را. براي بیابان

یک پیراهن آبی چهار خانه از زیر چادرشب در آوردم پوشیدم روي . شب در آوردم، پوشیدم
کسی نبود جلوم را.تا پیراهن روي هم ، هر دو هم چهار خانهدو. پیراهن دیگر که به تنم بود

کسی بیاید دلم می خواست. آهنی را کشیدم بیرونۀدست کردم از زیر چادر شب میل. بگیرد
این . روي هم بپوشمتا کفش برتا پیراهن روي هم پوشیده اي؟ دلم می خواست دوبگوید چرا دو

.که دیگر شانه ام نبود که بترسم لنگر بخورد یا نخورد

از آن چرخ ها روان تر . گفتم برو که رفتی. چادر شبمیله را توي دست ماالندم وگذاشتم زیر 
خاربوته اي که در پشت سر . از میان خار بوته ها می گذشتم. دیگر توي خواب هم نمی دیدم

تا چشمم ماند به . تو دیگر به کجا می روي، اي خار بوته: فریاد کشیدم. مانده بود، بادش می برد
. جوي آب پهن بود. روي جوي آب پا برداشتمکردم ازچرخ را بغل . آن، پشت بوته اي دیگر ماند

. ایستادم. راستم را بگذارم به خشکیةکنده ام یاري نکرد، پاي چپم توي آب ماند تا توانستم کند
در . یک شیشه کوچک روغن هم داشتم. چه ندارموارسی کردم که ببینم توي چرخ چه دارم و

همه یک دست قاشق وچنگال،. از چیزهایی داشتم به الي چادر شب بال. چهار گوشه بود. نداشت
باز کردن یکی از .من آن ها را می شمردمبیابان پیش رویم و. دزدیده بودم شان. اش استیل

.سراندن یک قاشق یا چنگال به زیر جامه از هر خواب خوشی خوش تر بوددکمه هاي پیراهن و
دو بند انگشت کاغذ لوله ةبه انداز: داشتم باز هم . را دسته کرده بودمبراي همین با کش آن ها

از پیرمردي گرفته بودم که . یک سوزن توي نخ ها  مانده بودشده که با نخ سیاه پیچانده شده بود
.و نه سال داري، زیر بار نمی رفتهرچه به او می گفتم تو هفتاد. هشتاد و، یک سال کم داشت

تایی که از خواب بیدار از این بدتر، می گفت دو. بودها . ...یک سال کم دارممی گفت نه، هشتاد و
آن که مهربان . روزهاي پیششده بوده اند با هم مهربان تر شده بوده اند، مهربان تر از شب ها و

من خشتکم را با . را نگفتاول که این ها. شده بود نمی دانم خواهر مادرش بوده یا خواهر پدرش
وخته بودم، چند کوك دیگر مانده بود که از آن زن و زن هاي سوزن نخی که از او گرفته بودم د

.دور انداختماو که از اتاق بیرون رفت، نخ ها را از خشتکم کشیدم بیرون و. دیگر گفت
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دلم می گیرد از آن همه جامه شلوار هایی که . آن شلوارم نمی دانم چه شد، کجا انداختمش
می که چشممبی خود نبود. ردم که نیست بشونددر جایی ول شان می ک. دیگر نیستندداشتم و

با زانوي آبی رنگی که از . خاشاك بیرون مانده بودماند به شلواري که تا زانو از زیر کپه اي خاك و
چندشم شد . بکشمخاك بیرون آمده بود چه کار می توانستم بکنم؟ خواستم پاچه اش را بگیرم و

.و رویمنکند خشتک چروکیده اش پرتاب شود به سر 

تا . چشمم به کپه هاي آشغال بود شاید جامه اي ببینم که پر از گل هاي آفتاب گردان باشد
. روان تر از چرخ ها خودشان بودند. آن خانه ها دوربیابان و. هزار سال دیگر هم پیش نمی آمد

ر جلو دیگچهار انگشت چرخید وةبه انداز. خاکیۀچهار چرخه را کشاندم جلو توي راه باریک
. ایستادم باالي سرش. نه پیش می آمد، نه پس می رفت. واپس کشاندمش، باز همان بود. نیامد

گفتم چرا این را آوردم با خودم؟ چرا سرکوچه این چهار چرخه آمد پیش رویم نه چیز دیگر؟ از 
دیدم همه یک چیزي به دست گرفته اند، من هم . بی کاري بود که با خودم کشاندمش تا آن جا

گفتم چه کنم؟.آن را چنگ کردمۀدست

تاي کاغذ را .تکه اي نخ به سوزن مانده بود. نخ را از کاغذ پیچه باز کردم. بیابان دلم را می پکاند
یک سال می شدکه این تکه کاغذ در بیست و. گاه به دلم نیامده بود که بازش کنمهیچ. باز کردم

در زیر آن هزار با دویست و. با شب یکشنبه: اندمپیش از هرچیزي این را خو. گوشه اي مانده بود
تا آورده بود، شده آن دوزیرپنجاه هم دریک دویست و. پنجاهدویست وپنجاه شده بود هزار و

.پنجاهچهارصد وبود هزار و

ششصد کم کرده پنجاه را از هزار وچهارصد وچپ، هزار وۀ در گوش.کاغذ بودۀ این ها در میان
هزار پنجاه به روي هم شده بوددر گوشه اي دیگر هزار با دویست و.پنجاهه دویست وماند. بود

خواستم میانه اش را با دویست . او فراموش کرده بود. چیزي در میانه کم بود. پنجاههار صد وچو
دستم پیش نرفت، چون نمی دانستم یارو می خواسته است چه کار . پر کنم که درست بشود

. دانستم که خشتکم را با تکه نخی دوخته بودم که گرد این کاغذ پیچانده شده بودتنها می. بکند
اگر آن شلوار هنوز بودش، توي همین چهار : گفتم. آن شلوار را نمی دانم کجا انداخته بودمش

آن از کی بود که تا دستم به چیزي می رسید می گفتم با. چرخه، چه کار می توانستم بکنم با آن
اگر به کار نمی آمد، با سنگ می کوبیدمش یا آتشش می زدم ببینم چیزي کرد؟شودچه کار می 

تنها چیزي که نمی پرسیدم از خودم که به چه درد می خورد، صداي بال . آن در می آید یا نهاز
اگر . می خواست بنشیند به روي بام، یا بوي سینه اشکشیدن کبوتر بود، هرگاه که خسته بود و

ر زندگانی اش یک کار درست کرده باشد، همین است که کبوتر دریایی را درست خدا در سرتاس



. صداي بالش در راه دیگر، نمی دانستم به کدام راه بروماگر بوي سینه اش در یک راه بود و.کرد
.دوي آن ها از دستم برودراه تا هرۀمی ماندم در میان

چرخ را ول کردم که . تابه را جا گذاشته بودندماهی . یک چیز کم بود. ندارم همین ها بودودار
مانده بود رو. چهار چرخه را دیدم. دور که شدم، ایستادم . ساختمان نیمه کار آن را بیاورمبروم از

برگشتم. یا شب شود راه برگشت را گم کنمترسیدم کسی آن را بردارد. به خانه هاي دور دست
.راهی که به ساختمان هاي دور دست می رسیددسته اش را گرفتم و رو به راه ایستادم؛

آن جا چرخم دربه پیش که رفتم، برگشتم سرجایم را نگاه کردم؛ جایی که یک دم پیش من و
برایم سخت بود، شاید چون چراغ هاي پشت سرم تازه دور شدن از آن جا. دیگر نبودیمبودیم و

دیگر برنمی گشتم ! افسوس.ر همدر کناچارچوب هاي روشن به روي هم و. روشن شده بودند
.هر دردي رفتن بودةچار. چاره اي نبود. ببینم آنها تا کی روشن خواهند ماند

هم خاموش نمی شوند، به گفتم آن هاي دیگر با. پاره اي از چارچوب ها تاریک مانده بودند
چراغ اش وگفتم یکی دیر می رسد به خانه .هم روشن نشده بودندهمین سادگی که همه شان با

ها براي خودم باشد، چراغش را زود گفتم اگر یکی از چارچوب.یکی زودرا دیر روشن می کند و
اگر . بیابان تاریک. گفتم بهتر است برگردم به پستوي خودم.کمی پیش رفتمروشن کنم یا دیر؟

وي پستو مزه بیدار شدن ت. ماهی تابه امتختم براي آن ها می ماند وپستویم ومی رفتم،پیش تر
.هرگز نخوابیده بوده ايانگار از سال پیش توي آن بیدار بوده اي و. می دهد

شبی که به آن ساختمان نیمه کاره رسیدیم، هیچ کس براي خوابیدن دنبال جا نگشت توي 
فردا که . صداي دراز کشیدن شان را می شنیدم. تاریکی هرکس در هر جا ایستاده بود، نشست

تنها چیز آشنایی که دیدم، . یدم توي پستویی خوابیده ام که پیش تر ندیده بودمچشم باز کردم د
زیکی هنو. هرکس در جایی خوابیده بود. که به زیر سر نهاده بودمپرت هایم بودخرت وۀ کیس

مانده پیش رویش یک ماهی تابه از شب هاي پیش به روي سه تا آجر.چشم هایش را می مالید
می وانمود.تکه چوبی به هم می زدباخاکسترهاي توي چاله راهمو.شده بودندآجرها سیاه .بود
گوش . مانده بودبه جاکارگرهاي دیگرخودش آورده است اما ماهی تابه ازباکه ماهی تابه راکرد

آنازتاچند.بشنومبه سرم گذاشته بودند،صداي کسانی که دیشب توي تاریکی سرمی دادم تا
راه نمی دنبال کسی می گشتندکه دیشب در.نگاه می کردندهمدیگر راشده بودندزها نیم خی

.نشان دادمخودم را.آن ها سوارش کرده بودندودانم کجا ایستاده بود

سینه که باچنان کشیدند.باالدست من راکشیدندچندودیشب توي راه نیسان باري ایستاد
براي همین .راننده چراغ خاموش می راندنیاوردم چرادرسر.وپاهاي شانکوبیده شدم به زانوها
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استخر .ساختمان به بیرون راهی نداشت.خواب بیدارشده بودندکه تازه ازآن هامی ترسیدم از
تر همه جاسیاهپیش رویم که ازجایی بوددیدم که به یادم آمدکه دیشب توي تاریکی،بی آب را

.جویباري خشکیده بودندکناردردرخت انارچند.استخرازدورباغبانی هم بود،ۀیک خانـ.بود
وپونه هاي خشک پوشیده شده بوددهنه اي که ازمی رسید،خشک یک سرش به استخرجویبار

که راهی بودآبراه بود،کهجاییدرسوك دیوار،.پونه هاي خشکن سنگی توي آن دیدم باپس زد
.آن بیرون رفتازمی شد نیم خیزبرمی داشتندراآجرهاوسنگ هااگر

دو.دانه سیب زمینی مانده بودچند.نبود.توي کیسه ام دنبال نان گشتم.برگشتم به ساختمان
درخانه اي آتش روشن کردم که هرگز .تکه چوب را آتش زدمچندوگذاشتم زیرخاکسترراتا

بزرگ ویک چهاردیواري بسیارتوي آن. را ندیده بودمبیرونشهنوزوپایم به آن نرسیده بود
پیاده آن جادرکسی هم نپرسیدکه چرا.ساختمانیجلوراننده پیاده مان کرده بود.چندستون
صداي شان .من ماندم پاي دیوار.باالکشیدندخودشان راکه دیدند،راسیاهی دیوار.مان کرد

می بودم،من همراه شما: گفتمچی می خوایی؟ : گفتگردن کشیدروي دیوارازیکی آمد.کردم
.بدهدستت را:گفت.خواهم بیایم باال

ه نهادم بپا.نشستبه دیواررو.پایینآمد.بروم باالبزنم وبه دیوارکه پاد زانویم خوب تا نمی ش
توي آجري آمدگرفتم،رادیوارۀچنگ کردم لب.کم کم ایستادوشدنیم خیزاوشانه اش و

سینه به دیوارگذاشتم و.باالدادپاهایم راگرفت واو.پاهایم آویزان ماند.دستم سفت گرفتمش
درد سرم به میان پاهایم از.به زانویمچانه ام کوبیده شد.کوبیده شدم به زمین.ول کردمخودم را

صداي بلندکردم،سر.بروددرد سیاهی که توي چشم هایم پیچیده بود،ماندم تابه پهلو.رسید
دیدم که نشسته سیاهی شان را.به دنبال صداي پایش رفتم.می شدراشنیدم که دورپایش 
دست .ماندموهمه جا تاریک تر بودیکراست رفتم به جایی که از.یا دراز کشیده بودندبودند

نمی دانم کی نشستم .به دنبال جاي بهتري نگشتم.پشت سرم دیواربودراست وچپ و. گرداندم
.دکی خوابم برو

: گفتمخریدي؟رامگراین جا:گفت.نگذاشتم.بگیردشب دوم یکی شان می خواست جایم را
.بابام باغبان این باغ بود.پیش توي همین خانه بوده اممن ازسال ها

.خانه خودت پیاده ات کردجلوپس تو به راننده گفتی ما را ول کند توي این بیابان؟: گفت

من براي همین با.راننده نداشتمنمی کردندکه من هیچ آشنایی بااورب.ندیده بودممن راننده را
باال دیوارازگذاشته بودم به شانه اش تاکه پاهمان بود.یکی شان مچ گیري کرد.چپ افتادند

از اول خانه ام توي این باغ بوده، چراکه اگربهانه اش این بود.شدمها دروغگوپیش آن.بروم



این بهترکه شب اول توي تاریکی یکراست رفتم چه نشانه اي از.نمی شناسمهیچ جاي آن را
چوبی کهنه که روي یک درآن جا خوابیده ام،که درصبح دیدندفرداخوابیدم وتوي پستو
.چیده شده بودزیرش آجر

چیده شده؟درزیرتا آجرببینم چندبگواگرراست می گویی،: گفت

درخت هاجاي این پستو، زیراما یادم هست که همین جا،.یستمن نچیدن آجرها کار:گفتم
.می خوابیدم

.نگیریمسرهم می کنی که جایت رارااین دروغ ها:گفت

می که درازبه پهلو.این سه دیواري شده بودمتۀمن هم آمخ.من بگیردرا ازمی خواست پستو
کاري به رفت .رویم باال آورده بودمآجر دیوارکی پیش با.نمی دیدمکشیدم روي تخت کسی را

آن .پزشان هم کاري نداشتمپخت وبا.می آمدیکی دیریکی زود می رفت و.آن ها نداشتموآمد
گذاشته بودم به شرمنده شدم چون پا.چشم به چشم هم نمی شدیم.من دوري می کردیارو از

.آن پستو خوشم می آمدازره اي نبود؛چا.باال بکشمتوانستم خودم را از سیاهی دیوارشانه اش تا
به گمانم مرگ خوشی درپیش . بمیرمبیفتم وتوي آن به پهلودلم می کشید.به تنم سازگار بود

که به پهلویم می رسیدچیست،ۀ زانویم، نمی دانم زانوهاي پهن وکلفتم نشانة کند.رویم بود
می شدم جاي به پهلوهرگاه پهلو.کسی کاري به کارم نداشتدیگرومی کردخوشمرگ را

به جاي انگشت ها.می دیدمباالي سرم به روي دیواردرست کرده بود،راانگشت کسی که آن جا
داده باشدکه دیگر کار انگارکسی دستور، که یارو نیمه کارهبودپیدا.روي گل وگچ دویده بود

کار.برگشته بودندانگشت ها رفته و.دویده بود جامه شلوارش را بپوشدنکنند،کارش را ول کرده و
.به ماله کشیدن نرسیده بود

می دیدم که به دست هایی راۀکم کم سایبه کشش انگشت هاي باالي سرم تاچشمم می ماند
به این سایه بازي گذشته بودکه دیدم رخت هایم راشب ازچند.می آمدروي دیوار می رفت و

جامه شلوارهایم هرتکه اي از.گذار برگشته بودمگشت وازوتازه سرشب بود.هم ریخته اند
را دیدم توي خاك وگچ لگدکوب شده، ازدلم گذشت که این ها اول که آن ها.درجایی افتاده بود

که دلم گرفت براي او. بکشدپستورخت هاي همان کسی است که نرسیده بوده ماله اي به دیوار
آن ها را یکی یکی از.ببردخودباجامه شلوارش راۀ کیسچیزي دیگر، نرسیده بوده که ترس یااز

میان آن ها درگچ بیرون می کشیدم که جامه شلوارهاي خودم راکپه هاي گل والي آجرها و
. تکه چرمی داشتم که پیه بز الي آن پیچیده بودم.کیسه ام گذاشتمکردم تويآن ها را تا.دیدم

.این را هم پرت کرده بودند. زانویمةکندپا ونۀیدم به پاشمی مالدیده بودند که هر شب پیه بز
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که من جادو می گفتنددیدندتکه چرم راکه پیه وآن روزاز.می کردندبراي همین،کنده صدایم
تابه دست به ماهیدیگردورترنشستند و. نشان شان دادمدرآوردم کنده ام راشلوارم راۀلنگ.کنم

.نیمرو درست می کردمچون من توي آن نزدند

تنها سرگرمی ام، شب که می شد خسته از گشت وگذار روزانه، همین . پایم توي هم پیچیده بود
. درد خوشی داشت.بزرگ تري بود، با پیه بز چرب کنمة بود که پاي کنده شده ام، زانویم کند

.دشبی که آن درد نبود، دلم برایش تنگ می ش

به می دیدندکه من بیشتر چیز به درد.دزدیده بودندتکه پیه راآنکه چرم وچه کرمی داشتند
چیزي گیریا.می رفتمیکراست می گرفتم ومن راهم را.براي همین بود.بخور پیدا می کردم

دنبال .برمی داشتمرامن آن هاجلو چشمم وچیزها خودشان می آمدند.نمی آوردممی آوردم یا
می آورددیگري راچیزآن چیز،خودمی آمد،چیزي که دیداریک.چیزي که نبود، نمی گشتم

تا کپه اي از دور می .شتاب نکنمگرفتم که چرخ و واچرخ نزنم وازکنده پایم یاد.پیش چشمم
می ترسیدم زیر کپه یا پشت آن چاهی . جا می ماندمدرمی ترسیدم ودیدم، پیش از هر کاري،

که مو آشغال دیدار بیایدۀ بشقاب چینی لب تخت از کپمی آمد که یککم پیش. دهن باز کند
از اما این همیشه پیش نمی آمد و. بشقاب پهنی که پشت و رویش جا داشت. هم بر نداشته باشد

شاید تا بیست سی سال دیگر، اگر کپه . گذشتیک روز پیش آمد و. دست هرکس ول نمی شد
.ها را زیر رو می کردم، چیزي دیدار نمی آمد

که دست گذاشتم به روي آن، سینه ام کنده شد شاید همین. لب تخت که خش نداشتیک
. چاهۀُبیشتر از روزي که دست گذاشتم به روي جوجه هاي کبوتري توي سوراخی نزدیک دهان

یک دم نکشید که دیدم دستم، پاهایم را جا داده جوجه هاي لغزنده اي که خوشی آورد به دلم و
چاه آواز می خواندم ۀ سوراخ باالي سرم بود، ایستاده بودم توي دهانچاه،ةبودم به دیوار

روي زمین کارهایی می کرد که هرگز در خواب هم نمی دید که در جایی از جهان بر“گارنیشاه“و
گارنیشاه توي آن می دوید باز بتواند بکند آن کاري که می کند، جهان یک جاي دور دستی بود و

.که توي النه چنبر زده بودکه دستم ماند روي ماري

نیشم نزد چون به خوبی ماه دوش و. براي همین پایم، به دیدن هرکپه اي، پس کشیده می شد
کاش این چیز ها را جلو آن ها  بازگو . یا می خواست خرمن بزندپرندوش توي النه خرمن زده بود

پیه را. کوفت پایم را می بردچیزي که . چرم جادویی ام را دور نمی انداختندنمی کردم تا پیه و
کنده هایم . زانویم خوب بودةکندمالیدن چرم به پاشنه و. می ماندممی مالیدم به پاشنه ام و

انگشت . پاشنه ام دیگر پاشنه نبود، ساییده می شد به زمین. آماده می شدند براي ولگردي فردا
واز کارم در آوردا می خواست سرهیکی از آن. بدریخت رو به باال برگشته بودندهایم کلفت و



نزدیک از دور و. می خواست ببیند که پول هایم را به پایم می بندم یا در جاي دیگر می گذارم
دیدم یکی . یک روز که دزدکی از پشت سر می آمد، نتوانست جلو خودش را بگیرد. می پاییدم
برگشتم به راهی . تادم تا دور شدایس. تند پا برداشت که پیش از من برسد به کپه ها. پرید جلوم

.رسیدم به کپه اي که تازه آن را به هم ریخته بودند. که او از آن آمده بود

گنجشک که . یک گنجشک تویش جا می گرفت. برنجی بود. یک جام از کپه بیرون افتاده بود
. کنداما به چشمم خوش تر آمد که بگویم یک گنجشک آن را پر میآب نبود که آن را پر کند

به روي شکمش نگین هاي. چه می دانم، اگر می دانستم چیز بهتري می گفتم به جاي گنجشک
نمی شد که . گفتم بگردم جفت اش را پیدا کنم. سرخی بودۀ توي هر نگین دان. نقره اي داشت

جام توي . خاك تا کمرگاهم رسید. سر فروکردم توي کپه، خاك را پس زدم. جفت نداشته باشد
از زیر دست . تازه خودم آن را از زیر خاك در نیاورده بودم.دیگر پیش نرفتم . ماندم. دستم بود

دیگر هم داشتم، همان که دستم ماندةیک بهر.آن روزم همین بودةبهر. رفته بودکسی دیگر در
یک خوبی هم داشت که پایم چنبر شد، دیگر توي کوچه کسی دنبالم. روي جوجه ها توي سوراخ

. اگر چیزي توي مشتم بود که نمی خواستم کسی ببیندش، دستم را چنگ می کردندنمی کرد، 
باریکه هاي سرخ گوشت که از زیر گردن وخراش ها و. دیگر به من نزدیک نمی شدند. خوب شد

.پاي چشم هایم بیرون زده بود، آن ها را می ترساند

جام را . باز آمدم به سر همان کپه. هاسروکارم کشیده بود به این کپه از آن چاه دور شده بودم و
دوباره . بردم بفروشم، یارو گفت کو سینی اش کو ساغرش؟ ساغر چه ریختی بود، نمی دانستم

نمی گفتم دیگر خاك را پس. فهمیدم که دیگر چیزي پیدا نمی کنم. رو کردمآمدم کپه را زیر و
یارو گفت کو . بان دلم را می پکاندبیا. خار بوته ها در پیش رویم. دور شدم. راه افتادم. زنم

.آن یارو ساغرش را هم می خواستدلم باد کرده بود و. ساغرش؟ ساغر هم می خواست

. از کنارش گذشتم. رفته اي دیدمپیش تر که رفتم، تخت چوبی زهوار در. چیزي از دور دیدم
گوش دادم، . ي شنیدمصداي زوزه ا. تازه پایم می رسید به بیابانی که روزي از دور دیده بودمش

برگشتم پشت سرم را نگاه کردم، .نگاه کردم به همه جا، دیدم زوزه از دهان خودم در می آید
کسی را صدا می کردم که نمی شناختمش، ندیده بودمش، اما با زوزه صدایش . کسی دیگر نبود

کهنه اي پیچیده باد به هر خار بوته اي. دلم می گوزید. نمی توانستم دهانم را ببندم. می کردم
. کهنه هایی که در آن دست بیابان از زیر کپه ها در آمده بودند، رسیده بودند به بیابان. بود

.بادشان می برد

اگر جلو می . دیگر نمی توانستم بدوم که جلو بیفتم. گفتم پایم چنبر شد، بهتر بود تا نیش مار
براي این که به . اندازي هم خوب بودسنگ . به منافتادم، سنگ شان زودتر از خودشان می رسید
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اما بیابان به چه . سنگ چیز خوبی بود، دویدن را خوش تر می کرد. سرم نخورد، بیشتر می دویدم
جاي پیش رفتن .نمی دواندم. کسی را نمی دواند. درد می خورد؟ نمی شد آن را پرتاب کرد

خودم را رساندم به تخت . گشتمبر. پهناي دلمخودم می دانستم این چه بیابانی بود و. نداشت
از دلم گذشت که ننشینم، . هنوز ننشسته، بلند شدم. روي تختخواستم بنشینم بر. زهوار دررفته

جا آن شب در تاریکی، هرکس به هر. چون به روي تختی که توي ساختمان بود، ننشسته بودم
اول تا . تخت خوابیده بیدار که شدم دیدم کسی به روي. در هرجا که بود، خوابیدکه رسید و

اگر کسی . هیچ گروِش نداشتم که به تخت نزدیک بشوم. چشم باز کردم خودم را توي پستو دیدم
شاید از درد پایم بود که نزدیک نشدم به چیزي که در پیش . هم نبود، باز نزدیک نمی شدم به آن

روي یچ کس هم برهشاید هم درست نبود ، چون روزي هم که پایم دردي نداشت و. چشمم بود
.تخت نخوابیده بود، نزدیک نشدم به آن

چیزي که در پیش چشم دیدار می آید، پیشتر توي پیش از افتادن توي چاه، شنیده بودم هر
کبوتر هاي چاهی چاه گذاشتن وۀپا در دهانکبوتر وۀالن. هرکسی همان استةبهرچشم بوده و

د پهلو به پهلوي هم در پسینگاه تابستان دلم را می تا تخم سفیدوکه پر می کشیدند از آن، و
.برد

تر توي کبوتر پیش“بارِ”: آن یارو، پیرمرد بدریختی که چشم هایش آبچکان بود، می گفت
.چشمت بوده که این همه گروِش داري به تخم اش

تخم از همه جان تر . تخم کبکتخم کبوتر، تخم بلبل و. پیش از دیدن پیرمرد هم، همین بود
کبوتر توي هم رفته بودند واز دلم می گذشت کبک و. کوکر بود که رگه هاي قهوه اي داشت

دیگر کوکر را ندیدم، از همان روز که از چاه . هم خودش بودهم این دو تا بود و. شده بود کوکر
بایست می تر توي چشمم بوده واین هم بهره بود که پیرمرد می گفت از خیلی پیش. درم آوردند

دنبال همین چیز ها رفتم که پایم در هم پیچید تا هر شب به این ! رسیده بودبه من می رسید و
یکی این که به هر چیزي که جلو چشمم . شاید هم خوبی هایی داشت. چنبر بد بو پیه بز بمالم

براي همین یک شب پیش آمد که یکباره . می آمد نزدیک نمی شدم یا به آن دست نمی زدم
سوار نشدم، ول شدم توي . بارکش سه چرخه اي ایستادادم توي تاریکی، دستم باال رفت وایست

ي کله هاي آفتاب گردان خشک وب. راه باریکه اي کنار زمین کشاورزي تا جایی که خسته شدم
بوته هاي . خشک آفتاب گردانی زیر پایم خرد شدۀکل.پهلویم می خوردندکس مانده به شانه و

به رویش خاکریز دیگري رسیدم به خاکریز بلندي که رو. ند که تا زانویم می رسیدنددیگر هم بود
گاهی از چراغ . درازاي خاکریز می رفت توي تاریکی. چراغ هاي روشن خانه هاآن دور ها. بود

برگشتم . تاریک شد، غلتیدم پایینخاکریز روشن و. تا دور کشیده بود. ماشین ها روشن می شد



. کوهی بودةبه رویم توي تاریکی ایستاده دیگر خاکریز نیست، به اندازي که رودیدم این چیز
بزرگی بود که نمی دانم توي آن ةمیان دو خاکریز در. خاکریز ایستادمسر. باالخودم را کشیدم

“سونباال”خوب بود یک جوي سنگی درست بکنند که از آن سر . چه می خواستند درست بکنند
.باالسونی ها هی مشک شان را پر بکنند از شیراز شیر وبرسد، پربیاید به آن سرش

کجا راه افتادم تا رسیدم از کجا و. توي چشمم هیچی نبود. پیرمرد چرت می گفت. گول خوردم
می انگاربه این خاکریز بلند که توي تاریکی چنان به روي خودش افتاده بودبه باالسون و

به .می ترسیدم که دور شدن نزدیک شدن به چیزي باشد.شدمدور . خواست کون خودش بگذارد
در . کسی به چیزي نزدیک نمی شود، دور می شود از آن“باال سون”خودم امید دادم که توي 

یکی دستم . نمی دانم دستم را باال برده بودم که نیسان باري ایستاد. جاده مانده بودمتاریکی سر
سرم کوبیده شد به زانوها و کیسه هاي آن . جهانده شدم توي تاریکی. پا گذاشتم به سپررا گرفت،

صدایی شنیدم که گفت، . یکی موهایم را چنگ کرد نگهم داشت که باز کوبیده نشوم به جایی. ها
.شاخش شکست

پیشانی گذاشتم به زانوي . چنبر پایم را از زیرم در آوردم. کیسه ها نشسته بودمدر میان گونی و
یکی شان گفت، کجا می خواهی . هاآنخوابم برد، سرم کوبیده نشود به زانو هايچپم تا اگر 

می گفت، این . آن یارو باور نمی کردمی خواستم پیاده بشوم وپیاده شوي؟ نمی دانستم کجا
.را در جایی پیاده کند که خودش دوست داردماۀشاخی می خواهد هم

وبا سر. نشان بدهدیدا کند و به آن هاي دیگردر تاریکی موهایم را چنگ کرد که شاخم را پ
یکی از پشت خودش را انداخت رویم و. گردنم را نگه داردوصدا وانمود کرد که نمی تواند سر

. درد سیاهی پیچید توي چشمم. انگشت یکی شان خورد به چشمم. شانه هایم را گرفت تکان داد
نمی . هم چشم هاي آن ها را نمی دیدمفردا هاي دیگرفردا و. چشم هایشان را نمی دیدم 

خواستم ببینم تا این که یک روز، باز هم زود شب شده بود، توي راه پله اي هر کاري می کردیم 
گفت، رفته اي باال سرکمد را گرفته اي . یک لنگه کمد چوب گردویی بود . بارمان باال نمی رفت 

من سته انگشتش به چشمم خورده وگفت آن شب ناخواسنگینی اش رو زانوهاي من باشد؟ه ک
.او را به دل گرفته امۀکین

یکی دیگر پایه ها را گرفتیم و او آن باال من و. سه تا بودیم. کمد را گرفتمۀآمدم پایین، پای
می ترسیدم خش . کمد به پشت روي پله ها مانده بود. فشار روي پاي راستم بود. ایستاده بود

سرپا وراست کشانده شدنمی دانم چه شد که به چپ و. نگین شدسرپا ایستاندیمش، س. بردارد
. بد دست بود. دو سه پله سرید پایین به پهلو غلتیدیک پله مانده تا پاگرد، سرپا ایستاد و. ایستاد

می جنبید چون آن که چپ باال می رفت وۀپای. هل دادمشانه ام به دیوار بود، زانو زدم به پله و
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آن که سر کمد را گرفته بود، غر می زد که توي پاگرد بود نیم خیز شده بود وچپ را گرفتهۀپای
.تا به پاگرد چهارم برسیم جگرمان می آید توي دهان ماناول مانده ایم و

بز می مالی به پایت، چرا زور نمی زنی؟هباز گفت، تو که هرشب پی

سنگین تر را هم برده بودیم باال اما از آن. نمی شد بلندش کنیم. آرنجم به سر زانویم نشسته بود
سرش می .باز همان بازي بودتهش کردیم،وسرآوردیمش پایین و. این یکی بازي در می آورد

.بریده بودم. راستش می چسبید به دیوار، سنگین می شدۀپایماند به روي نرده و

. سه راه یکی بودهر. سنگیندیگر مانده بودم که اول بار سنگین را ببریم باال یا سبک یا نیمه 
تنها .نمی شد پشت بار سنگین پا سفت کرد. همیشه توي راه پله در یک جایی کم می آوردیم

. پایین ببریم تا راهی باز شودراست بچرخانیم، باال وراهش این بود که تا می توانستیم به چپ و
می رفت وابانده می شدچه می شود، بار سنگین تگاهی بی آن که ببینیم که چه می کنیم و

بی آن که به آن ها بگویم چه خواستم همان کار را بکنم، و. ما را یکی دو پله باال می دواندباال، و
کمد تا سر کمد که در دست آن ها بود، به ۀمی خواهم بکنم، سنگینی ام را انداختم به روي پای

.راست یا چپ تابانده شود

آن دو تا که باال بودند ایستادند نگاهم . ین از جا کنده شودسنگبی خود زور زدم که بار.نشد
نمی دید که ما از کار . چپ را گرفته بود، زانو زده بود به پله و زور می زدۀآن یکی که پای. کردند

.دست کشیده ایم

از من بود که کار پیش نمی . رویش به من بود.یکی شان گفت یکی از میان ما سرش ناپاك است
.رفت

“.کار را خودم پیدا کردم”: گفتم

“.تا دست هایت را گره نزده ام به گردنت، گم شو از این جا برو. زبان درازي نکن”:گفت 

“.سرخودت ناپاك است”: گفتم 

بلند شدم، باز کوبانده شدم به . دیوارکوبانده شدم به در و. پرت شدم. چیزي خورد به شانه ام
. زانو هایم را گرفتم، نیم خیز ایستادم. کوچه، سینه به زمین ماندمجلو در خانه، توي . دیوار پاگرد

.درختۀسرم ماند توي چال. پاهایم کشیده شد. دوباره با سینه به زمین افتادم

1386اسفند صفدري محمدرضا



هارمان پست مدرن و گذار از فرا روایت
“من ببر نیستم پیچیده به باالي خود تاکم”با نگاهی به رمان 

برازجانیسمیه

مقدمه
نویسی معمول تند که تابع اصول و قواعد داستانهایی هسهاي پسامدرن، نسل جدید رمانداستان

اعتمادي به که عصر بیزاري و بی-مدرنها تحت تأثیر فرهنگ پستاکثر این رمان. گیرندقرار نمی
که مجالی است تا نشان دهد، ستاراین ج.اندها فاصله گرفتهاز این روایت-هاي کالن استروایت

.ها، دستخوش چه تحوالتی شده استرمان امروز با  حذف فراروایت
مدرن، فراروایت، ساختارشکنی معنارمان پست: کلید واژه

هاي کالنروایت
هاي فلسفی نهادها و گزارههاي مسلطی هستند که به ها، گفتمانهاي کالن یا فراروایتروایت

بخش است که به آن اعتبار و ر گفتمان، نیازمند عاملی مشروعیته. بخشنداعتبار و اقتدار می
در آن . گرددخود متوسل میاقتدار الزم را ببخشد؛ بنابراین براي کسب این اعتبار به بیرون از

کند؛ یعنی یک روایت خلق می“گفتمان مشروعیت بخش”صورت با توجه به جایگاه خود، یک 
.کالن

هاي کالن هاي جوامع مدرن وابسته به این روایتي جنبههمه،ي ژان فرانسوا لیوتاربه گفته
هر نظام یا ایدئولوژي، ،به این ترتیب. کنندهستند و ثبات و نظم خود را از طریق آن حفظ می

هاي ند تمامی خرده روایتقادرها مدعی هستند که چنین این روایتهم. روایت کالن خود را دارد
به دنبال آن، یک روایت واحد تبدیل به وجه غالب شده و . تر را تابع اصول خود درآورنداهمیتکم

این در حالی است که . دهدهاي زبانی را به یک بازي زبانی واحد تقلیل میهاي بازيي گونههمه
گونه بازي زبانی واحد و هیچ-رد و کالناعم از خ- گونه روایت واحدمدرن، هیچي پستدر جامعه

.وجه غالب را دارا نیست
وفراگیرقدرت و اقتداري از نوعيبرگیرندهناگریز درکالناز روایتاينسخههراز نظر لیوتار

- او می.گرددچراي هراس و وحشت منتهی میو چوننهایت به حاکمیت بیو در استتوتالیتر

جوامع امروزي بیانگر حالتی است که هر نوع گفتمان مسلط و گفتمان کالن، وضعیت ”: گوید
چه براي ما و پیش روي ما به آن.ظرفیت اعتبار بخشی و اقتدار بخشی خود را از دست داده است

هاي زبانی نامتجانس یا کامالً ناسازگار جاي مانده است، نوعی چندگانگی و کثرت باز و آزاد بازي
)1384:22لیوتار،(“.م واجد معیار ذاتی و درونی براي خود استاست که هر کدا

به . کندیاد میسوسورشناسی ساختاري زبانشناسی و ادبیات، لیوتار ازي زباندر حوزه
ي بارز فرایند گفتمانی کردن فضاي ي وي، زبان شناسی ساختاري فردینان دو سوسور نمونهعقیده
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ها آثار زبانی را به معانی ایجاد شده در جریان بازي بین دالرود که تمامی متنی به شمار می
ي گفتمانی تعیین و در این صورت معانی بر حسب موضع یا جایگاه خود در شبکه. دهدتقلیل می
شان با تمامی دیگر مفاهیم یا عناصر موجود یعنی با توجه به مخالفت و مغایرت. شوندتعریف می

هاي کالن فاصله ي دریدایی از روایتشناسی پساساختارگرایانه، زباناما در مقابل. در نظام مذکور
هاي پساساختارگرایانه و فروشکستن مدرن با پیروي از نظریهبه این ترتیب رمان پست. گیردمی

.انجامدها میگذارد که به گذار این ادبیات از فراروایتساختارهاي داستانی، در مسیري گام می
ي ساختارشکنی، نقطه. ورزدپساساختارگرایانه بر ساختارشکنی متن تأکید میشناسی زبان

زند و در نهایت ي قطعی میان دال و مدلول را بر هم میمرکزي ساختار را حذف کرده و رابطه
چه پیش از به این ترتیب هر آن. دهدساختارها و قواعد سنتی زبان را در معرض فروپاشی قرار می

اولین دستاورد این . شودگشت، ویران میجام و نظم در یک ساختار میآن موجب حفظ انس
هاي یک اثر این ویژگی عدم قطعیت برتمام ساخت. است“عدم قطعیت معنا”ویرانی و فروپاشی   

نویسی، به فروپاشی نظام داللت زبانی و فروپاشی عناصر ي داستاندر حوزه. گذاردتأثیر می
ي عناصر داستان از جمله زمان، مکان، شخصیت، پیرنگ، ترتیب همهبه این. انجامدداستانی می

این تغییر، عناصر داستانی صاحب کنش يدر نتیجه. رسدبه مرز فروپاشی می... زاویه دید، راوي و
.شوندو کارکرد جدید و ناآشنایی می

نظام ،شکنیدر نخستین گام، ساختار. شودوارد می“زبان”اما بیشترین تأثیر همانا بر سطح 
اي اي زنجیرهي منسجم بین دال و مدلول را برهم زده و رابطهپاشد و رابطهداللت زبانی را فرومی

- در این زنجیره، هیچ جایی براي مدلول نهایی و قطعی باقی نمی. سازدهاي متعدد را میاز دال

.ماند
معناي ثابت رها دیت کند، از قالب محدوبه این ترتیب وقتی یک دال به سمت تکثر حرکت می

زبانی صورت خالقیتو آفرینشبه موجب این اشاعه، . یابدیافتن را میشده و فرصت اشاعه
یابد چنان اشاعه میدر عوض آن. ی  و ثابت نخواهد بوددیگر حامل یک معناي قطع،گرفته و زبان

.سازدکه هر برداشتی را از خود ممکن می
ي حقیقت واحد نداشته کند که دیگر دغدغهواقعیت را چندان نسبی و متکثر می،این زبان

به این ترتیب . دیگر در خدمت یک ایدئولوژي پیروزمندانه نیست،چنین است که فرماین. باشد
اما این امر به . اش یعنی ابزارگرایی منتهی شدي این راه به خروج زبان از کارکرد همیشگیادامه

. دادن امکان ارتباط بود و موجب شد که متن به سمت پیچیدگی گرایش پیدا کندبهاي از دست
شروع : کندلولی امکان دیگري را نیز فراهم میدي دال و مي اینها، گسست رابطهاما فراتر از همه

.بازي هاي زبانی متعدد
وقتی . دهدیل میهاي زبانی را محدود کرده و تقلها این است که بازيمهمترین تأثیر فراروایت

آید، معنا اشاعه یافته و متن میشود، زبان به بازي درروایت کالن از گردن متن برداشتهطوق 



گونه بازي زبانی به همین دلیل است که ادبیات پسامدرن هیچ. شودنامحدود و بی پایان می
/ دریدا از گسست دالهایی که به تعبیر بازي. دهدواحدي را وجه غالب و مسلط در اثر قرار نمی

. اندمدلولی آغاز شده

بررسی رمان من ببر نیستم پیچیده به باالي خود تاکم
هاي مشخصی را بر نوشتارش تحمیل ي یک رمان قادر است معانی، مفاهیم و نگرشنویسنده

معنایش از پیش تعیین شده و تمام است، در ،قراردادهاي زبانیيواسطهآن نوشتاري که به.کند
ي ادبیات به این ترتیب خواننده. کندرو میهواقع خواننده را با یک نگرش و موضع مشخص روب

از این روست . یابدرا ترسیم کرده محصور و مقید میخود را در چارچوب معنایی که نویسنده آن
من “رمان. ها بگریزدمعنایی از این چارچوبمدرن سعی دارد با تکثر و چندگانگیِکه نوشتار پست

ي موفقی از یک رمان پست مدرن است که از نمونه“ببر نیستم پیچیده به باالي خود تاکم
.هاي کالن فاصله گرفته استروایت

. هاي پراکنده را در دل خود جاي دهد، وجود نداردروایت اعظمی که خرده روایت،در این اثر”
هاي اي است که مهرهن رشتهتوان گفت روایت اضمحالل یک خاندان، آاگر چه به یک معنا می

دام به آن مقدر برجسته است که خواننده کند، اما این روایت نه آنگوناگون را به هم متصل می
اند که بدون وجود آن رشته، معنا و موجودیتی وابستهقدرها آنندازد و نه خرده روایتاچنگ بی

]144: 1382بلقیس، . سلیمانی[“.نداشته باشند
را توان یافت؛ مرکزي که بتوان با قاطعیت آني مرکزي ثابتی نمی هیچ نقطه،اثردرواقع در این

توان قائل بودن یک مرکز براي داستان به این معناست که می. محور اصلی داستان تلقی کرد
توان علت به این ترتیب می. حوادث و رویدادها را بر مبناي آن مرکزِ حضور تعریف و توجیه کرد

ي این در حالی است که نویسنده. هاي پراکنده را به هم متصل کرددریافت و روایتپیشامدها را
آگاهانه اثرش را از هر مرکز واحد و ثابتی تهی کرده و در عوض مراکز متعددي را ،رمان ببر

مرگ، : تر هستند مثلتوان گفت که برخی مفاهیم پررنگجا تنها میاین. سازدجایگزین آن می
...وسنگ، آب، چاه، پیاله، آتش،اسب: جنون، دلگریختگی و عناصري نظیرسرگردانی، 

ها شده است؟اما چه عامل یا عواملی موجب گذار این رمان از فراروایت
هاي نامفهوم و ترکیبی آشفته، پریشان و گنگ از روایت،آید که متندر نگاه نخست به نظر می

اي خلق کرده هاي چندگانهاز هم گسسته و روایتهاي داستان را تکهنویسنده تکه. معناستبی
هاي شود که در الیههاي متعددي بدل میها، معنا به امکاندر میان این چندگانگی روایت. است

بردن از رفتار هاي روایی تازه و بهرهنویسنده با آزمودن شگردها و فرم. متن پنهان است
ي اثر، فضایی تازه و ناآشنا را پیش رو مایهروني زبان در انعطاف بی نظیر خود با دهوشمندانه

هایی بی ها را تبدیل به سایهگیرد، تا انسانفضایی که با هراس از مرگ و آزار شکل می. گذاردمی
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در واقع فروپاشی، ناشناختگی و گم گشتگی سرنوشت این داستان است، پس . هویت گرداند
ها، روایت، قصه، زمان، شخصیت. اشیده استبیهوده نیست که تمامی عناصر این داستان فروپ

زیرا داستان، داستان اضمحالل و . اندها و معناها همه و همه از هم پاشیده و آشفتهاشیاء، علت
.نابودي انسان است

در این . شکندهاي از پیش تعیین شده را درهم مینویسنده قراردادها و چارچوب،عالوه بر آن
جا نویسنده تا آن. است، رعایت نکردن قواعد نوشتاري و واژگانی استگیر چه بسیار چشماثر آن

هاي که ممکن است عالئم نگارشی را به فراموشی سپرده و متن را در یک سیالیت عاري از نشانه
ویژگی مهم دیگر رمان، چند صدایی بودن آن است که به نوبه . دستوري برجاي گذاشته است

.رتر بر متن استخود مانع از تحمیل یک گفتمان ب

فروپاشی عناصر داستانی
فروپاشی روایت

ي رخدادهایی است که به طور غیر توالی از پیش تعیین شده،ي سیمور چتمن، روایتبه گفته
داستان ترسیمی . اما در رمان ببر حتی روایت هم فروپاشیده است. اندتصادفی به هم اتصال یافته

. چون تاکی به باالي هستی خود پیچیده استیده و هماست از جهانی که رخدادهایش درهم تن
- هایی تودرتو و بیگسیخته و روایتهمویري ازداستانی که حوادثی گنگ، رویکردهایی غریب، تصا

اي تبدیل کرده هاي از هم پاشیدهمؤلف، روایت داستان را به قطعه قطعه. زندسرانجام را رقم می
دیگر را قطع هم،شوندههاي متعدد و هردم تکهروایت. استکه معنا در دهلیز تودرتوي آن گرفتار

به همین دلیل است که هنوز یک داستان به سرانجام نرسیده، داستانی . آمیزندمیکرده و درهم
. ي دیگر همان را نیمه کاره قطع کندرود که یک قصهجا پیش میند و تا آنکُدیگر سر برمی

هستی هر کدام از روایات دست توان به کلِپس نمی. افتدماجراي داستان مدام به تعویق می
. یافت، زیرا مدام و بی وقفه در خودشان در حال تکثیرند

. رودهر چند که خواننده در خوانش متن پیشروي کند، باز هم به جلو نمی،به این ترتیب
ند، در هم گره پیچآیند اما به جاي پیشروي در خود میموضوعات یکی پس از دیگري به میان می

تواند داستان ابتدا،  وسط و انتهایی ندارد، بنابراین خواننده می. شوندخورند و باز شناخته نمیمی
شود زیرا داستان جایی تمام می. از هر کجاي رمان داستان را شروع کند و هرگز هم به پایان نرسد

ها ها و روایتو بی پایانی قصهی باید گفت که این ناتمام. رسیدکه بتوان به یک درك نهایی از آن
. سهم مهمی در به تأخیر انداختن ادراك و رسیدن به معناي نهایی متن دارند

فروپاشی پیرنگ
آید، وجود ي علی که در رمان رئالیستی یک اصل به حساب میدر این رمان چیزي به نام رابطه

یک سیر خطی است که در چارچوب وقایع ،هاي رئالیستی، سیر روایت داستانیدر رمان. ندارد



رود و مشارکت داستان تحت اقتدار مؤلف با ذهنیتی خطی پیش می. شودعلت و معلولی حفظ می
به کار ،هبه وقوع پیوستچون ابزاري براي نقل رخدادهاي از پیش زبان هم. طلبدخواننده را نمی

بر این دسته آثار، ذهنیت و بافت زبانی . کندرود و معنایی تمام شده را به خواننده تعارف میمی
مدرن، ي روایت در ادبیات پستاین در حالی است که مشخصه. کندیکسان و واحدي حکومت می

.شکنانه استروایت شالوده

تواند هاي علمی نمیمنديیک از قانونهیچ“م پیچیده به باالي خود تاکممن ببر نیست”در رمان 
هاي چندگانه رمان، ترکیبی است از متن. و رخدادهاي داستان برآینداز پس توجیه رفتار کسان 

رود که یکی روایت بر مبناي احتماالتی پیش می. کندکه از یک سیر روایی مشخص پیروي نمی
ها از اند و یا اتفاق در آنداستان توصیف حوادثی است که یا اتفاق نیافتاده. کنددیگري را نقض می

ها به جا علتاین. شان با نبودشان یکسان استبنابراین درصد وقوع. استماهیت خود تهی گشته 
- دنیاي واقعیت و توهم مخدوش می. کننداي را تبیین میشوند و پیرنگ پیچیدهبازي گرفته می

. بارزترین شکل فروپاشی طرح در این رمان، آشوب است. شود و پیامد تمام حوادث گنگ است
معماري از این دست خواننده را . ذات این آشفتگی استداستان نیز همتناقضات فراوان موجود در 

کند که به خوانش جدیدي روي آورد، خوانشی متفاوت با هر داستان متعارفی که نظام ناگزیر می
.زندعلی و معلولی حوادثش را رقم می

را تنها در پیچد، زیماند که مدام به دور خود میدر حقیقت کل جهان بینی رمان به تاکی می
ببر، : تواند باشدماند هر چیزي میچه میتواند تکثیر شود و آنپیچش به دور خود است که می

هاي متعددي است که آید، تنها احتمالی از احتمالچه به چشم میکه هر آنو این... ،اسب، تاك
.وجود دارد

فروپاشی راوي و زاویه دید
اي ماهرانه و ها به گونهروایت. سطوح مختلف روایت استلغزیدن ویژگی مهم این اثر، درهمدیگر 
شوند و باز درهم لغزند و آهسته آهسته از هم وامیبر روي هم و گاه درهم و درون هم میپرتسلط
شود و از من راوي به راوي سوم شخص و باز راوي بدل میروایت از داناي کل به منِ. روندفرو می

داستان از زبان . فراتر از آن، حضور راویان متعدد در داستان استاما.از سوم شخص به داناي کل
. گرددها نیز میها و لحنگیري تعدد زبانشود که تعدد این راویان، موجب شکلها تن گفته میده

ها روایت. اش را بازشناختتوان گویندهها چنان است که گاه نمیبا این حال آمیختگی روایت
کنند و در نهایت هم دیگر را قطع میآمیزند، یکچرخند، درهم مید، میشوندهان به دهان می

. شودرنگ و حتی محو میبسیار کمانبه همین دلیل هم گاه مرز بین سخن راوی. مانندناتمام می
رود که این رویه گاهی چنان پیش می.آیندفاصله پشت سر هم میانقطاع و بیها بالجمله

- متن سرشار است از نقل قول.انگاردشخص، بلکه در آن واحد دو نفر میخواننده، راوي را نه یک
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هایی که پیوسته در حال روایت اند و شخصیتپی در درون هم قرار گرفتهدرهایی که پی
شود که در میان مثالً این جمله از دهان یکی از کارگرها نقل می. هاي دیگري هستندشخصیت

:آیدهاي آتو هم میگفته،آن
بدگمانی استاد غنی آبادي به استاد ریگستانی بی جا نبود چون آتو به یادش آورد روزي را که ”

داد، که شما آمدید ي ساختمان را نشان میاستاد ریگستانی با ریختن گچ برروي زمین شالوده
ها دیدند که جوانی کیسه ات آویزان بود دم هشتی ایستاده بودي، آناي از شانهیادم هست کیسه

به دوش ایستاده دودل است که نزدیک برود، مانده بود که گودرز بفرمایی بگوید، و چون گودرز 
)134ص(”... سر برنگرداند رو به هشتی، او نزدیک شد سنگی از جوي آب برداشت

:کندهایش را روایت میدر بخشی از داستان، نوذر دیده
زبان باز کرده بودم، به امید پیدا کردن استاد از برادرش گفت که سالهاي سال پیش، من تازه ”

گجرات شده و در همان جا توي کارگاه بافندگی کارش بنارس  واش روانهخویشوندان مادري
، دیگر نگفت چه ...کنم براي همین است که تا پارچه بنارس و گجراتگرفته است، شوخی نمی

ن هم اگر رفته بودم گرفتار سنگ مبیند تن کسی،هاي بنارس و گجرات را میکند وقتی جامهمی
)141ص(“...روم اما یک روزي می: شدم توي این گرماي ریگستان، گفتو گچ نمی

توي پستو لخت ایستاده بوده در کنار یخدان آبنوس، یک دست رخت از توي ”:یا در این جمله
در گنجه چراغ کرده است که زنی توي آینه دان درآوردم که برکنم، در آینه خود را نگاه میخی

“...الله به دست دیدار می آید
آتو خود را پس کشید دورتر “:شودي میان راوي با نویسنده برداشته میجا که فاصلهیا در این

)158(“.هاي سال بود ندیده بودمشایستاد به تماشاي مردي که سال
مرده شستم، تنها دلش اي که دیده بود، از جوانی وردست مادرم از میان آن همه مرده و زنده”

)79ص(“...کشید که فریال را که لخت بود تماشا کند
فردي ي منحصربهها نیست، جلوهگوي شخصیتواین ویژگی داستان که در آن مرزي میان گفت

در عین حال به پیچیدگی متن نیز افزوده است، تا جایی که گاه خواننده در . به اثر بخشیده است
چرا آن مردك که از پشت دریاها ”:کندو کس صورت گرفته شک میگویی میان دکه گفتاین

آمد آن دانه کنار را آورد توي ریگستان کاشت جلو چشم زارپوالت و زنش مگر درخت براي من 
- شود، راهی نیست تا آنجا برو ببینش، گفت اگر زنده هم باشد دیگر به درد دیدن نمیبرادر می

این همه از بنارس گفتی من می ترسم که دیگر از این خورم،خورد مگر من به درد دیدن می
)142(“.ها برکنمجامه

دید اول شخص، يزاویه. یمدیدها نیز روبرواي تعدد راویان، با تعدد زاویهعالوه برآن به واسطه
اساساً در این رمان . سوم شخص، در کنار راوي داناي کل، راوي داناي کل محدود، راوي مخاطبی

ي دیدها جا تعدد زاویهاین. دید و راوي، مفهوم و معناي سنتی خود را کنار گذاشته استي زاویه



. کندهاي مختلف تقسیم میها، روایت را به تکهشدگی آدمشوند و شقهها قرینه میبا تعدد آدم
ياویهتغییر ز. گیرنددیگر قرار میدیدهاي متغیر در این داستان گاه در تقابل و تعارض با یکزاویه

- کند و روایت خطی را به هم میها اختالل و تردید ایجاد میدید در قطعیت رخدادها و انگاشت

دید به بحران متن، رها شدن صداهاي درون متن از اقتدار مؤلف و نهایتاً به يتغییر زاویه. ریزد
صدایی شدن رمان ثیر این تکثر و تعدد راویان، چندترین تأاما مهم. انجامدمندي خواننده مینقش
-شخصیت، راوي، مؤلف- یعنی صدایی غیر از نویسنده،صدایی، صداي غیردر رمان تک. است

خصاً متعلق به نویسنده در چنین آثاري تنها با یک صدا و یک ایدئولوژي که مش. شودشنیده نمی
بینی جهاني دیگر را مطیع ایدئولوژي وهاي این آثار، صداها و آگاهینویسنده. یماست روبروا

هاي چند ویژگی رمان. رمان چندصدایی است،ي مقابل آننقطه. سازدخویش میيسونگرانهیک
یک دیدگاهی مجزا را عرضه هاي مستقل و مشخصی است که هرصدایی، تعدد صداها وآگاهی

شود، تابع دیدگاه در چنین آثاري آگاهی و ذهنیت شخصیت با آگاهی نویسنده یکی نمی. کنندمی
بلکه صداي نویسنده نیز . آیدبخش درنمیگردد و تحت انقیاد صدا یا آگاهی وحدتنویسنده نمی

.شود در کنار سایر صداها و آواهاي حاضر در اثرصرفاً صدایی می
طور کلی ادبیات، کثرتی است اصلی در سازمان آثار روایی یا بهبر اساس این عقیده، عنصر 

نمایند و امکان هیچ گونه یگر را محدود میدیککه متقابالًمتشکل از صداهاي مغایر اجتماعی
- رمان تک.جود نداردوگویانه گشایی قاطع در جهت رسیدن به یک حقیقت تکپایان یا گره

بنابراین با چندصدایی شدن داستان، . بهترین عرصه براي اعمال یک گفتمان برتر است،صدایی
.شودمجال تسلط یک گفتمان گرفته می

روپاشی شخصیتف
هاي این رمان آدم. چه هست طیف شخصیت استشخصیت وجود ندارد، آن،در رمان ببر

در . زمان صاحب چند هستی و چند شخصیت هستند و این به معناي فروپاشی شخصیت استهم
با . دیگرندها صاحب هویت و فردیت نیستند، بلکه همواره در حال تبدیل به یکجا شخصیتاین

هاي رمان، راوي و حتی هویت خود رمان ویران هویت در وضعیت پسامدرن هویت آدمفروپاشی 
ها از به روایت شخصیت،در حقیقت. گرددپاره و چندگانه میشود و تبدیل به چیزي چندمی

.گریزنددرآمدن می
هایش ها، نویسنده راهی را براي تکثر، تبدیل و چندپارگی شخصیتزدایی از آدمبا این شخصیت

ي همه. آیندهاي داستان به شناخت در نمیست که هیچ یک از شخصیترواز این . گذاردباز می
شوند هاي مختلف به مرور در هم ادغام میآدم. کنندنامی و ابهام سیر میها در یک گمشخصیت

هایی که در از جمله جنبه. نمایدشان از هم دشوار و حتی گاه محال میتا جایی که بازشناخت
به عنوان مثال . گذاري شخصیت در متن استي نامتحلیل شخصیت حائز اهمیت است، شیوه

دال، میدال، مایدال و میدا  - م: شودهاي دیگري نیز خوانده میشخصیت مدال که در داستان با نام
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گل افروز، فریال، فامی، . اي براي فروپاشی داللت شخصیت بر یک نام باشدتواند مقدمهکه این می
. انداند و  بر روي هم انباشته شدهارنج، توبا، مدال، و فرخنده درهمن

که یک نام باشد، سرنوشت محتوم تمام زنانی است که با خاندان ریگستانی افروز بیش از آنگل
تمام زنان . رودافروز بودن تمام زنان داستان پیش میدر واقع داستان بر نوعی گل. ابندیارتباط می

گذشته از .ها همه به هم شبیه و هم سرنوشت هستندو چیزي از او را با خود دارند، آنافروزند گل
پنجدري : کندافروزي بودن مفهومی است که حتی بر اشیاء نیز داللت میگلافروز یاآن، گل

افروزي و از این دست که مدام در افروزي، چراغ الله گلافروزي، پیاله گلافروزي، جامه گلگل
. یابدهاي متعددي ارجاع میافروزي به مدلولچنان که پیداست دال گل. شوندتکرار میداستان

اي فروپاشیده اي بر کسی نیست، بلکه نشانهبراي نمونه نوذر نشانه. شخصیت نوذر نیز چنین است
فرامرز پوالت است، پسربرادر گودرز است، پسر خواهر زارپوالت است، نوذرنوذر پسر زار. است
است، پسر افروزدر شوي گلافروز است، برانی است، پسر دخت زارپوالت است، شوي گلرودا

.یابدمدام به هر کس ارجاع می،که پیداست نوذر دالی است که در زبانچنان. خواهر گودرز است
ي ها در نتیجهمندي شخصیت و هویت معین شخصیتي این فروپاشی این است که کراننتیجه

ماند، چالش عظیمی چه میآن.افتدها، همواره به تعویق میي آنارائه شده دربارهتکثیر اطالعات 
.دهد، معنایی که پیوسته در حال زایش و آفرینش استاست که با اقتدار معنا رخ می

فروپاشی شئ
- آناز . سازدها را بیگانه میآن،اي است و براي تازه کردن اشیاءنگاه نویسنده به اشیاء نگاه ویژه

که چه مهم است ایناما آن. بخشداند، نویسنده حیات را به اشیاء میها مردهکه شخصیتجایی
- هویت اشیاء به عنوان چیزهاي بی. اندحتی اشیاء نیز در این داستان از فروپاشی در امان نبوده

- دار شدهانجا اشیاء از شئ بودن خود فراتر رفته و تبدیل به موجوداتی جاین. یابدجان تغییر می
از برگ بید گرفته تا شاخ آهو، سنگ، پیاله، . بخشددارد که بدان بار و معنا می“آنی”هر شئ . اند

. ندااین اشیاء صاحب هویت و حتی شخصیت... گري، چراغ الله، آب، نارنج، ماله، آتش وگل کوزه
شان جدا گاه از پیالهآمیزند و هیچبراي نمونه زنان داستان با نخل، آب، سنگ و گندم درهم می

اش و ها مالهاو شب. ي عاشقانه استیک رابطه،آبادي با سنگ و مالهي استاد غنیرابطه. شوندنمی
گر نسبت به شاخ استاد کوزه. خوابدگیرد و میرا در بغل می) که آنی دارند(“هاي داشتسنگ”

.هایی که آنی دارند، همین احساس را داردآهو و کوزه
ي وضعیت متفاوت اشیاء در این رمان است، اشیائی که بیش از این، نشان دهندهها و یني اهمه

هاي داستان به مرز بنابراین پذیرفتنی است که مانند شخصیت. نداجان دارند و صاحب هویت
اسب اگرچه شئ نیست، . یدي اسب دتوان در ابژهاوج این فروپاشی را می. فروپاشی هویت برسند

کند، ي اسب، تنها یک اسب را تداعی نمیواژه. ست که به طرز غریبی فروپاشیده استااياما ابژه
. بلکه مرجعیت آن مدام در حال فروپاشی است



مکان -فروپاشی زمان
خارج از “من ببر نیستم”رمان . جستجو براي یافتن و پی گرفتن زمان در این رمان بیهوده است

: دهداعتنایی خود را نشان میبتداي داستان نویسنده بیز همان اا. هاي زمانی استچارچوب
-ها به ریگستان بازگشته بود، راستی اکنون را در کجا و سیخی چند میاکنون که او پس از سال”

“...فروشند که بگوییم او اکنون آمد
مانی اي را دقیق تشخیص داد، زیرا توالی و پیوستگی زتوان زمان حادثهو در تمام رمان نیز نمی

این . تواند ارتباط قطعی میان حوادث رویداده پیدا کندنمیتا جایی که خواننده . وجود ندارد
سخن به این معنی نیست که رمان فاقد زمان است، بلکه گسست زمانی و عدم توالی معین آن، 

زمانی توان دریافت که چه اتفاقی چه به همین دلیل نمی. بنددراه را بر برداشت یکسان و ثابت می
این گسست زمانی بیش از هر چیز . کدام واقعه قبل یا بعد از دیگري پیش آمده استروي داده و

بارات بر این ابهام نویسنده نیز خود با آوردن برخی ع. بهام و پیچیدگی داستان شده استموجب ا
کم، روزي تا چهل سال گذشته از آن روزها، پارسال همین امروز، پنجاه سال و دوتا”. افزوده است

ال گذشته بود، همین سسال، چند روز از یکسالی، سه هفت سال بیست و یکبسیار پیش از میان
“...پار و پیرار،

اش را از شوند، زمان خاصیتها در یک فضاي بسته مدام تکرار میعالوه بر آن وقتی شخصیت
گویی . شوندکه تکرار میها هستند در این داستان نیازي به زمان نیست، فقط آدم. دهددست می

اي روایت جهان مردگان است و در آن روایت به گونه. زمان این اثر، یک زمان پس از مرگ است
.زمان فروپاشیده است

: ها دیدتوان در نام مکانگشتگی را حتی میاین گم. چون زمان کامالً گم استمکان نیز هم
شود نه تنها کمکی به اهایی که توصیف میدر واقع فض. کسان، شیگلستان، رودانریگستان، بی

هاي پیچ در پیچ برگ چون توصیف داالنهم. افزایدکند، که بر ابهام آن نیز میوضوح داستان نمی
همه و همه نه تنها مکان را . شوندهایی که به پستوهاي پنهان ختم میها و پنجدريبیدي، زاویه
.سازدتر نیزمیپیچیدهتر و کند، بلکه تصویر را تاریکتعریف نمی

فروپاشی زبان

به . نظام داللت زبانی فروپاشیده است“من ببر نیستم پیچیده به باالي خود تاکم”در رمان 
کارگیري زبان خاص و نویسنده با به. افتدموجب این فروپاشی، معناي نهایی مدام به تعویق می

وضوعی را که در شرف تکوین است به نامتعارف، متن را به سمت غرابت و بیگانگی سوق داده و م
. سازددر همان سطور آغازین کتاب، خصلت بنیادین متن خود را نمایان می. اندازدتأخیر می

:پیچ در قالب نمادهایی غریب مانندواهاي پیچالبیرنت
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هاي رسیده تا باال ها پیچان و سرشاخههاي پر برگ گیاهی به ستونتوي درگاهی میان رشته”
هاي درهم پیچش از ها رشتههاي رفتگان از همه خانهي دکمهاي که به اندازهیاه پیچندهخانه، گ

ها باال خزیده بود و در جاهایی از گرزها و تنگ هاي ساختمان و از گرزهاي نخلدیوارها و ستون
دار اي تازه از زمین سر کشیده زمخت و گرهها پایین آمده و در زمین نمناك فرو رفته رشتهنخل

را “دال-م”ها نوذر در آن جا باال رفته پهن روي دیوارها و بام تا درگاهی باالخانه که پس ازسال
اي باهم تازه کردند در هنگامه بازگشت خانواده ریگستانی به آن خانه باغ بزرگ دید و مهر کهنه

)7ص(“...و
وایت، دسترسی به اصل آن ي اصلی رها برگرد تنهها در اثر و پیچش مداوم آنهجوم پاره روایت

هاي زبانی متعدد شکل زدایی و نیز بازيطریق آشناییاین تأخیر معنا از . اندازدرا به تأخیر می
.که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداختگیردمی
هاي زبانیبازي-1

چون هماین در حالی است که در اثري . در زبان متعارف، بازي زبانی مقهور و تحت کنترل است
متن این رمان به صورت . شودانرژي نهفته در ذات زبان آشکار می“من ببر نیستم”رمان 
باید گفت اثر تا مادامی زنده . جا که ابتدا انتهاست و انتها ابتدایابد، تا آنناپذیري ادامه میپایان

نو رسید، به چیزي خوانش متن بتوان به نگاهیتا زمانی که با هر بار . قی بمانداست که ناتمام با
- خودآگاه متن چیزي است که تنها با ژرفاي دوم و ندرك الیه. که پیش از آن پنهان بوده است

دهد که با انبوهی از توان بدان دست یافت و تعویق معنا این فرصت را به خواننده مینگري می
جا که ري است، تا آنهاي زبانی متنوع بسیاي بازيرمان ببر عرصه. رو شودهمعناهاي متکثر روب

.اي زیباگاه زبان چیزي نیست جز بازي
ي شتاب نداشتن و به جایی رفت هر چند پایین شتافتن نشانهها پایین میهنگامی که از پله”

ها شاید بشود گفت دور پایین شدن رفتن بود؛ دور شدنی نرفتن بود یا به شتاب رفتن در راه پله
توانست دل ببندد به جایی شتاب کرد در پایین رفتن ، و چون نمیکه گویاي به جایی نرفتن بود

ها، بر روي پله چندم بود که به یاد آورد پس از سالها باال که به یاد آورد باال آمدن از پلهبی آن
هاي شمرده از ترس به ها، انگار آنها را ساخته بودند تنها براي باال رفتن آن هم با گامرفتن از پله

اي که یک باره برانگیخته شده بود به پایین راندن خود از ه شدن و نشستن در گوشهیاد آورد
)92ص(“...پلکان که 

آشنایی زدایی -2
از . زدایی، ایجاد غرابت زبانی و نامتعارف کردن روش بیان استهاي مهم در آشنایییکی از سویه
و ضدیت با قوانین هنر است، یعنی راهی به “عادت شکنی”ها گوهر اصلی هنر نظر فرمالیست

. زدایی، کند شدن و طوالنی شدن استي آشناییهایکی از روش. سوي دشوار کردن ادراك بیان



یده گرفتن نویسنده با ناد. زداستي تمام عیاري از یک متن آشنانمونه“رمان من ببر نیستم”
:گوهر زبان دست یابد، از طریقها خواسته است بهزدایی از آنقواعد نگارشی و آشنایی

هاي بی فعل، لهجه آشنا، جملهمی ناهاي خاص، کلمات بوساخت واژگان جدید، استفاده از صفت
هاي معترضه در میان روایات، جمالت پی در پی با ضرباهنگ تند و ها، جملهو گویش شخصیت

د گفت این هنجارگریزي که بای. شودها دشوار میگاهی طوالنی به شکلی که استخراج معنی از آن
اما . ي بسیاري داردشناسانهاییارزش زیب-حتی بدون کارکرد داستانی–در ساخت زبان روي داده 

ي چنین ساختاري باشد، معموالً نثري است با جمالت طویل و نثري که شایسته و بایسته
اي است این همان شیوهو . کارگیري نقطه و ویرگولاي با قناعت در بههاي چندین صفحهپاراگراف

- در ادامه، چند نمونه از این هنجارگریزي ها ارائه می. که به درستی در رمان ببر به کار رفته است

.شود
گیري از اصطالحات بومیبهره: الف

ها و اصطالحات جنوبی در متن گذرد، از واژهبنا به مقتضیات و فضاي داستان که در جنوب می
با این کار، . اي را ترجمه نکرده استاین حال نویسنده هیچ گاه واژهبا. به وفور استفاده شده

. هاي زبان بهره گیرد تا ذهنیات راوي را حجم ببخشدي ظرفیتنویسنده سعی دارد از همه
زیر پنگ نخلی ایستادیم الي پنگ چند دمباز ”-) 58(“.در راه خرمنجا هیچ کس دیدار نبود”

)109(“.پیدا کردیم
:افعالی نظیرو آوردن

گپ زدن، پیکره دروشیدن، ترازیدن، واگردیدن، واگشتن، جرنگیدن، چرزیدن، کوت کردن،
...گاالندن، وچیدن، سیل کردن، برکردن، دیدار آمدن، خنکی کردن،

:نیز اصطالحات
پوشن، گوري، تریشه، شوپر، بهبالره، خرمنجا، خارك، ورزا، بافه، گنتار، تنگ نخل، پالرده، 

ماما پیرك، پرپین، جرنگ آفتاب، گوال، بچ، مشکلو، بکرك چوبی، خنزیري، کلور کندم، لیلوك،
...پیله سوك، کرچاله، کپوك، چشوك، گمنه، کته گندم، وهچیره، 

عدم رعایت قواعد نگارشی:ب
ها و ها، خاطرات، یادآوريي جملههمه. بندي وجود ندارددر این رمان، چیزي به نام فصل

حد و مرز و چارچوبی نیست، تمام کتاب . شونداي آورده میرهم و بی هیچ فاصلهگفتارها پشت س
اي وارد شده سخنی، حکایتی یا هر کس در صحنه. یک فصل است که آغاز و پایانی هم ندارد

- عالوه بر آن در این متن به ندرت از عالئم نشانه. رودگوید و بی هیچ نشان و ردپایی میمتلی می

ي نگارش رمان، هدرواقع نحو. شده که این خود بر دشواري متن  افزوده استگذاري استفاده 
اش را گذارد و در عوض توجهاشتیاق خواننده را براي دنبال کردن خط سیر داستان بی پاسخ می

.کندي انتخاب واژگان متمرکز میها، جمالت ترکیبی و نحوهبه سمت غرابت صحنه
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ر دست گذاشت در پاشویه بودن آب را در تاریکی یافت کرد با صداي ریزش آب در تاریکی نوذ”
نوذر ... دال توي دهلیز روي سنگ بود-آب در تاریکی چیزي بیش از خودش بود در آن دم که م

ها که چرخید با پرهچشم به چنبره سیاه مانده بود که صداي چرخ چوبی بلند شد که تند می
شده بود و چرخید صداي شکستن چوب میانی شد چون رسته از دست سیاه پوش ول دیده نمی

را شنید و آن خورشید چوبی از سنگینی دول آب یا پوسیدگی چوب میانی در دهنه چاه چپه شد 
)28(“.و ماند

اي، در طول گذاري تا جایی است که در توصیف صحنهتوجهی نویسنده به عالئم نشانهگاهی بی
آمده 32،33،34نظیر آنچه در صفحات . آوردهسه صفحه از متن، تنها ده ویرگول و یک نقطه 

:گذاري نوشته شده استي زیر که در هفت سطر بدون هیچ عالمت نشانهیا در جمله. است
اند رفتهاند به جایی میآمدهکرد دانست بیدار بوده است از جایی میچنبره سیاه را نگاه می”

داد دیگري هم آب مشک را به خورد و یکی مشک داشت و مشک را به دیگريیکی پشکل می
مردم داد اول در بند مشک را باز کرد پیرزنی آمد پیاله نداشت دیگري دهن مشک را میان 

“...انگشت ها فشرد 
اطناب در جمالت:ج

نویسنده در نوع خاص به کارگیري . هاي مهم این رمان، ریتم و طول جمالت استیکی از ویژگی
. را پاراگراف و گاهی هم بیشتر از یک پاراگراف قرار داده استي خودعالئم سجاوندي، واحد جمله

جمالت عموماً طوالنی، پشت . گرددبه موجب آن، خوانش رمان پیچیده و در عین حال جذاب می
دهند، مگر با مکث و تکرار شان را به کسی نمیآیند و فرصت دركسر هم و بدون وقفه می

- ي اصلی به وفور دیده میي جملهیا توضیحی در میانههاي بلند، جمالت معترضهجمله. خوانش

اگر در . انجامداین رویکرد پارادوکسیکال به جذابیت در فرم می. شوند و این یعنی نوعی از تضاد
هاي بلند استفاده کند، از کنش و چنینی نویسنده از زبان غیر معمول در قالب جملهمتنی این

هر چند . ددهها را میساختخواننده فرصت رفتن به ژرفکاهد و بهي آن میریتم پیش برنده
سازد، زبانی کند یا برمیآلود است، ولی زبانی که این وقایع را نقل میریتم وقایع بسیار شتاب

. پرتابی و کشدار و طوالنی است
به  همه نشان داد که شاخه هاي مو اول، شاید یک سالی بیشتر، از پس و پیش و پهلوهاي ”

شد گفت این گفت این اسب است و میشدیچیده و گره دار شده بودند که از روبرو نمیاسب پ
نماید که اسب است یا روزگاري اسبی در سایه تاك است پیچیده به باالي خود و اسب نیست می

هاي هاي همیشه سرگردان و توي خود پیچیده ایستاده بوده است، اگر چه نوذر رشتهاین شاخه
هاي از پایین به باال خمیده اندکی سر کرد و شاخهها جدا میرا از استخوانخشک و پیچیده 

ببر است و بی شد گفت کهها باز هم نمیراست کرده با آن خیزش ببر وار ایستاده رودر روي آن
)204(“...چون و چرا تاك بود پیچیده در خود و به باالي خود



هنجارگریزي واژگانی: د
ایجاد یک نوع برداشت معنایی متفاوت، برخورد غریب با زبان نیز آشکار در هنجارگریزي جدا از

ي آن هاي هنجارگریزي در این اثر، هنجارگریزي واژگانی است که به واسطهیکی از صورت. است
ند افعالی که با پیشوند مان. نویسنده دست به ساخت ترکیبی غریب از واژگان و افعال زده است

- نرماتراشید، میمی، نرماگردانیدمی: شوددر متن به وفور یافت میساخته شده و“می نرما”

...نرما خمانید، ونرما پیچید، مینرمابارید، مینرمانشست، مینرماجهیدند، مینرمالرزید، می
شکنی و هنجارگریزي ي قاعدهمعمول و جدید که در نتیجهترکیبات فعلی غیرخلق همچنین 

.خلق شده است
خرناشهید، پریشادویدند، فرو میترازیده، میجهانده شد، نبوده بوده است، میمیشرماجهید،می

...کشالیدند، سوختادویدند، و  خورخورانید، فرو میمی
“گویدبه عنوان مثال، نویسنده می. این افعال و ترکیبات غریب، بار معنایی واژه را افزوده است

یعنی دویدنی “پریشادویدندمی”یعنی جهیدنی که همراه با شرم بوده است یا “شرماجهیدمی
دهد و در قالب ي معنا را به زبان میهاي جدید ترکیبی، فرصت اشاعهاین واژه. همراه با پریشانی

هاي مختلفی را عرضه ها و دریچهعالوه بر آن، زاویه. گنجندیک معنی از پیش تعیین شده نمی
درواقع این . تواند هر برداشت و معنایی را از این اصطالح داشته باشدبراین خواننده میبنا. کندمی
.اي هستندها عاري از هر بارمعنایی به ارث رسیدهواژه

از همان روزي که خلق - هاي روالن بارت، تمام واژگان در خود معنایی را از گذشتهبه گفته
این است که واسازي ،ها را به درجه صفر رساندان آنتوتنها راهی که می. کنندبار می- شدند
ها و ترکیباتی خلق کرده است که از هر نویسنده با هنجارگریزي که انجام داده است، واژه. شوند

ي آب؛ صداي دور بوي به باال کشنده: ترکیباتی نظیر. گریزداي میمعناي ازپیش تعیین شده
ي سوزان به سوي او ه هستنده، مهرهاي از هم گسلندهي هرگز نشنیده، بوي گریزان همیششونده

...ي نیست همتا، ورونده، خاك رس هردم سفت شونده، پیکري گویا شده، خانه
نویسنده حتی ساختار زبان را نیز دگرگون . شوداین تفاوت در زبان تنها به کلمات ختم نمی

اختار زبان بومی جنوب استفاده جا که توانسته در سرتاسر رمان از الگوي سوي تا آن. کندمی
هاي ي آدمشود براي بیان حاالت ذهنی پیچیدهمجبور میگاه،ي رمان نونویسنده. کرده است

.معنا را به کار گیردکلمات به ظاهر بیداستان، حتی جمالت و
نتیجه گیري

مدرنیستی و داستان پسامدرن سعی دارد به نحوي از انحاء، خود را از ساحت اندیشه و تفکر 
کوبد زند، ساختارهایش را در هم فرو میدست به خود ویرانی می،از این رو. ساختارگرایانه، برهاند

آید اي که دیگر در خدمت یک ایدئولوژي برتر گرفتار نمیجهان داستانی. سازدو دنیایی نو بنا می
روست اگر داستان ایناز. بودگی رها سازدبلیغی تالش دارد خود را از ابزاراز هر تقو فار
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شود که این شکستن، در فروپاشی عناصري نمایان می. زندمیمدرن دست به ساختارشکنی پست
.اندهمواره ثابت بوده و پیرو قوانین معینی حفظ شده

. کالن عبور کندهايتالش دارد با فروپاشی عناصر داستانی خود، از  روایت“من ببر نیستم”رمان 
به این . یازدزدایی زبان و معنا؛ به چنین امر شگرفی دست میعادت و آشناییاین رمان با خرق

دید، شخصیت، زبان و دیگر يترتیب، با فروپاشی روایت، پیرنگ، زمان و مکان، راوي و زاویه
. مدرن معرفی سازدود را به عنوان یک رمان موفق پستشود خعناصر؛ موفق می

رزهاي ي عبور ادبیات از مرا نشانهري قلمداد کرد و گذار از آنمعیاها راشاید بتوان فراروایت
شان مبنی بر پساساختارگرا بودن، نتوانند از رو آثاري که به رغم ادعاياز این. ساختارگرایی دانست

توان گفت در از این نظر، به جرئت می. ها عبور کنند؛ جز ادعایی پوچ نیستندساحت فراروایت
مدرن ترین رمان پستشاخص“من ببر نیستم پیچیده به باالي خود تاکم”میان آثار ایرانی، رمان 

.هاي کالن شده استاز روایتفارسی است که موفق به گذار 

: منابع
1384ویستار،: تهران،)تئوري و نقد ادبی(شکل هاي ناتمامشمس، .آقاجانی.1
.1378هرمس، :، ترجمه شیرین دخت دقیقیان، چاپ دوم، تهرانصفر نوشتاردرجه روالن، . بارت.2
21/05/1383شرق،،)نقدي بر رمان ببر(دست من نبود که تاك پیچید سعید، .3
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79
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محمدرضا صفدرياستاد هاي سازي در برخی داستانبررسی واژه
صدیقه قانع

:موضوع، نیاز است که برخی اصطالحات را تعریف کنیمپیش از هر چیز جهت روشن شدنِ
.جمله) جزء معنی دار(آزادترین صورتکوچک:واژه

ساختار درونی واژه و روابط حاکم بر آنيمطالعه: رفص.
ها ها و جملهگیرند تا گروهگونه باید در کنار هم قرارهها چکند واژهقواعدي که مشخص می:نحو

.را بسازند
.جدیدياستفاده از ترکیب دو واژه براي ایجاد واژه:ترکیب

کی از حروف اضافه به هم ي اضافه یا یربردن دست کم دو واژه که با کسرهبه کا:گروه نحوي
.یابندپیوند می

.ناپذیر زبان که داراي نقش دستوري و معنایی مستقل باشدکوچکترین واحد تجزیه:تکواژ
.رود و کاربرد مستقل نداردمراه با تکواژهاي دیگر به کار میتکواژي که ه:تکواژ وابسته
.تنهایی به کار روداژي که بتواند به طور مستقل و بهتکو):آزاد(تکواژ مستقل

اي که به آن رود و جزء ساختمان کلمهطور مستقل به کار نمیاي که بهتکواژ وابسته:واژه بست
.پیوندد نیستمی

.کندن تغییر معنایی یا نحوي ایجاد میپیوندد و در آاي که به یک واژه میتکواژ وابسته:وند
.براي ایجاد واژه جدید) بن(استفاده از پسوند، پیشوند و ریشه :وندافزایی

.افزودن یک وند به یک واژه:تقاقاش
.شوداي که از روي آواي چیزي ساخته میواژه:آوانام

آخر کلمه به “یدن”خود، مصدر نیست ولی با افزودن لفظی است که در اصلِ:مصدر جعلی
.شودفارسی یا عربی ساخته می

.سازي تبعیت نکندتازه که از هیچ قانون واژهاي کامالًساخت واژه):نوآورد، ابداع(جعل واژه
.مرکب-ترکیب تکواژها و ساختن کلمات جدید مشتق، مرکب یا مشتق:سازيواژه

يدر چند دهه. آفرینی استسازي یا واژهمفاهیم جدید در زبان فارسی، واژههاي بیان یکی از راه
سازي و نقشی هر چند کوچک در واژه،اند تا به سهم خویشنویسان کوشیدهاخیر، برخی داستان

ستار در تالشیم تا به بررسی بخشی از در این ج. به تبع آن، غنابخشی زبان فارسی ایفا کنند
.محمدرضا صفدري در این زمینه بپردازیماستاد هاي الشت

توان گفت که زبان فارسی در چند قرن اخیر تقریباً فاقد تغییر و تحول اساسی در به جرأت می
موجب شده تا این زبان غناي الزم را براي بیان ،این خود. دستگاه هاي صرف و نحو بوده است
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این مسأله، به . نداشته باشد...شناسی، فناوري وهاي فلسفه، جامعهم جدید در حوزهبرخی مفاهی
جایی که دستور از آن. استهاي یاد شده بسیار مشکل کردهمتون را در حوزهيخصوص ترجمه

تواند کس وضع نشده، میاست و توسط هیچمشخص) تاریخی(زبان، بازتابی از زبان در یک دوره
.تغییر کند و تکامل یابد

سازي، از عالیم مرگ یک استفاده ماندن فرایندهاي واژهاند که بیدهشناسان زبان نشان داجامعه
در صورت نیاز واژگان جدیدي خلق ها امکانات الزم را در اختیار دارند تا زبانيزبان است و همه

.کنند
سازي نوعی نوآوري زبانی است که گاهی توسط مردم عامه و به شکل ناآگاهانه و در مواردي واژه

. گیردآگاهانه صورت میبه دست نهادهایی مشخص و به شکل کامالً
ز سی هر فعل ساده بیش ا. فعل ساده داریمچهارصدوهشتادزبان فارسی بیش از امروزه در 
. انداکنون بالاستفاده و بالقوه ماندههایی که بیشترشان هماشتقاق. تواند داشته باشداشتقاق می

کانات چه از تمام امباشد، چنانفاده کردههیچ فعل فارسی نیست که از تمام این سی اشتقاق است
افعال ياز ریشه،ممکنيها استفاده کنیم، بیش از چهارده هزار واژهاشتقاقی زبان در این زمینه

ساخت و قابل استفاده گري، خوشها پس از غربالداشت که بسیاري از آنفارسی خواهیم
.بودخواهند

ا خودداري کرده و در توصیف دستور زبان و دستگاه صوتی زبان، از توسل جستن به معن،سوسور
سور الگویی دو رایی، سودر نظریه ساختارگ. کند که صرفاً جنبه صوري دارددستوري عرضه می
مفهومی که (ولو مدل) تصویر صوتی(دهد؛ از نظر وي نشانه از دو وجه داله میوجهی از نشانه ارائ

يي زبانی، رابطهاز دید وي نشانه. اندستهتشکیل شده که به هم واب) کنددال به آن داللت می
.میان یک مفهوم و یک الگوي صوتی استيبین یک شیء و یک نام نیست، بلکه رابطه

ان مثل اي براي انتقال معانی، به الگوهاي خاص زبجاي توجه به زبان به عنوان وسیلهیعنی به 
دیگر و آمیختن تصاویر حسی و تخیلی ناشی از این ها در کنار یکصداي یک واژه، ترکیب واژه

محمدرضا صفدري استاد گوها در آثار در ادامه به بررسی برخی از این ال. ترکیبات توجه کرد
:پردازیممی

:جعل واژه
زمانی از روز کی بود که پلکان باریک برگ ...گردیدکه در سوك خود میسنگچیاي پلهراه

، 1382: صفدري(بیدي تاریک شد اگر برگ بید پیش از برگ بید شدن از سنگ و گچ نبوده باشد
8.(

گچسنگچی          ساخته شده از سنگ و



خزید توي گودال دنباله گردن روي زمین در کنار سنگ و ناودان بی جرنگیدن آن یک و نیم 
از یکی دهان دهان را دیده بود در جایی باز همه مصطَمقوظواژه که از نبودنش واژه هاي 

).103، 1377: صفدري. (هاي خوبِ ُمتدارك توي دهاناصتدراكدر اصطمقاظ
. “باشیدداشتهاصطمقاظکم آقا یک”: عمو رو به کله گوشتی گفت

).3صفدري، مصطمقوظ، (.“در کار نیستاصطمقاظیهیچ”

:آوانام
).251، 1382: صفدري. (کردصدا میرپ رپماند دلم ام نمیاز پسین تنگ سینه تو جامه

.پا و خرناس کشیدن نیله در دود و آتشرپ رپشد و آن صدا در همه جاي باغ بلند می
).173همان، (

:ترکیب و اشتقاق
).14همان، (گچ کُشته خوش ورز رانرماخمانیدهمیهی 

.است“خمانیدن”شکل سوم شخص ماضی نقلی استمراري از مصدر خمانیدهمی*
:رساندرا می“نرمیبه ”جاد شده و معناي اشتقاق است و از طریق وندافزایی اینرما*

)اسم(نرما )پسوند(ا ) + صفت(نرم 

ید توجه داشت که این البته با. تشکیل شدهنرما با خمانیدهمیاز ترکیب نرماخمانیدهمی*
نرماخمانیدهمیبنابراین در ایجاد فعل . استنیز همراه بوده) “نرما”و “می”(یجایترکیب با جابه

:استرکیب و هم از اشتقاق استفاده شدههم از ت

می نرماخمانیده)                       اشتقاق(نرما+ می خمانیده
اي در ، بنابراین واژه“دادهکرده و ورز مینرمی خم میآرامی و بهبه”عنی ینرماخمانیدهمی*

.کندمینهایی معناي یک جمله را منتقلاختیار داریم که به ت

).9همان، (نرماگردانیدمینک انگشت را از آن سررشته 
).10همان،(نرماپیچیدمیهاي آتش به پشت و پهلوهاي نوذر زبانه

).10همان،(نرمالرزیدمیآتشی که 

اشتقاق

ترکیب و جابه جایی
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:اشتقاق
).400همان، . (پهلوییدناین دردیدمیدرد و درمان بود و 

: است“دردیدن”شکل سوم شخص ماضی استمراري از مصدر جعلی دردیدمی*

یدن                       دردیدن+ درد

دردید                      می دردید)+ پیشوند(می

یدن                       پهلوییدن) + ي(پهلو

).400همان، (. رفتدران به سوي دیگري میسخت جامه پهلویید مییکی 
. است“پهلوییدن”شکل سوم شخص ماضی استمراري از مصدر جعلی پهلوییدمی*

همان، (.سوزان هر دو با هم نهپهلویندهها و پهلوهاي ها و دستدر تندبادي از جهش رخت
400.(

پهلوینده)                       پسوند(َنده-) + ي(پهلو

:ترکیب
).12همان، (فروخمیدناندان به بلنداي آتش باال رفت و 

خمید                       فروخمید+ فرو 

).12همان، (فرولرزیدشیهه اسب از آن دهانه آفتاب گرفته در میان گرد و خاك  
).14همان، (فروغلتیداین وهچیره و دهان وهچیره کشنده 

:گروه نحوي
از دیوارها پیچشدرهمهاي ها رشتههاي رفتگان از همه خانهاي که به اندازه دکمهگیاه پیچنده

).7همان، (بودها باال خزیدههاي ساختمان و از گرزهاي نخلو ستون
درهم پیچش)                       واژه بست(َش-+ پیچ + هم ) + حرف اضافه(در

ترکیب 

اشتقاق

مصدر جعلی

اشتقاق

مصدر جعلی
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به سوي نوشتاري مدنی: اکرویدتر پی
نژادحسین طاهريامیر

ي یک صحنهاما لندن در آثار وي صرفاً. شهر لندن، موضوع محوري اکثر آثار پیتر اکروید است
ها و متقابلی بین شهر لندن، شخصیتهاي خنثی و مکانی براي وقوع وقایع نیست؛ بلکه کنش

دیگر و علت و آیند در جریان است که مدام در حال شکل بخشیدن به یکحوادثی که پیش می
شان، ها هستند که در واکنش به از دست دادن روحدر واقع این شخصیت. دیگرندعامل تکوین هم

اي با اکروید آن ولفریز در مصاحبهاي که جولین خصیصه. کنندي شهر را تعیین میریخت و قواره
. شودها ترسیم میجا لندن بر اساس جوهر روانی شخصیتدر این. نامدمیpsycho geographyرا 
ها و ماهیت اند و بر اساس آموزهپیامبران به ظهور رسیده،چون شهرهاي مقدسی که در آنهم

اي نیست که ون، شهر لندن پردهاز سویی دیگر در این مت. اندروحی خویش بدان شکل بخشیده
خود علت حوادث و عامل ،که این شهردر حال انعکاس باشد، بلرویدادهاي داستانی روي آن صرفاً

آفریند، کاراکترهایش را می،خود،لندنی که توسط اکروید نوشته شده است. هاستتکوین شخصیت
س مور واقعی؛ اما همگی واکنش خاص چون دیکنز، بلیک و توماخیالی باشند و یا هم/خواه داستانی

کرده اي جادویی لندن خاص خود را خلقیک به شیوهگویی هر. اندخود را نسبت به لندن داشته
چون خود هایی بی پایان همکند، با امکاني خود را ابداع میزدههر شخصیت، لندن افسون. است
.شهر

از همین منظر به “تو و سرخوشنی هزارمتپیتر اکروید”گیبسن در کتاب جولین ولفریز و جرمی
-اند و در این آثار، هر تمایزي را بین کلمه و جهان در حال محو شدن میتحلیل این متون رفته

“ادراك و فهم ما از آن”و “جهان”ند بین ها معتقدآن. دانند؛ هر تمایزي بین نوشتار و واقعیت
این همان وام اکروید به چارلز دیکنز . یستمشخص ن،پیوندي برقرار است که مرزهاي دقیق آن

ها در کرد که آندید و درك میگونه میهایش را همانهاي رماندیکنز واقعیت شخصیت. است
نویس سازد، رماناي که اکروید از دیکنز میرو در نسخهاز این. زدندهاي متروپلیس قدم میخیابان

اري در جاست که شهرنگاز همین. شودقایل نمیهیچ تمایزي را بین جهان داستانی و جهان شهر
شهري از ”: گویدکند که رز کاونی در اشاره به آن میفردي را پیدا میبهآثار اکروید جایگاه منحصر

توان فهمید محو شدن حال به راحتی می“.کران دوباره از نو خلق شودگذارد تا بیها که میامکان
اکروید بر . همین امکان و احتمال ابداع مجدد شهر استمرزهاي جهان داستان و جهان شهر،

لندن را با توصیف تصویرها و یا هویتی با ثبات و از پیش تعیین شده، به نگارش در ،خالف بسیاري
شنود، شهودي که اش پاسخ و واکنشی است به آواهایی که از مردمان میبلکه شهرنگاري،آوردنمی

هاي متعدد ها و معماريششی است براي خواندن متنکند و کولندن از خودش عرضه می
در ها و بناها دیگر صرفاًساختمان. ها شکل یافته استخوانا و اغلب مرموزي که شهر از آننیمه



که با این. رویدادي هستند که در حال رخ دادن استهااند، بلکه هر کدام آنمکان جاي نگرفته
کند، اما در شهرنگاري بناها، قوانین و مردمانش تغییر میشهر در طول زمان به لحاظ ساختار، 

به عنوان مثال در صفحات . افکندي خود را بر سر شهر میهمواره شبحی از گذشته سایه،اکروید
هاي موقعیتی را به یاد آورید که تیموتی هارکومب در خیابان“موسیقی انگلیسی”نخست رمان 

اي و یک ت و به جاي آن تنها نمایشگاه ماشین اجارهاس“تئاتر شیمیایی”لندن در جستجوي 
وضعیت . اش باقی مانده بودبا این حال چیزي در همان وضع سابق”: یابداي را میفروشگاه زنجیره

گونه است که در نظر اکروید شبح شهر همواره این“.ها و وضع همه چیز برایم آشنا بودساختمان
اما با . خوش تغییر شده باشدظ تاریخی و ساختاري دستماند، حتی اگر شهر به لحاباقی می

قدر هایش آنکروید و شخصیتهایش همواره براي اي تغییرات و دگرگونیشهر با همه،حالاین
گذاري کنند و در عین مقاومت لندن در ناپذیر را نامتوانند چیزي وصفماند که مینزدیک باقی می

اما در نهایت این لندن است که در . مستقیم به آن معنایی ببخشندبه تعریف آمدن، به صورتی غیر 
هاي این همان وضعیتی است که در آن شخصیت. کندي این تعاریف نافرمانی میمقابل همه

. براي شخصیت در حال رخ دادن است،کنند که در آن شهرگونی را درك میاکروید بازگشت شبح
هاي اکروید دانست که در بسیاري از رمانpsychic cartographyتوان نوعیچنین شهرنگاري را می

که با ساختار “خانه دکتر دي”چون رمان شود همبین زمان و مکان میمنجر به گسترش روابط ما
ید از در تمامی آثار اکروتقریباً. مندش این پیوند را به زیبایی به تصویر کشیده استمعماري الیه

دلقک و ”و “خانه دکتر دي”تا  “موسیقی انگلیسی”، از “هاوکسمور”تا “حریق بزرگ لندن”
هایی که بر الیوت، دیکنز، بلیک و توماس مور نوشته است، شهر لندن ، حتی در شرح حال“هیوال

.مان، اما نزدیک شدن به آن دشوار استجاست در مقابلهمواره آن
اه گرفته تا تماشاخانه، پر زرق و برق و در هاي گوناگون و گذرایی دارد از اردوگلندن اکروید جلوه

میک در حال آور تا شهري سودایی و کُعین حال عرفانی و مرموز و مدام از شهري افراطی و هراس
اکروید در . ماندي این احوال، سایه سیاه قرن نوزدهم به روي آن باقی میاما در همه. نوسان است

رن نوزدهم شهر لندن، دیدگاه ي قواقعیت تیره”:معتقد است“بیوگرافی چارلز دیکنز”کتاب 
هنوز ... نویسان این شهر را رقم زده است، که در واقع دیدگاهی است در واکنش به این سیاهیرمان

هنوز هم “.کنیم این سیاهی قرن نوزدهمی بخشی از این شهر استهم وقتی به لندن نگاه می
در بیش از دو هزار سال گذشته تا به امروز روابط . داردافزا وید ماهیتی مذکر و غملندن براي اکر

- پول، قدرت و جنسیت بوده که این شهر را بنا نهاده و خود را با توانایی مردان براي رفتن به مکان

اکروید با . اندجا منع شدههایی که زنان از رفتن به آنهاي خاص مرتبط ساخته است، مکان
این هویت مضطرب شهر را بیان “دلقک و هیوال”و “هاوکسمور”هاي سریالی در استفاده از قتل

اما در نهایت . گون هستندمحوناشدنی و شبح: چون شهر دو ویژگی دارندهایی که همقتل. کندمی
ماند، چرا که در این آثار مدام در حال چنان غیر قابل فهم باقی میها لندن همي این چهرهبا همه
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ناپذیر در کروید با دنبال کردن خطوطی خوانشي خویش است و اهبازنویسی و پاك کردن چهر
- دست میهاجتماعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی لندن فهمی چند سویه از آن بيچهره

.  دهد
دهد که ازاي خاص را با زمان مورد توجه قرار میفرانسیس کینگ نیز در شهرنگاري اکروید رابطه

اي با اش به گونهبناهاي لندن و معماري. رسدشناسی به انجام میطریق پیوند معماري و باستان
ها مدام پلهها، درها، دیوارها و راههاي تاریخی، حکاکیها، الیهبريآمیزد که سنگزمان در هم می

جسته از چنین ي بردو نمونه“هاوکسمور”و “خانه دکتر دي”هاي رمان. شوندساخته و زدوده می
ین هاي اعالوه بر پیوند عمیق زمان و معماري، فصل“خانه دکتر دي”در رمان . پیوندي هستند

- اند و مدام هماي چند صد ساله از هم قرار گرفتهدرمیان با فاصلهرمان نیز به تبعیت از آن، یکی

هاي تاریخی این الیهتا جایی که ارتباط بین. گیرنددیگر قرار میهاي تاریخی روي یکچون الیه
- حتی خیال و واقعیت نیز هم. شودها بدل به الگویی متنی در خود رمان نیز میبناها و معماري آن

دیگر هستند تا جایی که طنین هاي سیالی مدام در حال پوشاندن و لغزیدن بر روي یکچون الیه
- کروید میتخیل پر حرارت ادیگر در فصل آخر بدل به فورانی ازهاي تاریخی در دل یکاین الیه

در واقع این استعاره در آثار اکروید . شودچیده میي زمان و مکان، خیال و واقعیت برشود و مرزها
دیگر، مکان را تشکیل هاي زمانی بر روي یکشود که قرارگیري الیهتبدیل به یک الگوي متنی می

در اثر پیوند خاصی . گیرندمکان قرار میهم در یک دادها نیز با فواصل زمانی بر رويدهند و رویمی
گیري ي شهر در حال محو شدن و شکلکند، مدام چهرهکه شهر با زمان در این آثار برقرار می

بارها بر آن نویسد که قبالًچون کنش نوشتاري اکروید که انگار بر صفحاتی میهم. مجدد است
. هاستدر حال نوشتن بر روي آننوشته شده و دوباره پاك گشته است و اکنون او دوباره

شود، چرا که جا ناشی میشناسی متون وي از همینهاي زمانی، مکانی، معماري و باستانبنديالیه
مدام در ،ها، قوانین، مناسبات و ساکنینها، خیابانساختمان. گونه استساختار شهر نیز همین
هاي زودگذري توان در موجفرم نوشتار اکروید را می،با چنین نگاهی. اندحال تشکیل و فروپاشی

- کنند و اینها را قطع میشوند و دوباره با ظهورشان سایر جریانشوند، محو مییافت که ظاهر می
در واقع . گشایندگونه ساحت یک زندگی مدنی را با توجه به تاریخ اجتماعی یک شهر به متن می

- ها و شکلبا محو شدن؛سازدکه زمان با شهر برقرار میفرم نوشتار اکروید همان پیوندي است

هاي هاي متقاطعی از حرکتهایش که از دل جریانآورياش، با تعدد و بارهاي پی در پیگیري
کنند، لندن گونه که ولفریز و گیبسن خاطر نشان میهمان. اجتماعی و فردي به ظهور رسیده است

اي که از خالل متون ي آرشیو هزارتویی از حافظهمگر به مثابهتوان فهمید اي نمیرا به هیچ شیوه
پایانی است ها و تکرارهاي بیتنها فرم حقیقی شهر، انعکاس. گیرندشکل می،تو و متکی به همتودر

اي که دکتر دي در آن اقامت خانه. شوندشوند و سپس محو میکه هر یک روي دیگري نگاشته می
آن را ،چیزي که اکروید خود؛گونه فهمیدرا باید این“هاوکسمور”کند و نقش کلیسا در رمان می



topographical spiritدهند و به نامد و با حوادثی که بارها و بارها در یک مکان خاص رخ میمی
بح زده ي رویدادهاي پیشین شهایی که به واسطهمکان. کار داردگیرند سر و دیگر قرار میروي یک

ي اصلی وجود جا هیچ نسخهدر این. زمانی خود را دارندمندي  و بیزمان،گشته و در عین حال
توان صادقانه در مورد لندن این تنها هویتی است که می.  هیچ خاستگاهی در کار نیست. ندارد
. گفت

پایانی هزارتوي بیکند و هم گذاري میهم این شهر را نام،زمانهم،ي نامی خاصلندن به مثابه
- هاي خاص پیوند خورده است و نامچرا که نام خاص لندن با سایر نام. زنداز رخدادها را رقم می
اند و این متون نیز به ها تولید شدهخود به متونی متکی هستند که در آنيهاي خاص نیز به نوبه

ود، این شهر خود را از نو در شهر زمان که لندن نامیده می،متون دیگر متصل هستند و در نتیجه
- ها، ساختمانکند که شهر، خیابانکید میاکروید به صراحت تأ. کنداین نامیده شدن بازنویسی می

ي یک واسطهبهها و جزئیاتش تنها از طریق فرمی نوشتاري قابل شناخته شدن و صرفاًها، مکان
،بازشناسی متونی که پیش از اینتواند ارایه شود؛ کنشی که خود پاسخی است بهکنش متنی می

گونه و این. سازندها هستند که وضعیت شهرها را میاند؛ چرا که این متنوضعیت شهر را ساخته
اي لندن با هیبتی ژرف، باروري و تعددي بی پایان، با آمیزه،هاي اکرویداست که در دل رمان

هایی شاعرانه متروپلیس “بنا/متن”شود و با تمیزناپذیر از واقعیت و تخیل از دل یک کابوس زاده می
. شااياش و بار دیگر در هیبت افسانهلندن در هیئت واقع بینانه: گذاردمضاعفی را به نمایش می

هایی که بو گریند و خیابانهایی که میخیابان”: گویداریک کورن در باب این مضاعف خوانی می
هاي فوق طبیعی چیزي ن اکروید آکنده از هراسلند. شوندکشند با صداقت شرح داده میمی

شاید بتوان در معناي موسع کلمه، نام دقیق متون اکروید را . “هاستي سگشیطانی به دور جزیره
ي خود بدل به کنند و بناهایی که به نوبهمتونی که در عین حال شهر را نیز بنا می. نهاد“بنا/متن”

پیوندي مضاعف با “بنا/متن”چون یک در نهایت لندن هماما. شوندهاي نوشتاري میمتن و کنش
مدام ،هاي اکروید از لندن“بنا/متن”در واقع در دل . سازدهایشان نیز برقرار میها و کنششخصیت

ست که اکروید را دیگر هستند و همین خصیصه اها در حال تولید یکها و مکانحوادث، شخصیت
که هنگامی. یزار استکار بردن این واژه بههرچند وي از ب،استنویسی سوق داده به سوي بیوگرافی

نگارد، در عمل اي دیگر را میاکروید بیوگرافی چارلز دیکنز، ویلیام بلیک، توماس مور و عده
شود و ارتباط نزدیک شهر با قانون، نهادهاي قدرت زمان سرگذشت لندن نیز روایت میصورت همهب

ي وکال، نامهزندگیبه ،آنشود که در ضمنِو اجتماعی بیان میو مذهب، مناسبات اقتصادي 
ها را ي اینکه در نهایت مجموعه،هنرمندان، صاحبان قدرت و بسیاري کسان دیگر پرداخته است

دیگر کار معمول ،جا بیوگرافیدر این. دهددر ترکیبی از خیال و واقعیت، داستان و تاریخ ارایه می
در هر بیوگرافی لندنی ن به تصویر کشیدن لندن است، منتهاو هدف آدهدخود را انجام نمی

- چون شهر میپاره همها بدل به آثاري چندرو این بیوگرافیاز این. گذاردمتفاوت را به نمایش می
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در . ی در هم آمیخته استها و جغرافیاهاي زمانی و مکانی متفاوتها، گرایششوند که با جریان
هاي اکروید مدام در حال چرخش از اقتصاد به مذهب، از سیاست به قانون، از نویسیبیوگرافی

مردان، کشیشان و وکال در ي شاعران، دولتنامهپی زندگیدرهستیم و پی... معماري به تاریخ و
؛آورندشوند و دوباره سر برمیشوند، محو میدیگرند و هر کدام مدام ظاهر میحال قطع کردن هم

گردند و هاي گسیخته و در حال چرخشی مدام باز میی شهري که درونش جریانچون زندگهم
نویسد با تمام هایش از شهر میاو حتی در بیوگرافی. کننددیگر را در سیالنی بی پایان قطع میهم

. مدنی کرده استاش، و همین خصیصه آثار وي را بدل به شاخصی براي نوشتارهاي متقاطعجریان
ي تصاویري کند و به جاي ارایههاي بازنمایی و توصیف امتناء میگیرد از رویهمیکارزبانی که به

ي شود و حوادث، رویدادها و نحوهدست چندم و توصیفی از لندن، بدل به نمایشی از خود شهر می
با “دلقک و هیوال”به عنوان مثال رمان . گیردشخصیت نگاري ماهیتی شهري و مدنی به خود می

که خواننده بتواند خود به عنوان شاهد ماجرا شود؛ پیش از آني الیزابت کري آغاز میمحاکمه
در واقع همین ماهیت نوشتار مدنی اکروید است که اجازه . کاري الیزابت کري را قضاوت کندگناه
هاي دهد در ساختار نمایشی این اثر، خواننده اعتبار و صحت بیشتري براي برخی قسمتنمی

جان کري و حوادث: شوددست کم به چهار روایت اصلی تقسیم می،این رمان. قایل شود“بنا/متن”
هاي دادگاه و شود، رونوشتي الیزابت کري که در قالب مونولوگ بیان مینامههایش، زندگیقتل

رمان را تبدیل به کند؛ که نهایتاًهاي داستان را روایت میدیدگاه سوم شخص که سایر شخصیت
هاي نوشتاري اشاره به طیفی از رویه“دلقک و هیوال”مند ساختار الیه. چهار الیه کرده استلندنی 
اي از طیف پیچیده. رودها فرو میها و رویههاي اجتماعی دارد که پیوسته در میان سایر الیهو الیه

گونه توانسته است به لندن مربوط است و اینصداها با طنین بی پایان در دل هم که تماماً
: شماري را در دل یک معماري شهري و فضایی مدنی به تصویر کشدهاي بی“متن/جهان”
دراماتیزه کردن “جشن رسوایی”برنشتاین در کتاب . به زعم کارول ال. “متروپلیسی درون متن”

گ هاي قرن نوزدهم انگلستان در آثار کسانی چون دیکنز و جیسیني رمانترین خصیصهشهر مهم
طوري که در هاي کالمی وجود دارد، بهدر آثار این دوره تناظرهاي وسیعی بین شهر و ابداع. است

در واقع این . کندي نوشتار میاي از متون تغییر شکل یافته و صحنهنهایت شهر را بدل به مجموعه
هاي متني معماري با شهر به مثابه: اي است که اکروید از لندن در ذهن داردهمان استعاره

الیوت، ویلیام . اس. متونی از چارلز ببیج، کارل مارکس، تی. مختلف آمیخته و پوشانده شده است
شوند، در پی با آواهاي گوناگونی از شهر آمیخته میدرپی... دیکنز، جان دي کوئنسی وبلیک، چارلز 
گونه که در تصویر همان. گردندمیشوند و دوباره بازگیرند، محو میروند، فاصله میهم فرو می

هایی از انجیل سطح دیوار اتاق را بینیم صفحهبسیار زیبایی از دوره کودکی الیزابت کري می
جا به دیوار بهي کافی ساده بودند، بجز صفحات کتاب مقدس که جادو اتاق ما به اندازه”: اندپوشانده

توانستم ببینم، من حتی از چسبانده شده بودند و من از همان کودکی چیزي را بجز کلمات نمی



ها در با بناها و معماري ساختماناما در این رمان متن صرفاً“.ها خواندن را فرا گرفته بودمروي آن
ها عجین است و نقشی محوري در تحول زندگی آنان با زندگی شخصیتآمیزد، بلکه تماماًهم نمی
ن سالن موسیقی و سپس زن محترم به کمدیالیزابت کري از فرزندي فقیر و نامشروع . کندبازي می

. رسدشود که با اعدام، سرنوشتش به پایان میشود و در نهایت خود گولمی میهلی تبدیل میمتأ
هاي انجیل از کودکی با متن: اندنقش محوري به عهده داشته،ها متون نوشتاريدر تمام این تحول

- متنکند و به کمک آنها را حفظ میبسیاري از آن. آموزدها مینشود و خواندن را از آبزرگ می

کند که خبرنگار سپس با مردي به نام جان کري ازدواج می. شوندها در سالن موسیقی پذیرفته می
- هایش از او  هم بنویسد و در نهایت از روي یادداشتاست و الیزابت مایل است همسرش در مقاله

خود جان کري نیز در حال نوشتن ،حالدر عین. شودهاي همسرش به وي مشکوك می
هایی هایش بدل به نوشتهشود و از طرفی دوست دارد قتلاي است که نوشته نمینمایشنامه

. هایش به متن تبدیل نشوند، براي وي فاقد ارزش هستندعمومی شوند و گویی تا هنگامی که قتل
مدین قبل از خود را مطالعه مارکس، ببیج، گیسینگ، دي کوئنسی و حتی دان لنو که زندگی ک

حتی همین متون . هاي نوشتاري پیوند تنگاتنگی داردشان با متن و کنشکند، همگی زندگیمی
که -جا خود گولم در این. شود جان ویل به جاي کارل مارکس به قتل برسدهستند که باعث می

گویی که . آیدبه وجود میاز ترکیب کلمات، خون و مایع جنسی -اي بدون فرم استبه معناي ماده
. انداند شکل بخشیدهها و حتی شهر را که بدون فرم بودهاین کلمات هستند که گولم، شخصیت

قرار ساخته است، وضعیت مضاعفی را به شهر ها و شهر بردرهم تنیدگی که متن با شخصیت
رویه به انجام آمیزش نمایش و متن که در درون خود، کنش و تفسیر را در دل یک :بخشیده است

ها نیز به شوند که آنها و متون دیگري میگونه است که آثار اکروید آکنده از الیهاین. رساندمی
اند و پی در درون هم قرار گرفتهدرهایی که پیي خود به متون دیگري اشاره دارند، نقل قولنوبه

گونه در دل هر تفسیر، این. هاي دیگري هستندهایی که پیوسته در حال روایت شخصیتشخصیت
روند و در حال چرخش به دور هایی که در هم فرو می“بنا/متن”تفسیر دیگري قرار گرفته است و 

توماس دي کوئنسی “رمانتیسم و جنایت”ي جان کري در حال اشاره به مقاله. دیگر هستندیک
هاي الیزابت کري از لهخورد، جمچارلز دیکنز بر می“خانه قانون زده”است، کارل مارکس به رمان 

خورد، مکانی که الي حوادث، تولد چارلی چاپلین رقم میبهالیوت اقتباس شده است، در ال. اس. تی
است که معمارش “آنسنت”دهد مجاور کلیساي چارلز ببیج در آن تحقیقات خود را انجام می

،خوریم که هر دوبلیک برمینیکالس هاوکسمور بوده، و از خالل آن به مکاتبات بین ببیج و ویلیام
دلقک و ”حوادث . شان جز براي خودشان بر بقیه پوشیده بودهایی بودند که اهمیتدرگیر طرح

افتند و هر دو اتفاق میeast endدر قسمت شرقی لندن در ناحیه “ديخانه دکتر”و “هیوال
یکی بدل به شیطان گیرند که در یک تناظر با هم قرار می“جان دي”و “جان کري”شخصیت 

توان ها را میپردازد و از این منظر آنشود و دیگري به شیطان جهان درون میجهان بیرون می
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هشت سال “سنت آن”ها در نزدیکی کلیساي قتل“دلقک و هیوال”در . دیگر دانستمکمل یک
وایت ”صاب در جک ق. پیونددهاي جک قصاب در لندن اما بر همان اساس به وقوع میزودتر از قتل

در عین حال . هایش زده بوددست به ارتکاب قتلeast endاي فقیر نشین در محله“چاپل
ي فلورنس الیزابت همسر جک قصاب به جرم ي الیزابت کري تناظر مستقیمی با محاکمهمحاکمه

سال نویس ایرلندي در همان نامهشاعر و نمایش) 1865-1939(ویلیام باتلر ییتس . قتل وي دارد
بریتانیا در حال يي موزهشود، در کتابخانههاي جک قصاب در لندن آغاز میکه قتل1889

دو . دارد“ادبیات وحشت”و “علوم غریبه”تحقیق بر روي آثار ویلیام بلیک است و عالقه شدیدي به 
و دهندرا تشکیل می“دلقک و هیوال”و “خانه دکتر دي”ي اصلی مضمونی که به ترتیب زمینه

.پردازدمی“دلقک و هیوال”اکروید با استفاده از شخصیت ییتس، به شخصیت جیسینگ در 
هاي واقعی از شهر، سطح تخیالت شاعرانه و ترسیم“دلقک و هیوال”جمله ازهاي اکروید در رمان

توان یافت که جیسینگ در حین خواندن مقاله اش را در جایی میاوج. کنندو ارزشی برابر پیدا می
دیگر کوئنسی و همسرش همديگونه توماسهدر حال این روایت است که چ“رمانتیسم و جنایت”

هاي واقعی شهر در سطح برابري قرار جا ساختارهاي خیالی و وضعیتدر این. اندرا مالقات کرده
ایر آثار اکروید این است که تخیالت شاعرانه و و س“دلقک و هیوال”ي مهم در اما نکته. گیرندمی

در عین حال این . اندهاي خاص در سطح واحدي قرار گرفتههاي واقعی لندن از طریق ناموضعیت
این . ون دیگري اشاره دارندي خود به متها نیز به نوبههاي خاص به متونی متصل هستند که آننام

هاي واقعی را ولفریز و گیبسن با وضع اصطالح موقعیتهاي شاعرانه و تنیدگی وضعیتدرهم
Architectureاز تداخل و چرخش پایانهایی بیدهند که اشاره به امکانبه زیبایی شرح می

. ها دارددیگر و از میان رفتن مرزهاي قطعی میان آنبه دور یک“واقعی/خیالی”هاي “بنا/متن”
. مستقیم به لندن بنگردبایست غیرآموخته که میي دیکنزواسطهاکروید معترف است که به

مستقیم ببینم، گاهی به اي غیرمن شاید مایل باشم لندن را به شیوه”: دیکنز در جایی گفته بود
. هاي شهر هستندهاي خاص، سایهبراي اکروید نام“.هاي آن چشم بدوزمجاي جسم شهر به سایه

پایان از رخدادها زمان هزارتویی بیصورتی همکند و بهگذاري میاین شهر را نام“لندن”نام خاص 
رو از این. ون دیگر پیوند یافته استهاي خاص و متبا سایر نام“لندن”که نام چرا. زندرا رقم می

. کندشدن بازنویسی مید را از نو دوباره در این نامیدهخو“لندن”شود، زمان که شهر نامیده میهر
- نام. استهاي خاص پیوند یافتهمتکی به نامی از آن خود بوده که با سایر نام،در نگاه اکروید، شهر

رو اکروید به صراحت از این. اندها تولید شدههایی که هر یک به متونی مرتبط هستند که در آن
هایش تنها از طریق فرمی هایش، جزئیات و مکانها و ساختمانکند که شهر، خیابانکید میتأ

تواند از طریق کنش متنی و نوشتاري مدنی میشهر صرفاًنهایتاً. ل شناسایی هستندنوشتاري قاب
ارایه گردد، نوشتاري که خود پاسخی است به بازشناسی متونی که پیش از این وضعیت شهر را 

گیرد که اي شکل مینوشتار مدنی که سودایش نمایش شهر است، از خالل حافظه. اندساخته



در نوشتار مدنی تنها فرم حقیقی . تو و متکی به هم استرتویی از متون تودرگسترده و هزاآرشیو 
اند و هیچ هویت یک بر روي دیگري نگاشته شدهایانی است که هرشهر به هیئت تکرارهاي بی پ

گولم در مرکز چنین نگرشی قرار “دلقک و هیوال”در رمان . خاستگاهی و اصیلی در کار نیست
ها مورد ظن و شناسایی است در زبان عبري مثابه عامل قتلگولم که بهدر این رمان . فته استگر

ي واسطهبار که گولمی بهرو هراز این. است“اي بدون فرمماده”و یا “چیزي بدون شکل”به معناي 
بایست فرمی جدید به او اعطا شود و با شود، میترکیب کلمه، خون و مایع جنسی ساخته می

جا در این. تواند پا به عرصه وجود بگذاردبار میمتفاوت است که او هرهیئت جدید ویافتن این 
ي عبري گیري گولم محقق گردد، کلمهبایست نوشته شود تا فرایند پایانی شکلاي که میکلمه
emet به معناي حقیقت)truth (بایست بر روي دستان گولم نوشته شود تا او این کلمه می. است

ماند را پاك کنیم آنچه باقی میemetاما اگر حرف اول کلمه . گی وارد شودي زندبتواند به عرصه
metو “حقیقت”زمان از این رو گولم به صورتی ضمنی در دل خود هم. به معناي مرگ است

. آورداما باید توجه داشت که این کلمه است که گولم را به وجود می. را جاي داده است“مرگ”
ي این مسایل اي از همهمجموعه. کندفرم حک میفرمی را بر چیزي بیا نوشته شدنش کلمه ب

شهر، نوشتار، ”جا در درون مثلث در این. دهداست که گولم را با کنش نوشتاري پیوند می
. شکل شهر دانستي بیتوان گولم را محصول کنش نوشتاري بر تودهمی“)مرگ/حقیقت(گولم
اند اکروید توانسته به صورتی ضمنی حقیقت گولم را نشان چه ولفریز و گیبسن تصریح کردهچنان

شهر و گولم هر دو بدون فرم و شکل هستند و این . آن بیافتدکه به دام بازنمایی دهد بدون این
ردن، یعنی نگارش متونی که عمل حک ک. آوردها را به وجود میکنش نوشتار و روایت است که آن

بلکه پاسخی است . وي و آغازین و یا ابداعی نبوغ آمیز نیستهاست، کنشی منزآمده از آنشهر بر
روایت شهر و وجود گولم در هیئت جدیدش در . اندشماري که پیش از این وجود داشتهبه متون بی

گولم و . اي از اجتماع آواهاي متعدد و گوناگون واقع شده استسطح واحدي قرار دارند که بر زمینه
گیرند که پیوسته در حال خلق و گردش ز آواهاي ناهمگن شکل میشهر هر دو از کنش متکثري ا

هاي موزیکال در کمدي. اي مشترك از ردپاهاي متون مختلف هستنددیگرند و حافظهبه دور یک
اجرام ”اش با عنوان اکروید در سخنرانی. اندهمین وجه را بازگو کرده“دلقک و هیوال”رمان 

هاي موزیکال لندن را میراث ایراد کرد، کمدي1993که در “یا بینان لندنیؤسماوي لندن و ر
کند که او تصریح می. دهنداي بیان کرد که هر کاري با روح مکان و ماهیت شهر انجام میزنده

گونه اند و اینهاي موزیکال شدهچون گولم در قرن نوزدهم وارد همین کمديهاي قدیمی همافسانه
- ي رمانها به عرصهالبته ورود شخصیت این کمدین. دهندمه میدر عصر مدرن به حیات خود ادا

. نویسی، میراثی از دوران دیکنز و شاعرانی چون بلیک بوده است
ها را در ژانر گیرند و این امر آنسطح و در تراز واحدي قرار میر آثار اکروید تاریخ و ادبیات، همد
نگارانه نوعی رمان لیندا هاتچین، فراداستان تاریخبه زعم. دهدنگارانه قرار میداستانِ تاریخفرا
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دهند و تجربی است که بینامتنیت تاریخی و پارودي، دو جزء مهم آن را تشکیل می- تاریخی
مدرنیسم را به ي پستمعتقد است که تنها ژانري از داستان است که به راستی تناقض شاعرانه

- شود و این دو در هم میرنگ میا افسانه و فانتزي کمدر این ژانر مرزهاي تاریخ ب. رساندانجام می

- ها را شکل میي مرکزي این داستانهسته،و مضاعف) uncanny(رو امري غریباز اینآمیزند، 

اي مربوط به مدرنیسم متاخر است، لذا داستان پدیدهجایی که فرادر نگاه هاتچین از آن. بخشد
سازد که له را بیان مییر جدیدي به همراه دارد و این مسأثأداستان و تاریخ، مفهوم و تترکیب فرا

اثر اکروید “چاترتون”و “هاوکسمور”. اي دارندشناسی مشابه، هر دو ماهیت زبانداستان و تاریخافر
به عنوان مثال در . شونداز آثار مهم این ژانر محسوب می،ي جولیان بارنزنوشته“طوطی فلوبر”و 

خوشبینانه به ،در نگاه اول: شاهد سه نوع نگاه متفاوت به زندگی فلوبر هستیم“طوطی فلوبر”رمان 
شود و در قسمت دوم نگاهی منفی حاکم می،شودهاي وي میفلوبر نگریسته شده و شامل موفقیت

هاي سرانجام قسمت پایانی را نقل قول،شودها و مرگ دوستانش روایت میها، بیماريشکست
ي حقیقی تالش براي یافتن چهرهاما نهایتاً. دهداش تشکیل میتلف زندگیفلوبر در مقاطع مخ

- ها نمایان میماند و پوچی کامل این تالشفلوبر در گرو پیدا کردن طوطی واقعی فلوبر باقی می

تفکیک ،ي حقیقی وجود ندارد و تاریخ و ادبیات، واقعیت و افسانهشود؛ چرا که دیگر هیچ گذشته
.اندناپذیر گشته

یا در شخصیت جیسینگ در ؤناپذیري واقعیت و رزیستی و تفکیکاوج هم“دلقک و هیوال”در 
گذشت اما فقر و ده سال از مرگ دیکنز می1880در . قالب تردیدي دیکنزي تصویر شده است

لندن در . وجه بهبودي نیافته بودبود، به هیچهایش ترسیم کردهشرایط سخت کار که وي در رمان
دست به ،انسانیجمعیت زیاد و شرایط کار غیرکه با مشکل ي ویکتوریایی درحالیر دورهاواخ

داشت که ي جمعیتی مالتوس بیان مینظریه. شودرو مید با موج دوم انقالب صنعتی روبهگریبان بو
کند، لذا یابد و تولید مواد غذایی با تساعد عددي رشد میجمعیت با تساعد هندسی افزایش می

در این . کردکید میکرد و به نوعی بر فقر و بیماري تأجمعیت را کنترل ،باید با جنگ و بیماري
ي جمعیتی شناسان پیرو نظریهي بازار آزاد آدام اسمیت و جامعهثیر تئور، اقتصاددانان، تحت تأدوره

ها نیز کرد و آني جرمی بنتام و دیوید ریکاردو فلسفه سودگرایی رشد پیدا واسطهبه. مالتوس بودند
مالتوس و ریکاردو به جنگ و حوادث طبیعی از قبیل . یید قرار دادندمالتوس را مورد تأينظریه

نگریستند که در کنار بسیاري از فسادها و نگون طاعون و قحطی به عنوان کنترلی طبیعی می
، ي آدام اسمیتحتی در تئور. کنداز رشد جمعیت جلوگیري می-از قبیل الکلی بودن - ها بختی

. شودمنتهی به قحطی سراسري و جهانی می،ي جمعیترویهپیشگویی شده بود که رشد بی
ها و متون در انقالب صنعتی انگلستان منجر به سرکوب، حذف تمامی موانع کاربست این نظریه

هاي حتی فرقه. براي مردم  فقیر شد،سود اقتصادي، شرایط غیرانسانی کار و رها شدن بیکاران
کردند و را تقدیر خداوند معرفی میها فقر را تأیید و آنها و کالونیستچون پروتستانمذهبی هم



از معدود در این میانه دیکنز حقیقتاً. دانستندرستگاري درونی را طریق فایق آمدن بر آن می
منتقدین . کردهایی بود که براي یافتن جایگزینی انسانی براي شرایط انگلستان تالش میانسان
دهد که وي بین درگیري با مسایل هاي دیکنز معتقدند آثارش خصوصیت تردیدي را نشان میرمان

این تردید دیکنزي اساس . و موضوعات اجتماعی و گوشه گیري و تنهایی مردد مانده است
نگاري که در بیست و نویسنده و روزنامه. ل بخشیده استپردازي جورج جیسینگ را شکشخصیت

نه و انسانی، دوستااین ازدواج نوع. کندازدواج می- زنی فاحشه و الکلی- الگی با نل هریسون سه س
در واقع این . آلیسم رمانتیکهاي سودجویانه و وفاداري به ایدهزنی ارزشسنتزي بود بین واپس

. ي انقالب صنعتی بودآلیسم رمانتیک قبل از پیدایی مارکسیسم، یگانه بدیل سودجویی دورهایده
. داند، غرق استناپذیر میناامیدي که شرایط لندن را بهبودجیسینگ در“دلقک و هیوال”در رمان 

در پایان رمان، جیسینگ در کوچه پس . داندسنگ گولم میوي حتی ماشین تحلیلی ببیج را هم
که چارلز دیکنز حالیرشود و دهاي بی پایان در قلب لندن صنعتی در میان مه و دود گم میکوچه

پایان در درون خودش و تک ي چیزي نامحدود و بییابد که لندن به مثابهآید، درمیبه یادش می
.کندهایی است که آن شب مشاهده میتک آدم
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”1میانه”در رد ادبیات 
رضا بهاري زاده

آیا ادبیات . براي شروع، ابتدا باید مشخص شود که در این نوشتار منظور از ادبیات میانه، چیست
اند یا چیز دیگري است؟ اطالق کرده2میانه، عنوان جدیدي است که برخی به ادبیات درجه دو

اي از آقاي یوسف علیخانی نویسنده، گرداننده و مالک نشر آموت بحث، مصاحبهبراي روشن شدن
در این مصاحبه آقاي . در قدس آنالین منتشر شده است90این مصاحبه اواخر سال . خوانیممی

- متن مصاحبه با امانت. کندرا از منظر خود، بازتعریف میبه ادبیات میانه اشاره کرده و آنعلیخانی 

هرگونه غلط امالئی و انشایی، متعلق به متن . که منتشر شده، درج شده استمل و چنانداري کا
:اصلی است

در گفتگو با یوسف علیخانی، نویسنده اي که سه گانه مجموعه داستانهاي کوتاه او در فضاي 
تا کنون چند جایزه ادبی را برده و تا چهار چاپ هم خورده و چند » میلک«روستاي زادگاهش 

، خودش را درگیر این حوزه کرده است، حرف »آموت«ی هم می شود که با راه انداختن نشر سال
چیزي که امروز انگار در : وي می گوید.هاي خوبی گفته شد که خواندنش، خالی از لطف نیست

نسخه و گاه 1100تیراژهاي اشک آور . »قصه پردازي«کتابهاي ادبی ما رنگ باخته است؛ عنصر 
نسخه مجموعه هاي ادبی، شبیه سلول هاي سرطانی شده که صنعت نشر ما، 500انگیزتر تأسف 

خواننده هم ناامید از درمان این بیماري، دیگر سراغی از آن نمی گیرد؛ در .عجیب به آن مبتالست
چنین شرایطی آیا می توان به آینده ادبیات ایران و آشتی دوباره خوانندگان با نویسندگان، امیدوار 

بود

به عنوان نویسنده اي که به حوزه نشر هم ورود پیدا کرده ، وضعیت فروش ! آقاي علیخانی.1س 
چطور می بینید؟ مردم هنوز هم دنبال خواندن این کتابها هستند؟ داستان و رمان هاي ایرانی را

وان یک گمان قبلی من از داستان ایرانی، زمانی که می نوشتیم با تجربه اي که اآلن به عن.1ج 
وقتی وارد عرصه نشر می شوید، با موضوعی به ! ناشر پیدا کرده ام، زمین تا آسمان فرق کرده است

نام خواننده روبرو هستید که دو طیف می شود، خواننده اي که دنبال کارهاي جدي است و 
کل همیشه گمان می کردم بهترین ش. خواننده اي که می خواهد با کارهاي راحت تر ارتباط بگیرد

نوشتن، همین داستان کوتاه است و سراغ نوشتن رمان هم نمی رفتم اما داستان کوتاه در ایران، در 

)نامه دهخدااز لغت! (انگشت وسطی دست. خوب باشد و نه بداي که نه استخاره. میان و وسط هر چیز1
.رسدي والدیمر ناباکوف بدترین نوع ادبیات، ادبیات درجه دو است، زیرا در نگاه اول، درجه یک به نظر میبه عقیده2



مگر اینکه . بهترین حالت، دوسه چاپ بیشتر ندارد و مخاطبش هم محدود به دو سه هزار نفر است
آن اضافه با چند تا جایزه ادبی و سالها تالش در عرصه نوشتن، نهایتاً یکی دو چاپ دیگر هم به 

دارد رمان می نوشت، تردید نکنید که شود، اما اگر نویسنده اي با همین میزان توان و شهرتی که
.تیراژ آن بسیار باالتر بود

خب چرا این اتفاق می افتد؟ .2س 

خواننده عام داستان .خواننده عادي، بیش از اینکه داستان کوتاه بخواند، سراغ رمان می رود.2ج 
به رسمیت نمی شناسد و من ناشر، نگاه نمی کنم به تعداد انگشت شماري که ممکن است کوتاه را 

به سراغ مجموعه داستان کوتاه بروند، آن هم مجموعه اي که اگر شانس داشته باشد و در یک 
این اتفاق را . جایزه ادبی، دیده شود و تبلیغاتی هم پشتش باشد بازهم دایره مخاطبش محدود است

به مردم عادي پیشنهاد خرید کتاب می دادم؛ طرف . شگاه کتاب به طور مشخص دیدممن در نمای
هزار تومان است بخرد اما یک مجموعه 9صفحه اي را که قیمتش 400حاضر بود یک رمان 

می گفت می خواهم با خواندن . تومان را نمی خرید500هزار و 2صفحه با قیمت 100داستان 
.م و لذت ببرمکتاب یک هفته سرگرم باشاین

از سوي دیگر، متاسفانه جوایز ادبی به دلیل حواشی که خواسته یا ناخواسته براي خودشان درست 
در نمایشگاه کتاب به یکی گفتم که این کتاب فالن جایزه را . کرده اند، بردشان را از دست داده اند

ه کتاب هاي سخت خوان، دلیلش این بود ک. گفت کتابی که جایزه گرفته، نمی خواهم. برده است
.جایزه می گیرند و اینکه خیلی از این ها با رابطه است

نسخه هم فروش 200من به عنوان ناشر، سه مجموعه شعر چاپ کردم که دو مجموعه حتی 
نداشت، ولی یک مجموعه شعر دارم که تا اآلن سه تا چاپ خورده است، چون شاعر با گذاشتن 

ي خودش مخاطب پیدا کرده بود و خود به خود خوانندگانش در اشعارش در فضاي اینترنت، برا
اگرچه هیچ چیز مطلق نیست، اما به طور نسبی می توان گفت . فضاي چاپی هم به سراغش آمدند

اما به جرأت می توانم بگویم که . که شعر هم بازار خودش را دارد، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد
را از دست داده است، البته این مختص به ایران نیست و تا آنجا داستان کوتاه در ایران خواننده اش

.که من تحقیق کرده ام، وضعیت فروش کتاب هاي شعر و داستان کوتاه در تمام جهان همین است

البته برخی هم با این نظر مخالفند و داستان کوتاه و مینی مال را نیاز امروز بشر می دانند؟ .3س 
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سال تنهایی حدود چهل سال پیش چاپ می شود، یعنی وقتی که زمان ببینید رمان صد.3ج 
ببینید برداشت ما از . مرگ رمان اعالم شده بود اما با صدسال تنهایی، رمان جهش دوباره پیدا کرد

این اصالً . صفحه اي به عنوان رمان برتر سال انتخاب می شود80اینجا کتاب . رمان اشتباه است
. صفحه گفته می شود500-400الب سنتی و کالسیک خود، به متن باالي رمان نیست، رمان در ق

400کدام یک از آثار برگزیده جوایز ادبی دنیا از پولیتزر گرفته تا بوکر و اورنج طالیی، پایین تر از 
صفحه است؟ همه کتاب هایی که در دنیا به عنوان رمان جایزه می گیرند، یک حجم و اندازه 

اما در اینجا داستان بلند یا نوول را به عنوان رمان قالب می کنند و فکر می کنیم، استاندارد دارند، 
.همین است و الغیر

به نظر شما چه اتفاقی در ذائقه مخاطب ایرانی افتاده، مخاطبی که با قصه، بزرگ شده و .4س 
انس گرفته، چرا امروز کمتر به سمت کتاب هاي رمان و داستان می رود، چه فکري باید به حال 

تیراژ اشک آور این کتاب کرد؟ آیا مخاطب ایرانی دیگر کتاب داستان و رمان نمی خواند؟ 

این نظر موافق نیستم، خواننده ایرانی، همچنان قصه را دوست دارد و از کتاب هایی من با .4ج 
» چراغ ها را من خاموش می کنم«اگر استقبال نمی شد، کتاب . که قصه دارند، استقبال می کند

بامداد «نازي صفوي، » داالن بهشت«سه کتاب . زویا پیرزاد، چاپ چهل و پنجم را رد نمی کرد
زویا پیرزاد، رکورددار چاپ » چراغ ها را من خاموش می کنم«اج سید جوادي و فتانه ح» خمار

من به آن دو تاي اولی کاري ندارم، اما رمان . کتاب پرفروش ترین کتاب هاي بعد از انقالب هستند
.پیرزاد، جوایز دولتی و خصوصی را می گیرد و چاپ چهل و پنجم را رد می کند

مجموعه داستان من و شما به عنوان قشر نخبه . خواندن قصه استمی بینید که خواننده دنبال 
مملکت چاپ می شود، با وجود اینکه من نویسنده یا منتقد کتاب شماي نویسنده را دوست دارم و 
باید به دیگران معرفی کنم، یا سکوت می کنم، یا جبهه می گیرم یا حرف دلم را نمی زنم اما 

عام وقتی از کتاب زویا پیرزاد خوشش می آید، آن را به مخاطب . مخاطب عام این طور نیست
کدام یک از ما نویسندگان این کار را می . دیگران معرفی می کند و خودش می شود مبلغ آن

به عنوان ناشر رمانی را چاپ کردم که براي نویسنده آن . کنند؟ این تبلیغ خیلی تأثیرگذار است
اپ اولش مانده و رمانی را هم دارم که هیچ کدام از چندین جلسه نقد گذاشته شده و هنوز در چ

جالب است که این نویسنده اول، . این اتفاقات برایش نیفتاده اما چاپ سوم را هم رد کرده است
نویسنده خوبی است و کارهاي خوبی را داشته است، اما کسی تبلیغ شفاهی آن را نمی کند، در 

.اید، تبلیغ آن را می کندحالیکه مخاطب عام اگر از یک کاري خوشش بی

یعنی کتاب هاي عامه پسند هم با این تبلیغ خوب، فروش خوبی داشته است؟ .5س 



کتاب هاي عامه پسند اآلن جریان خاص خودش را . بحث من کتاب هاي عامه پسند نیست.5ج 
لی نسل اعتمادي نمی فروشد، و.دارد، اینکه چرا دیگر کتاب هاي فهیمه رحیمی، نسرین ثامنی و ر

مثالً . جدید آنها می فروشد و اینکه ناشرها به شکل ویژه دنبال آن هستند، بحث دیگري است
اما . قیمت کتاب را پایین می زند یا پخشی ها با درصد باال به کتاب فروش تخفیف می دهند

درصد تخفیف روي کتابش بزند، اصالً برایش 40نسخه می زند نمی تواند 1100ناشري که تیراژ 
خب معلوم است، از کتابی که تخفیف باال خورده، استقبال می شود، البته این . صرف نمی کند

.ناشر در میان استع جریان دیگري است که پاي سود و مناف. جریان، جریان ادبیات نیست

که البته تأثیر خودش را هم گذاشته؟ 

.بله تأثیر می گذارد

ائقه مخاطب هم تأثیر می گذارد و آن را به نفع پس اتفاقات صنعت نشر بیمار، روي ذ.6س 
خودش، هدایت می کند؟ 

نویسندگان ما زرنگ . ذائقه مخاطب چیزي است که خودش می خواهد. نه، اینطور نیست.6ج 
خیلی ها به من توهین » معجون عشق«براي چاپ مجموعه . نبودند و از مخاطب عقب افتادند

ولی یادشان رفته بود که قبل از این مجموعه، . حبه کرديکردند چرا رفتی با عامه پسندها مصا
گفتگوهایی هم با نویسندگان نسل سومی همچون شهریار مندنی پور، ابوتراب خسروي و افرادي از 

ببینید، من به عنوان محقق، دنبال . این طیف دارم و نیز با نویسندگان مهاجر و نویسندگان افغان
ند می فروشد، یک بخش آن وجهه اقتصادي ماجراست، بخش اگر کتاب عامه پس. دلیل می گردم

دیگر قلق هاي ویژه اي است که من نویسنده اي که کتابم چند جایزه برده، از آنها استفاده نمی 
.کنم

کسر شأن است که جوري بنویسم کسانی که سطح درك و آشنایی شان از ادبیات، لذت بردن 
ش رمان، لذت و سرگرمی است، اگر بخواهیم از رمان فقط اصالً دلیل پیدای. است، کار مرا بخوانند

متأسفانه آنها هم . آن ادبیات ماندگار را بسازیم محدود می شویم به همان جمع هاي اندك ادبی
باز هم تأکید می کنم خواننده به دنبال ذائقه دلخواه خودش . بازي هاي خاص خودشان را دارند

اه ما این است که کتاب هاي عامه پسند را با کتاب هاي عامه اشتب. می رود و به این ها کاري ندارد
ادبیات مردمی را . نپسند مقایسه می کنیم، این خنده دار است، اصالً از دو دنیاي جداگانه هستند

.خیلی ها نمی توانند کار جدي بخوانند. باید از عامه پسندها جدا کرد
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پس آن ادبیات میانه و ایده آل چیست؟ 7

ینید، شما به عنوان یک شنونده، قصه اي را می خوانید که جذابیت سوژه داشته باشد یا بب7ج 
جذابیت تکنیک؟ 

...خب جذابیت سوژه، قطعاً مخاطب و شنونده بیشتري دارد

فکر نمی .قصه نویس بسیار خوبی است، اما قصه نویس استاد است و بس» هوشنگ گلشیري«
برقرار کنند و دایره مخاطبانش محدود مانده و خواهد ماند به کنم هیچ وقت مردم با آثارش ارتباط

نویسنده به » محمود دولت آبادي«و » احمد محمود«اما . جمع شاگردان او و شاگردان شاگردانش
ناشر احمد محمود می گفت که هر . هر دو از طیف ادبیات جدي هستند. معناي قصه گو هستند

خیلی ها مثل خود من از روي آثار . هزار تا فروش دارد30کتابی را در می آوردم، می دانستم 
گلشیري کالس رفته ایم، اما زمانی که بخواهم به عنوان خواننده اي که می خواهد لذت ادبیات را 

.بچشد، سراغ کتابی بروم، تردید نکنید که سراغ آثار احمدمحمود می روم

سوژه محور است یا تکنیک محور؟ به نظر شما، امروز کتاب هاي داستانی ما بیشتر . 8س 

ما آدم هاي نرمالی نیستیم یا هیچ یا . متأسفانه در بخش نخبه گرا، تکنیک محور شده است.8ج 
همه، یا به اوج عامه پسندي می رسیم که فقط قصه را دنبال می کنیم که تکنیک و زبان ندارند یا 

گمان می کنیم، هرچه سخت تر بنویسیم از این طرف بام می افتادیم و تکنیک محور می شویم و 
بیوه «من در رمان . که دیگران نفهمند، نخبه تریم، اما نویسنده دارد براي مخاطب می نویسد

سعی کردم که میانه را داشته باشم؛ همچنانی که دغدغه هاي تکنیک، زبان و فضا را دارم » کشی
.قبلی، درگیر تکنیک بودممخاطب هم در هر فصل دنبال قصه بدود در حالیکه در کارهاي

خب بخشی هم به دغدغه نان براي یک نویسنده برمی گردد که کتابش فروش برود و .9س 
درکارهاي بعدي هم ناشر به سراغش بیاید؟

. می گیرند، این است که دلیلش این بود که بفروشم» معجون عشق«ایرادي که از من در .9ج 
میلیون در می آوري بعد 7کتابی را با . ناشر بودن استدرست است، این یک دلیل ظاهري بخاطر 

این کتاب کاالست دیگر، باید فروش برود، پس باید ! باید بگذاري روبروي خودت که آیینه دق شود
هنوز . نویسنده هم اگر راه میانه را برود، مخاطبان بیشتري پیدا می کند. کاري کنی که ضرر نکنی



رم مرا بفهمد، اما متأسفانه کارهاي قبلی من را نفهمیده است دغدغه بزرگ من این است که خواه
.با اینکه چند تا جایزه گرفته، پس من به بخشی از خوانندگانم ظلم کرده ام

آن دسته از خوانندگان با زبان آثارتان مشکل دارند؟.10س 

خواهرم این زبان من با زبان می رقصم و کیف می کنم اما . بله، با رقصی که با کلمات دارم.10ج 
» میلک«جهان داستانی من در کارهاي اخیرم همان . خب خواننده خسته می شود. را نمی فهمد

.است، اما جوري نوشتم که خواننده بفهمد

شاید هم براي کار جدیدتان کمی دغدغه نشر و فروش داشتید؟ 

.باور کنید وقتی می نویسم، اصالً فراموش می کنم که ناشرم

دلیل اینکه نویسندگان ما هنوز نمی توانند از راه نوشتن، ارتزاق کنند، ! آقاي علیخانی.11س 
چیست؟ 

کتاب اگر به ! چقدر نویسنده به طرف مردم گام برداشته است؟. مشکل از خودشان است.11ج 
دلیل اینکه . این تجربه زمان ناشر شدن من است. طرف مردم برود، مردم هم به سمتش می آیند

در واقع . ندگان ما حرفه اي نمی شوند، این است که کتابشان به تجدید چاپ نمی رسدنویس
نویسنده هم به سراغ . ناشر به دنبال نویسندگانی است که خواننده داشته باشند. تقاضایی نیست

ناشري می رود که درصد باالتري حق التالیف به او بدهد؛ پس اینجا مشکل از صنعت نشر نیست، 
.یسنده به طرف خواننده گامی بر نداشته استدر واقع نو

خب این گام چیست؟ .12س 

داستان از قصه و زبان تشکیل می شود، برخی می خواهند فقط زبان بازي کنند و !ببینید.12ج 
. است» قصه پردازي«و » قصه«با تکنیک محوري خواننده داشته باشند، در حالیکه اصل داستان 

ي گفتن ندارد و فقط تکنیک محورند براي همین فروش ندارند اما رمان خیلی از آثار، چیزي برا
کوري را چندین ناشر ترجمه کرده اند، من هم به عنوان ناشر وقتی می بینم که تقاضا دارد، 

این نویسندگان از اصول تکنیکی خود افول نکرده . وسوسه می شوم که یک ترجمه هم من بدهم
.ما متأسفانه شرایط میانه نداریم. ه می خواهداند،اما می دانند که خواننده چ
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شما قبول دارید که نویسندگان ما پشت میز نشین و تنبل شده اند و دنبال فضا و آدم .13س 
هاي قصه شان نمی گردند؟ 

فراوان کتاب درمی آید که محدوده فضاي داستانی آن یک . حرف من هم همین است.13ج 
.غمگین استآپارتمان و کافه با یک شخصیت 

و شبیه یک نویسنده خارجی نوشتن؟ » کارورنویسی«همان درد 

متأسفانه جریان ریموندکارورنویسی وارد کشور ما می شود که همه می خواهند . همینطور است
کدام نویسنده ما تحقیق می کند؟. نویسنده اصالً از خانه اش بیرون نمی زند. شبیه آن بنویسند

در نویسندگی هم مسایل خاص خودش را دارد، اینکه چقدر یک نویسنده البته ماجراي تحقیق 
ریسک پذیر باشد که سال ها تحقیق کند و زمان بگذارد و مطمئن باشد که کتابش می فروشد؟

ما به بهانه اینکه اگر . من به هدف فکر نمی کنم، راه مهم است. من به این ها اعتقاد ندارم
این . نویسنده باید بنویسد. می افتد یا نمی افتد، کار نمی کنیمبنویسیم یا ننویسیم چه اتفاقی

نویسندگان ما تنبلی خودشان را توجیه می کنند و برایش . دوره از ممیزي رد نشد، خب دوره بعد
خب بجاي هتل چند ستاره، جاهایی با هزینه . زمانی من سه سال دور ایران گشتم. بهانه تراشی

تی می رفتم سفر برایم ایمیل می زدند با حمایت کجا می روي؟ من در وق. هایی پایین تر می رفتم
می شود کار کرد اما برخی از نویسندگان، عرضه اینکه ..همدان، شب ها توي مسجد می خوابیدم

کوله پشتی را به پشت بیندازند و راه بیفتند ندارند، بنابراین تنبلی خودشان را می گذارند پاي 
همه این ها هست، اما بخش مهمی از ماجرا به همت و خالقیت . ار نشرممیزي ارشاد و صنعت بیم

براي نوشتن یکی از داستان هایم، مطمئن بودم که گیر ممیزي ارشاد می . نویسنده هم برمی گردد
افتد، اما صحنه را جوري درآوردم که نه تنها قیچی نشد، بلکه کار بهتر از آنچه در ذهنم بود، 

نویسندگان ما این است که کافه نشینی و کیفشان را می کنند، آن مشکل بزرگ برخی. درآمد
. وقت توقع دارند که آخر سال، صد صفحه کتابشان را چاپ کنند و فروش باال هم داشته باشد

!وقتی هم نشد، تقصیر را می اندازند گردن دیگران

پس مشکل ما نویسندگان تنبلی هستند که کتابشان بین مردم جایی ندارد؟ 

بیشتر از اینکه وقت .متأسفانه بیش از اینکه نویسنده باشند، اداي نویسندگی را در می آورند
بگذارند که کتاب بخوانند، سفر بروند و با آدم هاي مختلف آشنا شوند، خودشان هستند و دایره 



واقعیت این است که نویسنده. محدود زندگی شان، حتی حوصله ندارند که چهار تا کتاب بخوانند
نویسنده شد و فهمید که وظیفه اش چیست، مطمئن باشید که ما هنوز نویسنده نشده، هر وقت

.مردم هم به سمتش گرایش پیدا می کنند

*****
رو پردازي روبههایی فاقد عنصر قصهایم که با کتابامید مواجهي نابا یک خواننده،در آغاز مصاحبه

هرچند گمان نکنم براي خواننده !! (شوندرچاپ میهایی که با تیراژي اشک آوکتاب. شده است
).اش چندان مهم باشدتیراژ کتاب مورد عالقه

چگونه عقب . افتد که از مردم عقب افتاده استاي میسپس در ادامه تقصیر به گردن نویسنده
اي که به دلیل خرق عادت و تکنیکینویسنده. هایشافتاده؟ خیلی ساده، با جلو زدن از خواننده

او از . شده به او ارائه داده استچه تا کنون به خواننده ارائه مینوشتن، چیزي متفاوت از آن
اش را بخواند، نویسد که اگر کسی بخواهد نوشتهاي میگونهي سطح پایین جدا شده و بهخواننده

خوانندگان عام شود متن بسیاري از کار باعث میاگرچه این. را تا سطح معینی باال بکشدباید خود
اما این جدا شدن هر چه باشد، به -در اکثریت هم هستندخوانندگانی که اتفاقاً- را از دست بدهد

- اي که چیزي بیشتر از داشتهبه راستی نویسنده. معنی عقب افتادن نویسنده از خوانندگان نیست

ي کنندهان تنها تولیدنویسندگگونه کند؟ اینکند، چه چیزي تولید میهاي خواننده او عرضه نمی
راحت -ي روح خوانندهیا همان معده-کنند که مغز چیزي تولید می. کاالهایی مصرفی هستند

.اش خارج سازداش را با لذت از دهاناش کند و تفالههضم
فقط آن ادبیات ماندگار را بسازیم اگر بخواهیم از رمان ”خوانیم که ي همین بخش میدر ادامه

هاي خاص خودشان را متأسفانه آنها هم بازي. م به همان جمع هاي اندك ادبیشویمحدود می
“.دارند

- می“متأسفانه”ي را متوجه نشدم، اما از واژه“هاي خودشان را دارندبازي”صادقانه بگویم معنی 

بنابراین در سیستم . داندمیسمت خلقِ ادبیات ماندگار را بد رفتن به،توانم بفهمم که گوینده
درست مانند این ،این جمله. تر استگذاري او براي یک اثر، تعداد مخاطب از ماندگاري مهمارزش

.تر استاست که بگوییم کتاب فارسی اول راهنمایی از شاهنامه مهم
ي مردم گوید دوست دارم همهاي مینویسنده؛به یاد این دیالوگ جذاب میان دو نویسنده افتادم

ي مردم دنیا خواهد همهدهد دلم نمیي دیگر جواب میداشته باشند و نویسندهدنیا اثرم را دوست 
ي مردان دنیا دخترم را دوست خواهد همهاثرم را دوست داشته باشند، همان طور که دلم نمی

. داشته باشند
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توان دسترسی به او ،ي موفق کسی نیست که خودش را در سطحی فرود بیاورد که همهنویسنده
- کسانی که در زندگی. کنداو کسی است که مخاطبِ اثرش را خودش تعیین می. ه باشندرا داشت

. توان به کاخ راه داداند را نمیشان توالت ندیده
ادبیات مردمی را باید از ادبیات عامه پسند ”کند که شونده در انتهاي این بخش اعالم میمصاحبه

پس از نظر وي ادبیات مردمی که باز هم به آن “.بخوانندتوانند کار جدي ها نمیجدا کرد و خیلی
.خواهیم پرداخت، چیزي است متفاوت از ادبیات عامه پسند، اما در عین حال جدي هم نیست

البته منظور این نیست که . آل را داردگر تقاضاي تعریفی از ادبیات میانه و ایدهسپس مصاحبه
گر در واقع ناگهان به این نتیجه رسیده مصاحبه. ا بپرسدآل رادبیات ایدهتعریف ادبیات میانه و 
. خواهدآل را میي ایدهآل است و تعریفی از این میانههمان ادبیات ایده،است که ادبیات میانه

- تر از جذابیت تکنیک معرفی میشونده براي پاسخ دادن ابتدا جذابیت سوژه را چیزي مهممصاحبه
در . کنندبا آثاري که جذابیت تکنیکی دارند، رابطه برقرار نمیکند مردم سپس عنوان می. کند

در . پردازي و تکنیک تقسیم کرده بودابتداي مصاحبه، ایشان داستان را به دو بخش عنصر قصه
- ر او عنصر قصهرسد که از نظپس به نظر می. کندجا او داستان را به سوژه و تکنیک تقسیم میاین

.دانمعنیپردازي و سوژه هم
شود؛ اما اثر برد، نمی که ارزش اثر را باال می“جذابیت سوژه”گرچه هیچ تالشی براي تعریف این 

الزم به توضیح . بردخواننده سرگرم شده و لذت می، روي خواننده توضیح داده شده است؛آن
سر با یک بست . نیست که خواننده براي سرگرم شدن و لذت بردن نیازي ندارد خواننده باشد

توان به اوج لذت می،شود و از یک رابطه جنسی همتریاك یا حتی یک آلپرازوالم ناقابل گرم می
.بگذریم... کافیست . نویسنده هم براي سرگرم کردن خواننده الزم نیست نویسنده باشد. رسید

در انصافی است اگر بخواهم لذت را جا که مقصود مصاحبه شونده لذت ادبیات است، بیالبته از آن
هاي تر است ببینیم چه چیز لذت ادبیات را با لذت چیزبه. هاي او با هر لذتی مقایسه کنمگفته

ائذ شونده، ادبیت اثر موجب تمایز میان لذت ادبیات و دیگر لذبه نظر مصاحبه. کندگر متمایز میدی
فی نیست انصاهم بیپس گویا خیلی. شدقسمت بد ماجرا نمی،صورت، تکنیکچون در این. نیست

.بردنی را با لذت بردن از ادبیاتی که مد نظر نویسنده است مقایسه کنمکه من هر لذت
آیا . محور شده استگرا تکنیکخورد که ادبیات نخبهیشونده تأسف مدر بخش هشتم، مصاحبه

است؟ محور شده محور نبوده است و حاال تکنیکگان بوده تکنیکمورد توجه نخبهادبیاتی که قبالً
را مورد توجه خواننده ي عامی را از اثر دور کرده و آنمگر همین خالقیت در فرم نیست که خواننده

محور نباشد که دیگر ، اگر تکنیکگراستشونده نخبهدهد؟ ادبیاتی که به قول مصاحبهنخبه قرار می
یا عامه پسندي که تکنیک و زبان ندارد و فقط “:گویدي بعد میاو در جمله. گرا نخواهد بودنخبه

گونه نتیجه گرفت توان اینجا تعریف دقیقی از قصه ارائه نشده، اما میاین“.کندقصه را دنبال می
غالب “تکنیک و زبان”جا هر. تشکیل شده است“قصه”ي به اضافه“تکنیک و زبان”که داستان از 



عامه بودن غالب شود، داستان به سمت پسند“قصه”جاهرگرایی و شود، داستان به سمت نخبه
شونده نسبت به داستان، به شدت گري در تصور مصاحبههاي روایتجاي خالی شیوه. رودپیش می

اش هم نمونه. گویا او فراموش کرده است داستان چیزي است مستقل از ادبیات. زندتوي ذوق می
ما در ،از طرف دیگر. 3مانند جزیره عریان. نویس ندارندهایی که حتی یک کلمه گفتگو یا میانفیلم

تواند تنها با زبان سر و کار داشته باشد، هیچ چیز را روایت نکند چیزي که می. ادبیات شعر را داریم
.چنان در اوج ادبیات بماندو هم

،رسدمیي این بحث به ذهن من بهترین تعریفی که از ادبیات داستانی براي ادامه،در این میان
- روایت می-یعنی زبان-این است که ادبیات داستانی را، داستانی در نظر بگیریم که با ابزار ادبیات

این که داستان . وجه زبانی و وجه رواییدو وجه از ادبیات داستانی طرفیم؛جا ما باپس این. شود
ي د در شیوهتوانگرچه خالقیت زبانی می،چگونه روایت شود هم، چیزي جز تکنیک نیست

هاي توان روایتاما می) میر ناباکوفیمانند آثار محمدرضا صفدري یا والد(آید کارگري بهروایت
- و داستان) پورمانند اکثر آثار شهریار مندنی(هاي زبانی کرد کهنه و مستعمل را هم مملو از بازي

سخن گفتن از تکنیک تر است هنگامپس به. زبانی به آن حقنه شده استهایی آفرید که خالقیت 
.داستان، تنها زبان را مالك خود قرار ندهیم

- سپس می،زایی چاپ کرده استگوید کتابی را براي درآمدتدا میشونده ابدر بخش نهم مصاحبه

یدا گوید کتاب کاالست و باید فروش برود و نویسنده هم اگر راه میانه را برود، مخاطب بیشتري پ
. کندي خود را به عنوان ناشر از زبان نویسنده بیان میشونده دغدغهمصاحبهجا در این. خواهد کرد

اي به جاي نوع مخاطب، تعداد مخاطبانش باشد، خود بدون ي نویسندهاما قبول کنید اگر دغدغه
در این جمله تنها . شونده دوست دارندرود که امثال مصاحبهراهی را مینیاز به نصیحت، همان

. بینماي از نگرانی براي ادبیات نمیمن نشانه. آیدز ضرر مالی به چشم مینگرانی ناشري ا
که چرا نویسندگان این. توانم به آن وارد شومن نمیبخش یازدهم هم بحث جالبی است که م

توانند از راه نوشتن ارتزاق کنند اما نمی) پسندحتی نویسندگان کارهاي بسیار پرفروش عامه(
اما .ز راه نوشتن همین نویسندگان ارتزاق کنند، در نوع خودش چیز جالبی استتوانند اناشران می

نکته را نیز مد باید این. به نویسندگان ربط دادرادانم بشود آنا که باشد، بعید میمشکل از هر کج
توانند از راه نوشتن ارتزاق نظر داشت که حتی در کشور خود ما نیز نویسندگانی هستند که می

. اندهاي این نویسندگان با تیراژ باال چاپ شده و قبل از نوشته شدن هم فروش رفتهکتاب. کنند
کنند که هایی میهاي کالن فرهنگی خود را صرف خریدن همین کتابهاي حکومتی بودجهارگان

هایی شان حتی از داستانها انبار شوند یا هدیه داده شوند و تعداد مخاطبخانهقرار است در کتاب
. شود هم کمتر استگرا خوانده مینخبهيه در این مصاحبهک

٣Naked Island (١٩٦٠) Kaneto Shindo
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را به شونده آنمنشأ مشکالت شده است، اما مصاحبهاي که تر است برگردیم به سراغ واژهحال به
-او این گونه از ادبیات را با این مشخصه معرفی می. ادبیات مردمی: کندعنوان راه حل معرفی می

،براي همین هم تعداد زیادي از مردم. شودراحت خوانده میادبیاتی که جدي نیست و: کند
.اما با ادبیات عامه پسند هم یکی نیست. توانایی درك آن را دارند

اما . ي ادب فارسی جستجو کردم و عنوانی به نام ادبیات مردمی یا میانه ندیدمکتاب دانشنامهدر
:نه نوشته شده استگواین56و 55پسند در صفحات عامهذیل عنوان ادبیات

–ادبیات توده پسند -ادبیات عوام-ادبیات عوامانه- ادبیات مردم پسند(پسند ادبیات عامه”
.popular literatureمعادل اصالح انگلیسی ) ادبیات پاپ

آنان يذوق و سلیقه و عالقهسي مردم است و بر پایهتوده،اي از ادبیات که مخاطب آنگونه
سرگرم کردن مخاطبان یا خوانندگان و گاهی در کنار ،پسندهدف اصلی ادبیات عامه. آیدپدید می

. کندرا از ادبیات هنرمندانه متمایز می، آنهمین اصل. ي مردم استدادن جهت فکري به توده،آن
. آوردن پایین میي مردم است، خود را تا سطح ادراك آناجا که ادبیات پاپ به دنبال تودهاز آن

بر آن نیست که به حد اعالي زیبایی و ظرافت دست یابد، نیز ،خالف ادبیات متعالیات عوام برادبی
. پروراندجاودانگی را در سر نمی

. شودخود جذب آنان می،کند و در پی آني مردم را به خود جذب میتوده،ادبیات عوامانهاصوالً
رشد و شکوفایی . دیگر نامی از آن نماندرود و چه بسا اما با دگرگونی نگرش مردم از یادها می

هاي فنی در که پیشرفتضمن آن. پسند بستگی مستقیم به سطح فرهنگی مردم داردادبیات عامه
“.افزایدنیز بر بالندگی آن می) سود صنعت نشر(ي چاپ و نشر کتاب عرصه

زي که به آن همان چی(کند که ادبیات مردمی شونده عنوان میبرگردیم به مصاحبه؛ مصاحبه
جاي در جاياما تعریفی که . پسند جدا کردرا باید از ادبیات عامه) ادبیات میانه هم گفته شد

قدر که ایناین. پسند استمعادل ادبیات عامهدهد، دقیقاًاش از ادبیات مردمی ارائه میمصاحبه
. ي تبلیغاتی دیدحربهتوان چیزي جز یک پسند عوض شود را نمیشود اسم ادبیات عامهاصرار می
خره کتاب ألاب. هست نشان دهدچه واقعاًتر از آنکند جنسش را، بهازاري که سعی میتبلیغات ب

یکی دانستن ادبیات مردمی گوید کهاو امروز می. اما نه با هر قیمتیهم کاالست و باید فروش برود
از دل یک سؤال معجون عشق «: صورتی که مدتی قبل گفته بوددار است، درپسند خندهو عامه

به تیراژهاي اندك بسیاري از رمانها و مجموعه : هیوسف علیخانی با خود گفت. شکل گرفته است
داستانها فکر میکردم و بعد تیراژهاي فراوان و تجدید چاپهاي خیره کننده کتابهایی که به دستم 

بود که اصالح ادبیات عامه پسند برایم جالب بود که چه طور میتوان این اندازه بی انصاف .میرسید
را برابر کرد با ادبیات مبتذل بدون توجه به مغز کلمات که عامه پسند یعنی مردم پسند و ادبیات 

»عامه پسند مساوي میشود با ادبیات مردم پسند؟



پسند همان مردمی اند که عامهیعنی ایشان حدود یک سال قبل از این مصاحبه، عقیده داشته
اما زمانی هم به این فکر افتاده است که هر . دار نبوده استشان خندهبرايقضیه اصالًاست و این 

آورد با محتواي اي به اسم ادبیات مردمی به وجود میگونه،پس. زمان داشته باشددو مشتري را هم
.فکريپسند و ژست روشنعامه

توان ادبیات مردم یشود؛ اما نمجا، یعنی بازار کتاب ختم میگرچه کار آقاي علیخانی به همین
- ادب فارسی آوردم اینيقولی که از دانشنامهتر از نقلچند سطر پایین. جا رها کردپسند را همین

:گونه نوشته است
که شکوفایی ادبیات عامه به سیاسی شدن جامعه بستگی فرض ایناز رویکردي دیگر با پیش”

ه یا توده زده، بیشترین نمود خود را در شوروي داشته توان ادعا کرد که ادبیات عواماندارد، می
چنان آن–به ویژه در دوره حکومت وحشت استالین–ادبیات شوروي در دوره کمونیستی. است

ها هیچ اثر ادبی واالیی در توده زده شد که بسیاري از منتقدان بر این باورند که در این سال
“.شوروي پدید نیامده است

یعنی ؛پسند روي دیگري هم داردادبیات مردم،توان نتیجه گرفتین سطرها میبعد از خواندن ا
ادبیات تبلیغی معادل اصطالح انگلیسی . شودهمان چیزي که ادبیات تبلیغی خوانده می

Propagandist Literatureدر . ي مخاطبان را هدف قرار دهدناچار است براي اثربخش بودن، عامه
:چنین نوشته است39ادب فارسی صفحه يدانشنامه

ترین هدف آن برانگیختن مخاطب به موضع گیري یا اقدامی اي از ادبیات تعلیمی که مهمگونه”
”. است–با توجه به زمان نگارش اثر –ي موضوعی سیاسی، اجتماعی یا دینی ویژه بر پایه

ي هنري این گونه ادبیات دغدغه. دشوکید میجا هم روي ماندگار نبودن اثر تأدقت کنید که این
.آوردندارد و اثر را در سطح یک بروشور تبلیغاتی پایین می

:آورماي از افراد مشهور را راجع به هنر میحال اظهار نظرهاي عده

تأیید : خواهیماما یک چیز از او می. بند رشد کندنرمند باید آزادانه و بدون قیدوشخصیت ه-1
.اصول اعتقادي ما

مان ارشاد ها باید او را طبق برنامههر هنرمندي حق آفرینش آزادانه دارد؛ اما ما کمونیست-2
.کنیم

البته مشابه دومی را لنین گفته است و . اولی از دکتر روزنبرگ وزیر فرهنگ آلمان نازي است
. هاي دیگر نیز بسیار گفته شده استین جمالتی در نقاط دیگر و زماننچ

دانند که به کار ساختن و هنر را تا جایی خوب می. سخنان یک چیز روشن استي ایندر همه
. شوندها انبار میاي بیاید که در کتابخانهمنتشر کردن همان بروشورهاي تبلیغاتیِ بدونِ خواننده
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چه با سانسور چه با تبلیغ . تنها همین نوع هنر را قبول کرده و سعی در حذف انواع دیگر دارند
حتی اگر . ها و تالش براي تحریف مفاهیمکه برایشان کارآمد باشد، چه با عوض کردن نامانواعی 

باز هم -یعنی تبلیغاتی براي عوام پایین بیاید- زمانی این سیاست موفق شود و هنر تا همین اندازه
خورد؛ چون ایم و مقدار زیادي بودجه صرف چیزي شده که دیگر به هیچ دردي نمیشکست خورده

آثار عوامانه در ذات خود ماندگار . شودین چیزي ناچار پس از گذشت مدتی ناکارآمد میچن
تواند چیز زاد نمیپسند در یک فضاي آاگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم، ادبیات عامه. نیستند

اما اگر بخواهیم کل ادبیات را به آن محدود . خره مخاطب و کارایی خودش را داردباأل. بدي باشد
. توان براي آن متصور بودایم که هیچ پایان خوبی را نمینیم، باید بپذیریم در راهی پا گذاشتهک

و - چه از ادبیات گذشته به امروز رسیده است توان دریافت که آنبا یک نگاه به ادبیات گذشته می
هاي به خاطر ارزش- همان چیزهایی است که امروز در پی تبلیغ آنیم،بیشتر محتواي آنان هم

ي چیزي که تبلیغ یشهریشه به تکاش با محدود کردن هنر به تبلیغات، . اندشان ماندگار شدههنري
ي مطالعه مردم ما هر چه هست تنبلی پذیرفتیم دلیل پایین بودن سرانهزدیم و میکنیم، نمیمی

هاي مخاطب عام هم چراگاه.اش را بخواندتواند اثر مورد عالقهمخاطب خاص نمی. نویسنده نیست
هاي شبکهاش یافته است؛، براي نشخوار فکريپسندهاي عامهتر از کتاببخشتر و لذتارزان

.اجتماعی
بردن تعاریفی کاربردي براي پیشام، صرفاًي تعاریفی که از داستان ارائه دادهجا همهتا این

با این . شود تعریفی دقیق و جامع ارائه دادنمیگاهالبته از داستان و هنر هیچ. اندموضوع بحث بوده
ریف ناباکوف را از داستان بیاورمحال دوست دارم براي پایان بحث، تع

جا بیشتر با یک تعریف هنرمندانه و پر گرچه در این. (باید این پیشنهاد علمی را از من بپذیرید”
ترین کوف خواسته اشاره کند که علمیگمان کنم نابا. از تشبیه و استعاره طرفیم تا یک گزاره علمی

ادبیات، ادبیات راستین را نباید چون ) تعریف از هنر، تعریفی است که بیشتر هنرمندانه باشد
ادبیات را باید گرفت و . فرو بدهید- ي روحمغز این معده-معجونی یحتمل مفید براي قلب یا مغز 
را اشي تند و دوست داشتنیتوان رایحهبعد می. ش کرداریز ریز کرد، بند از بندش جدا کرد، له

- وقت میوقت و فقط همانو با لذت بر زبان غلتاند؛ و آنرا جویدتوان آندر کف دست بویید، می

- گونه که حقیقتاً استحقاق دارد، درك کرد و به این ترتیب است که ذرهاش را آنتوان طعم کمیاب

کنند که پیوندند و زیبایی و وحدتی را آشکار میهم میاش در ذهنتان به هاي خرد و خمیر شده
4“.شما چیزي از خون خود به آن داده اید

.انتشارات نیلوفر. ترجمه فرزانه طاهري. باوئرزویراسته فردسن . میر ناباکوفیدرسگفتارهاي ادبیات روس والد4



”میان مایه“ي ادبیات داستانیدرباره
بیژن کیا

:چند خطی مقدمه وار
مقاله واداشته، وگرنه ي دوستی با مجید خادم و قولی که به او دادم مرا به نگارش این شبهسابقه

چرا؟ . ها ندارمگونه بحثمن چندان اعتقادي به این
بهره “ صفر و یک”ي تفکري افرادي که در این گونه مباحث حضور فعال دارند، از شیوه: نخست

ي تفکر در بسیاري این شیوه. کندرا باورمندانه دنبال می” 1طرد شق وسط”اي که برند، شیوهمی
بندد و بدون گفتمان ها، راه را بر گفتمان میخصوص در تعامالت انسانی و تبادل اندیشهموارد به

طرفانه دست یافت؟ اي منطقی و بیتوان به نتیجهنظر شما آیا میبه
واهیم در مورد موضوعی صحبت کنیم، آیا درك یکسانی از آن موضوع وجود دارد؟ آیا خمی: دوم

. مایه یکی از همین موارد استنخواهیم شد؟ ادبیات میان“ فیل در تاریکی”دچار وضعیت نمایشی 
توان گونه میوبیش یکسانی از این مفهوم وجود دارد؟ و اگر پاسخ منفی است، چهآیا تعریف کم

کنکاشی جامع قرار داد؟ را موردآن
اش هم ایران یا جهان بودن(ضعف داوري ذهن بشر، نگاهی بیاندازید به تاریخ هنر و ادبیات :سوم

کرد، در این اش را گردآوري میهاي دوستاندام غزلآیا وقتی محمد گل). خیلی مهم نیست
- اشعار را؟ و اگر تالش او و انسانمایه بودن این اندیشه بود که ابتدا بسنجد پرمایه بودن یا میان

چنانی بگیریم و از نقش سترگ هاي آنتوانستیم ژستهایی شبیه به او نبود، آیا ما اکنون می
ها بگوئیم؟ در تکوین و اعتالي فرهنگ و ادبیات ایران و جهان سخن“ الغیب حافظ شیرازيلسان”

ها را یادتان هست؟ رفتار ها و کوبیستستي امپرسیونیهاي هنري در مورد آثار اولیهنقدها و داوري
خاطر دارید؟گوك را بهمنتقدان با ونسان ون

توان بنابراین باید توجه داشته باشیم که به صرف نگارش یکی دو مقاله یا انجام چند مصاحبه نمی
.ي ابرهاي تردید بیرون کشیده شدهاطمینان حاصل نمود که آفتاب حقیقت از پس پرده

هستی و  چیستی ادبیات میان مایه  و ادبیات پرمایه:بخش نخست
مایه و پرمایه قرار دهیم؟مایه، میانچگونه اثري هنري و ادبی را در یکی از سه گروه کم

کامل از اثر تصویري جامع و درکیگانه، ابتدا بایدهاي سهبندي اثر در یکی از گروهبراي طبقه
بندي بپردازیم، و و ضعف اثر بتوانیم به سنجش و بعد طبقهقوت داشته باشیم تا با شناخت نقاط

:که موارد زیر انجام گیرداین ممکن نیست مگر آن

دوم،قانون. همانیایناول، اصلقانون: داردوجودفکربرايبنیادینقانونسهمعتقدندوکردندتعریف»فکرقوانیندانش«عنوانبهرامنطقمتفکرانبرخی١
.باشدنادرستیادرستبایدهر گزارهگویدمیاصلاینمیانی،شقطردثالث یا اصلطرداصلسوم،قانونوتناقضامتناعاصل
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) یا ادبی(ي هنري هاي اولیهآیا اثري ادبی یا هنري شکل گرفته است؟ آیا این اثر داراي ویژگی
عناصر باید مشخص شود آیا خالق اثري وجود داشته یا نه؟ سپسپرسشاینبهپاسخاست؟ براي

تجزیه و تحلیل (ها نیز مشخص شود ي درست آنساختاري اثر بررسی، میزان کارکرد و استفاده
).فرم عمومی

ي آن عناصر موقع و خالقانهآیا این اثر داراي ارزش فرمی و ساختاري است؟ باید کارکرد به-1
).تجزیه و تحلیل فرم اختصاصی اثر. (دفرمی در اثر مشخص شو

گونه است؟ آیا محتوا حایز ي فرم اختصاصی اثر با محتوا چهاثر چه محتوایی دارد؟ رابطه-2
تجزیه و تحلیل (نحو مطلوب محتوا را منتقل کند یا نه؟اهمیت است و آیا خالق اثر موفق شده به

).محتوایی
تی هستیم تا قوت دو بعد ساختاري و محتوایی اثر، در این مرحله، نیازمند ترسیم محور مختصا

بندي نموده و سپس ي هنري ابتدا عناصر ساختاري آن هنر را فهرستبنا به رشته. مشخص شود
عنوان مثال به. ي اکتسابی مشخص شوددهیم تا نمرهنظران قرار میدر اختیار منتقدان و صاحب

مایهدرون: تواند شاملکنیم که میاستانی را تهیه میدر بحث ادبیات داستانی، فهرستی از عناصر د
ينمرات کسب شده. باشد... دید ويهزاویانگاره،سبک، پیرنگ،صحنه،کشمکش،شخصیت،،)تم(

.گیردگیري در یکی از محورهاي مختصات قرار مینظران، پس از معدلاثر توسط صاحب
ها، ها و استعارهکاربست صحیح نمادها، نشانهچون معنا، روایت، از سوي دیگر، مواردي هم

نمایی پذیري، واقع، باور)پوستیمستقیم و شعاري یا غیرمستقیم و زیر(ي انتقال معنا اسطوره، شیوه
گیرد تا پس از مشخص شدن نظران قرار میدر فهرستی جداگانه در اختیار منتقدان و صاحب... و

ي تالقی این دو نمره، سطحی را در محور مختصات نقطه.معدل در محور دیگر مختصات قرار گیرد
. بندي اثر باشدتواند معیاري براي تقسیمکند که وسعت آن میایجاد می

ي محتوائی و نمره4ي معدل ساختاري آن نمره. ایمفرض کنید داستانی را بررسی کرده:نکته
این داستان خواهد بود و به همین دلیل ي نهائی واحد نمره15واحد از کل 8بنابراین . شده2آن 

. مایه  قرار خواهد گرفتدر گروه آثار میان
گاه با کسب را از بخش محتوائی کسب کند، آن3ي چه در بازنویسی نمرههمین داستان چنان

213. اثري پرمایه قلمداد خواهد شد15واحد از 12ي نهایی نمره
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) یا ادبی(ي هنري هاي اولیهآیا اثري ادبی یا هنري شکل گرفته است؟ آیا این اثر داراي ویژگی
عناصر باید مشخص شود آیا خالق اثري وجود داشته یا نه؟ سپسپرسشاینبهپاسخاست؟ براي

تجزیه و تحلیل (ها نیز مشخص شود ي درست آنساختاري اثر بررسی، میزان کارکرد و استفاده
).فرم عمومی

ي آن عناصر موقع و خالقانهآیا این اثر داراي ارزش فرمی و ساختاري است؟ باید کارکرد به-1
).تجزیه و تحلیل فرم اختصاصی اثر. (دفرمی در اثر مشخص شو

گونه است؟ آیا محتوا حایز ي فرم اختصاصی اثر با محتوا چهاثر چه محتوایی دارد؟ رابطه-2
تجزیه و تحلیل (نحو مطلوب محتوا را منتقل کند یا نه؟اهمیت است و آیا خالق اثر موفق شده به

).محتوایی
تی هستیم تا قوت دو بعد ساختاري و محتوایی اثر، در این مرحله، نیازمند ترسیم محور مختصا

بندي نموده و سپس ي هنري ابتدا عناصر ساختاري آن هنر را فهرستبنا به رشته. مشخص شود
عنوان مثال به. ي اکتسابی مشخص شوددهیم تا نمرهنظران قرار میدر اختیار منتقدان و صاحب

مایهدرون: تواند شاملکنیم که میاستانی را تهیه میدر بحث ادبیات داستانی، فهرستی از عناصر د
ينمرات کسب شده. باشد... دید ويهزاویانگاره،سبک، پیرنگ،صحنه،کشمکش،شخصیت،،)تم(

.گیردگیري در یکی از محورهاي مختصات قرار مینظران، پس از معدلاثر توسط صاحب
ها، ها و استعارهکاربست صحیح نمادها، نشانهچون معنا، روایت، از سوي دیگر، مواردي هم

نمایی پذیري، واقع، باور)پوستیمستقیم و شعاري یا غیرمستقیم و زیر(ي انتقال معنا اسطوره، شیوه
گیرد تا پس از مشخص شدن نظران قرار میدر فهرستی جداگانه در اختیار منتقدان و صاحب... و

ي تالقی این دو نمره، سطحی را در محور مختصات نقطه.معدل در محور دیگر مختصات قرار گیرد
. بندي اثر باشدتواند معیاري براي تقسیمکند که وسعت آن میایجاد می

ي محتوائی و نمره4ي معدل ساختاري آن نمره. ایمفرض کنید داستانی را بررسی کرده:نکته
این داستان خواهد بود و به همین دلیل ي نهائی واحد نمره15واحد از کل 8بنابراین . شده2آن 

. مایه  قرار خواهد گرفتدر گروه آثار میان
گاه با کسب را از بخش محتوائی کسب کند، آن3ي چه در بازنویسی نمرههمین داستان چنان

. اثري پرمایه قلمداد خواهد شد15واحد از 12ي نهایی نمره



. بندي نمودتکیه بر یک یا دو عنصر، اثري را داوري و طبقهتوان با یابیم که تنها نمیحاال درمی
دلیل ضعف هاي فرمی بهزیرا چه بسیار آثاري هستند که برخالف تکنیک خاص و یا نوآوري

ي آثار پرمایه توانند در مجموع معدل باالیی کسب کنند و به همین دلیل، در زمرهمحتوایی، نمی
در سکوت ستودان، نوشته آقاي -فنی، نوشته آقاي شکرينقص: هانمونه(قرار نخواهند گرفت 

تواند موجب مباهات براي خالق اثر چنان که ضعف ساختاري و قوت محتوایی نیز نمیهم). کامیاب
). اینجا سارت است، نوشته آقاي زهرائی- آرزوي فرمانده، نوشته آقاي ایزدي: نمونه. (باشد

:بندي آثارتقسیم
درصد از سطح کل باشد، اثر هنري یا ادبی اثري کم مایه 50شده تا چه سطح ایجاد چنان-1

.شودتلقی می
ي آثار میان مایه قرار درصد، در زمره75بوده تا سقف 50بیش از شدهایجادسطحچهچنان-2

.خواهد گرفت
.گیردباشد، در گروه پرمایه قرار می100تا 76ي شده در محدودهایجادسطحچهچنان-3

کارکردها: دومبخش
چون فرهنگ هنجار، بررسی کارکرد آثار ادبی و هنري نیاز به تسلط نسبی بر مفاهیمی پایه هم

مقاله ي این شبهشناسی اجتماعی دارد که متأسفانه در حوصلهمکانیسم تغییرات فرهنگی و هستی
استکاريوسازفرهنگ،: گونه تعریف کردتوان اینطور خالصه، فرهنگ را میاما به. گنجدنمی
هنجاريشناختی،بخشسهازیکیدرکهماديغیرومادياجزايبرمشتملمنسجم،وبیشکم

تعادلنهایتدرتاگذارندمیتأثیردیگریکبرمختلفآزاديدرجاتباواندگرفتهقرارماديو
)1383شناسی،فرهنگبرايمقدمهبیژن کیا،توسطشدهارایه. (شودبرقرارمحیطوجامعهفرد،

:فرهنگمهمهايویژگی

اصلیعاملاجتماعی،گروهیاوجامعههردرفرهنگیعناصراشتراك:بودنمشترك-1
اینکهآنضمن. استجامعهوگروهمیاندرعناصرآنمقبولیتمیزانيدهندهنشانوانسجام
.دهدمیتشکیلراگروهیاوجامعههویتکسباساسویژگی

باتعاملطریقازفردوانداکتسابیکهذاتینهفرهنگی،عناصرازبسیاري:بودناکتسابی-2
.کندمیکسبرافرهنگیخصوصیاتازبسیاريغیرمستقیم،ومستقیمطبیعیوانسانیمحیط

دارددنبالبهنیزرادیگراينتیجهفرهنگی،عناصرومفاهیمبودناکتسابی:انتقالقابلیت-3
بهنسلیازفرهنگیهايارزشانتقال. استفرهنگبودنآموزشییاوبودنانتقالقابلآن،که

)cultural reproduction. (داردنامفرهنگیتولیدبازشناسی،جامعهعلمدردیگرنسل
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- هاي فرهنگ، نقش آثار ادبی و هنري بر تغییرات فرهنگی جامعه مشخص میبا دقت بر ویژگی

اکتسابی بودن و قابلیت انتقال فرهنگ، از جمله مواردي هستند که به آثار ادبی و هنري توان . شود
.دهدایجاد تغییرات و اثر بخشی فردي و اجتماعی را می

تعاملیدرهمباکهکندمیعملحوزهسهدرفرهنگشد،اشارههمترپیشکهگونههمان
:دهندمیتشکیلرافرهنگبازتولیدوتولیدهچرخنهایتدرقرار داشته ومستمروپیوسته

شناختیيحوزه-1
هنجارييحوزه-2
محیطیومادييحوزه-3

:شناختی) بخش(حوزه-
بیانبه. گیردمیقراربخشایندراشپیراموندنیايودیگرانخود،ازانسانشناختچگونگی

گرفته،شکلبخشایندرکههستندموارديجملهازتفکرجنسواندیشهومنطقساختاردیگر،
درنیزشناختیسازوکارهايتمامی. آورندمیوجودبهراجامعهگاهوفردشناختیوفکريبنیان

وتوجهموردمحدودهایندرتوانمیرادینومنطقفلسفه،علم،بنابراین. اندواقعبخشاین
آیاکهاینتعیینواستفرهنگسازوکاربررسیدرقسمتترینمهمبخش،این. دادقراربررسی
.نمودمشخصتوانمیبخشایندرکنکاشبارانهیاداردعلمیخصلتشناسی،فرهنگ

:هنجاريبخش-
هنجار هاآنکه بهشدخواهداي مشخصکرديعملورفتاريالگوهايحاصله،شناختاساسبر
.استشناختیالگوهايتابعهاانسانکردعملينحوهونوعبنابراین. گویندمی
:ماديبخش-

وشناختیبخشدوتعاملکهمعنابدین.استپیشینبخشدوکارکردينتیجهبخشاین
- هموآنازحاصلهمحصوالتوتکنولوژيبهماديبخش. استمشهودماديبخشدرهنجاري

دوارتباطیدرهموارهبخشسهاین.دارداشارهوسایلوابزاروفرهنگیمحصوالتيعمدهچنین
.شودمیناشیجاهمینازنیزفرهنگپویاییکهگیرندمیقراردیگریکباسویه

:کارکرد آثار هنري و ادبی
شود، فاقد توانایی تاثیرگذاري فرهنگی پایدار بوده و تنها مایه تلقی میاثر هنري یا ادبی که کم-1

گونه آثار در بهترین حالت، ماهیتی تفریحی و این. خواهد گذاشتمدت بر مخاطب برجا اثري کوتاه
)هاي بالیووديفیلم: نمونه. (اوقات فراغتی دارند

گونه آثار بیشتر به منظور اثرگذاري بر این. مایه قابلیت ایجاد تأثیر بر مخاطب را دارندآثار میان-2
تغییراتی که در بخش هنجاري و . دگیرنهاي اجتماعی مورد استفاده قرار میمخاطب عام و توده



مدت است، اما استمرار ارتباط این آثار با مدت و میاندهد، بیشتر کوتاهشناختی مخاطب رخ می
هاي تلویزیونی به همین دلیل برخی سریال. دهدمخاطب، عمق و مدت اثربخشی را افزایش می

- هاي دنبالهها و فیلمبرخی رمانچنینهم. اند در جذب مخاطب و تاثیرگذاري موفق باشندتوانسته

مایه، براي اقتباس ي جالب توجه این است که آثار ادبی میاننکته. دار نیز این چنین هستند
تأللو ساخته استنلی کوبریک و ربکا به کارگردانی : نمونه(گیرند سینمایی بسیار مورد توجه قرار می

).آلفرد هیچکاك
گونه آثار قابلیت ایجاد تأثیرات قوي، یی و قوت ساختاري، اینبه دلیل غناي معنا: آثار پرمایه-3

الوصول نبودن کلیت اثر براي عمیق و دراز مدت را بر مخاطب دارند؛ اما در اغلب موارد سهل
بنابراین مخاطب . مخاطب عام، ممکن است در ایجاد ارتباط اثر با مخاطب عام، اختالل ایجاد نماید

شناسانه، ي مهم در دیدگاه اجتماعی و کنکاش جامعهاما نکته. اص استي این آثار، مخاطب خاولیه
با . گونه آثار در رشد و جهش فرهنگی و اجتماعی فرد و در نهایت اجتماع استتوجه به نقش این

هایی براي استمرار تولید، نشر و حال، وجود یک نکته، ضروري است و آن، اتخاذ سیاستاین
.ار در بطن جامعه استگونه آثدردسترس بودن این

گیرينتیجه: بخش سوم
چنین فاصله گرفتن از پیف گفتن به این و آن، همفکرانه و پیفروشنبا پرهیز از تعصبات شبه

مایه و پرمایه در راه مایه، میانتوان از هر سه شکل هنر و ادبیات کمدیدگاه افراط و تفریطی می
وري به تفکري این بهره. بردبهره) فرهنگ خواصفرهنگ عمومی و (بهبود وضعیت فرهنگی 

ها و نیاز دارد که متأسفانه در اکثر قریب به اتفاق نهادها، ادارات، سازمان) استراتژیک(راهبردي 
دولتی مغفول مانده و نادیده انگاشته دولتی و غیرهاي فرهنگی و هنري اعم از دولتی، نیمهانجمن

ي فرهنگی جامعه و بسترسازي رد جز فاصله گرفتن از توسعهاي ندااین غفلت نتیجه. شده است
...)رواج لمپنیسم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و(ي لمپنیسم فرهنگی براي توسعه
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آورملکان عذاب، عذابی برآمده از بافتی عذاب
اثر ابوتراب خسروي» ملکان عذاب«یادداشتی بر رمان 

مجید خادم

عذاب، داستانی است از زندگی سه نسلِ یک خانواده؛ پدر، پسر و نوه؛ احمد، زکریا و ملکان 
.شمس

. کندروند، غارت و ظلم بسیار میاحمد، نظامیِ بدنامی است که با افرادش به هر روستایی که می
دهد و سراغ اش میگیرد و بعد از مدت کوتاهی طالقسپس دختري از اهالی روستا را به زنی می

مادر زکریاست که بعد از رفتن احمد، همسر - قیصو- ها یکی از همین دختر. رودوستاي بعدي میر
زکریا . شان انباشتههاي باالگداري شده و به مرور و پس از مرگ هر خان، ثروتی از قبلاغلبِ خان

ي حقوق تهدر آغاز جوانی، مادرش او را براي تحصیل در رش. خبر استاز نام و نشان پدر واقعی بی
.فرستدبه تهران می

یا بهتر است . یابدشود، بعد از پایان تحصیالت، پدر را میپسر که از ماجراي پدرش باخبر می
شود تا جانشین بگوییم به طرقی مشکوك و ماورائی از سوي پدر که او را یافته است، فراخوانده می

.شود) شیخ خانقاهی در نزدیکی سمیرم(او 
. آیدگریزد و به شیراز میجا میی ماجراهایی در خانقاه و پس از مرگ پدر، از آنزکریا بعد از ط

ها فرزند از خود بر جا گذاشته، یک پسر و دهد و برخالف پدر که دهسپس تشکیل خانواده می
خواند و در دفتر او مانند پدر، وکالت می- شمس–پسرِ زکریا . گذارددختر بیشتر از خود به جا نمی

.شودبه کار میمشغول 
ي مجد پس از پی بردن به این رابطه. شودمی) مجد(ي دخترِ دوست پدرش شمس، دلباخته

اش آشنا شود، به خارج ي شمس با مادر واقعیي خانوادهعاطفی، دختر را از ترس این که به واسطه
.فرستداز کشور می

تحت تعقیب قرار 1332کودتاي مادر واقعی دختر، همسر فعلی سرگردي است که در ماجراهاي 
او در زندان، اعدام یا به . شودانگاري زکریا یا خیانت مجد، دستگیر میي سهلگیرد و به واسطهمی

.شودشکل مشکوکی کشته می
و مجد ) مادر دختر(اشرف تکش طالق. زکریا، وکیل و شاهد طالق پدر و مادر دختر بوده است

شمس پس از عزیمت معشوق، . هویت مادر براي دختر بوده استبا شرط پنهان ماندن ) پدر دختر(
مدتی را با . گرددسال بعد، دختر براي امور انحصار وراثت به ایران باز می30.کنددیگر ازدواج نمی

.گردداش به خارج از کشور باز میکند و پس از پایان امور ادارياش سپري میعاشق قدیم
دهد و باعث دیگر پیوند میروایت دیگر این داستان را به یکهها و چند خردچه این روایتآن

شود؛ وصیت مؤکد شیخ احمد سفلی به اش مینوشته شدن متن داستان در منطق روایی درونی



هاي زندگی خودش تکمیل کند و به چاپ هاي او را با ماجرانوشتهپسرش زکریا است که دست
.خواستهگونه که خود میهم آنآن. دبرساند تا پدر، بماند؛ در متن زنده بمان

هاي خود و پدرش را براي نوشتهدست. شودزکریا به دالیلی تا آخر عمر موفق به این کار نمی
نامد و مجري اجراي با یادداشتی که او را وصی خود و پدرش می. گذاردباقی می) شمس(پسرش 

کند و با اضافاتی از بندي میجمعدر نهایت هم اوست که همه را. دهدنهایی این طرح نشان می
.رساندزندگی خودش، به شکل نهایی متن ملکان عذاب به اتمام می

شمس که هرگز ازدواج نکرده، دیگر فرزندي ندارد که بخواهد این متن را گسترش داده و 
. ي پایان این سلسله استشمس نقطه. تر کندتکمیل

. اندتنیده شدهسه راوي داشته باشد که به نوعی درهمبایست سه روایت مجزا ازطبعاً این متن می
اند تا در متن نهایی، این سه روایت اند و به شکلی مکتوب ارائه دادهجملگی، روایت خود را نوشته
).بگذریم از این که با چه منطقی و بر اساس چه نظمی(به نوعی در هم برش بخورند 

ي مکتوب کردن از سوي هر جاي آن، در فلسفهو جابهسراسر داستان با امر نوشتن سر و کار دارد
.ها شده استسه راوي، نظریه پردازي

- نویسی میهاي چهل پنجاه سال قبل را بازسالگی، دست نوشته80نویسد که دارد در زکریا می

ي آغاز تمام این نقطه. نویسدکند و شمس هم در حدود پنجاه سالگی دارد از گذشته و حال می
.هاي شیخ احمد سفلی در همان حدود سنین استنوشتهها هم از دستنوشتن

ها و میراث؛ نوشتنی که به اساس کل داستان و ستون فقرات آن هم، چیزي نیست جز این وصیت
ها انگار این رنج. هاهایی به قول زکریا از رنجنوشته. اندهایی که به ارث رسیدهارث رسیده، نوشته

ي محوري ساختار حوادث ملکان عذاب نقطه. اندها به ارث رسیدهنوشتهيهستند که به واسطه
هاي ساختار مورد نظر این آلود هر نسل به نسل بعد است و کلید فهم ویژگیهم، همین میراث رنج

.ي این ساختار استرمان، فارق از کم و کیف موفقیت فرم نهایی در ارائه
ي هاي مرسوم و کالسیک شدهنگاهی به معیاررمان و نیمدر برخوردي موشکافانه با ساختار این 

هایی در کاستی. یابیمشخصیت ملکان عذاب می- نویسی غرب، انحرافی اساسی در پیرنگرمان
با فرض این اصلِ به نظر غیرقابل . هاي رمانهایی در شخصیتساختار، ناشی از انعکاس کاستی

باید . ار، همان شخصیت و شخصیت، همان ساختار استکه در رمان، ساخت) الاقل در این اثر(انکار 
هاي خاص خودش، تا چه حد الزم و ملزوم ساختار داستانی دید فرم نهایی این اثر، با تمام ویژگی

.انداش ساخته شدههاي ویژهاند که از ماهیت و سرنوشت شخصیتبوده
هیچ یک از . شخصیت مرکزيملکان عذاب، داستانی است به معناي واقعی کلمه فاقد قهرمان یا 

چه ما از یک که آني اینبه عالوه. ي غالبی بر روایت کلی ندارندسه شخصیت اصلی احاطه
آمده از مند و عمیقاً برشخصیت داستانی منفرد و مختار توقع داریم؛ یعنی کنش واقعی و اراده

.شودر دیده نمییک از این سه نفهاي بحرانی، در هیچدرونیات پنهان شخصیت در موقعیت
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فرد آگاهی، به اختیار و با درك منحصربهآمده از خودپرواضح است که کنش واقعی آن است که بر
البته هر . اي شخصی رخ داده باشدخطرات و عواقب ناشی از آن کنش و تحت تاثیر مستقیم اراده

ي است که به زعم هایی دارند، اما همه در جهت جبرهاي بحرانی خود، کنشسه راوي در بزنگاه
واقعی یا هاي غیرها را کنشمن این کنش. همگی به نوعی، انگار ناچارند. خودشان موروثی بوده

.هاي منفعل می ناممکنش
. اشي اصلی ساختار ملکان عذاب در همین جاست؛ هم ویژگی بارز ساختاري و هم معضلمسئله

شان رقم خورده نوعی از سوي نسل قبلیشان به ها و تمام وقایع مهم زندگیهمه چیز شخصیت
این البته . اي ناچار بوده استگونهتر از خود، باز بهاست که او نیز تحت استیالي اعمال نسل قبل

رود که در داستان، جا پیش میاین مسئله تا آن. شان استهايها در نوشتهادعاي خود شخصیت
.شودي فردي به کل گم میاراده

اي که حتی اش است به گونهدادن معشوقاش در از دست کنش شمس، انفعالترینقهرمانانه
- اش را توسط خواهرش به معشوق میکند و هدیهموقع خداحافظی، در فرودگاه خود را مخفی می

اش یا حتی برقراري ارتباطی هم دست به هیچ کنش فعالی در راستاي بازگرداندنپس از آن. رساند
گردد، از اظهار عشقی سال که او خود باز می30حتی پس از . زندا او نمیمداوم و هرچند اندك ب

ي مستقیم ها را نتیجهي اینسپس همه. دهداش میغیرمنفعل عاجز است و به راحتی، باز از دست
.داندها میروابط پدر خود با پدر دختر و وقایع مربوط به دوران آن

سو به ي کامل مادر خود است و از اینتحت سیطرهنیز حدود بیست سال اول را ) پدر(زکریا 
گیرد بعد که تصمیم می. کنداش را مشخص میشود و مادر است که جهت زندگیسو کشیده میآن

ي خودش، باز از سوي افراد ماورائی پدر برود، برخالف عالقه) شیخ احمد سفلی(به سوي پدرش
- ي اسبی که سوارش است بر نمیی از عهدهشود، حتدر مسیر هم که پشیمان می. ملزم شده است

به محض . بیندداند، میاش میآید و خود را در اختیار اسب که داراي دستور و قدرتی ماورائی
ها العملدهد و تنها دستورآشنایی با پدر و مالقات او، عنان خود را تمام و کمال در کف او قرار می

.ها داردایش برنامهکند، چرا که پدر برگیرد و اجرا میرا می
هم بعد از مرگ رییس خانقاه، آن. ترین حرکت عمرش، فرار از خانقاه استدر نهایت، قهرمانانه

ترین کنش او شکستن یعنی فعال. گاه نبسته بودشکستن عهدي با پدر، که هیچ. یعنی پدرش
العملی کسکنشی انفعالی، تنها ناشی از ع. یعنی هیچ کار. عهدي است که هرگز نبسته بود

.کندترسی که تا  آخر عمر، رهایش نمی. ناخودآگاه در مواجهه با ترسی ناشناخته
هاي اش در زندان نظام را هم ناشی از فعالیتزکریا حتی مرگ همسر و کشته شدن دوست

و اصرار ) هاست مردهکه پدر سالبا آن(داند ي عمال پدرش میگونهمنطقی و خوابماورائی و غیر
اختیار هاي قبلی پدرش است و او به کل بیي کنشآید، نتیجهکه هرچه بر سرش آمده و میدارد
.بوده



اش را توجیه اختیاري خود را نمایش دهد و انفعالکند تا بیدر تمام طول روایت هم، تالش می
اش و عاشقانهشود که در تعریف ماجراي اش زمانی رو میکار، دستاما  در این روایت فریب. کند

که به زعم خودش پدرش او را یافته آشنایی با همسرش، پیش از مالقات پدر و حتی پیش از این
طور کامل در دست در نهایت، اختیار عمل به. گریزدباشد؛ باز کامالً منفعل است و از معشوق می

د و اگرنه زکریا هم دهنگیرد که او را در مسیر ازدواج قرار میي همسرش قرار میهمسر و خانواده
.داشتاش قدمی فراتر از پسرش شمس، هرگز بر نمیدر ماجراي عشقی

ي انفعال و اش باز دچار همین خصیصههم برخالف فعالیت ظاهري) شیخ احمد سفلی(پدربزرگ
داند و اش در دست نفسِ شر خود میي بودن عنانهایش به روستاییان را نتیجهظلم. توجیه است

ترین ترین کنش و قهرمانانهپس بزرگ. ي شهودي ماورائی که بر او عارض شدهنتیجهاش رااصالح
هم با این همه نشین شدن در خانقاهی متروك؟ مرگ خودخواسته، آناش چیست؟ خرابهعمل

ها و همان ظلم و گريکاري؟ گویی شیخ احمد، همان احمد نظامی است با همان حیلهفریب و دغل
.ر بودن، لیک تنها جامه عوض کرده استهمان غیرقابل تغیی

آید، که شخصیت شخص را نیز میاي فردي برکنش واقعی در شخصیت، نه تنها از بطن اراده
یک از این سه شخص، جز در آرایش ظاهر، واقع تحولی که در هیچ. کنددچار تحولی تدریجی می

.شودنمی
هاي آن ي کنشبود، او نیز همه چیز را نتیجهاگر در داستان، اثري از نسل قبل از شیخ احمد می

.کردنسل قبلی تصویر می
هاي درونی و بیرونی و عینی و ذهنی زندگی خود، یا فرار ترین چالشهر سه در مواجهه با بنیادي

این جبر حاکم بر . شان رقم زده است و خواهد زدکنند و یا صبر، تا ببینند سرنوشت چه برايمی
کنند، از سه راوي هر چه روایت می. د را در ساختار نهایی نیز عیان کرده استسراسر داستان، خو

که اند و اذعان به اینهاشان است در مسیري که به ناچار در آن قرار گرفتهها و راهبري شدناجبار
ها به یک از شخصیتبه همین دلیل هیچ. شان ساخته نبوده جز پذیرش و سر نهادنکاري از دست

هایی به واقع تخت و مشابه، با ظواهري شخصیت. یابندشوند و بعد نمیهم متمایز نمیراستی از
اختیارِ خود اي است که شخصیت، بیمکانی-شان تنها ناشی از تغییر بافت زمانیمتفاوت که تفاوت

.در آن قرار گرفته است
مندتر هستند؛ هاي فرعی مثل اشرف تکش، سرگرد، مجد یا مادر زکریا، کنشهر چند شخصیت

شان، در نهایت باز ، رها شدن در متن، عدم پردازش کافی و ناقص بودني فرعی بودناما به واسطه
.آیدهم هیچ شخصیت عمیق انسانی در متن به وجود نمی

شود و در آخر از زندگی هاي داستان گم میي اول رمان پررنگ است، در میانهمادر که در نیمه
گرا هم که قرار بوده نمایشی از کنشی انقالبی سرگرد چپ. گریزدخانقاه سمیرم میمانندش به خان

کند باشد و بخش زیادي از یک سوم انتهایی رمان را اشغال کرده، در شرایط سیاسی دشوار فرار می



22
1

اره
شم

ل  
ل او

 سا
ت 

حیر
ول

ي ا

نویسد و اي لوس و عاشقانه مینامهو بعد از دستگیري هم منفعالنه در زندان براي همسرش وصیت
از اشرف تکش هم بعد از فرارش هیچ تالشی جهت یافتن و . نشیندظار اعدام یا عفو میدر انت

اش را که مرگ همسرش، الزام تعهدات قبلیحال آن. پذیردبرقراري ارتباط با دخترش صورت نمی
.برطرف کرده است

ي امجموعه. هاو نه شناختی عمیق از شخصیت) انسانی(نه ابعاد پنهان شخصیتی چند بعدي
سه . جنبدشان از جایی دیگر بیرون از خودشان میبازي که ریسمان تحرکاتشبعروسک خیمه

شان ي راوي بودنشان، که تنها به واسطهي شخصیتشخصیت اصلی این داستان نیز نه به واسطه
ه چه به ارث رسیده انگار نه رنج، کآن. شان نامیدتوان اصلیهاي فرعی غلبه دارند و میبر شخصیت

.توجیه انفعال در برابر رنج و نالیدن از رنج است، بی هیچ کنشی در جهت رفع یا دفع آن
ترین حالت ممکن، انگار جبر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر زندگی این بینانهدر خوش

شان فردیتی باقی نگذاشته تا بخواهند از خود بروزش دهند و دست به تغییري سه نسل، براي
- بار به همراه مرثیهخواسته تنها و تنها نمایش وضعیتی باشد رقته راستی آیا این رمان میب. بزنند

اي بر آن؟
و در نتیجه تسلیم و تأیید و توجیه ناخواسته و غیر مستقیم و ناخودآگاه آن؟

ها امکان کنش فعال داشته و از اند که شخصیتها همه مؤید این نکتهماهیت حوادث و بحران
اند، ولی ماورائی داستان هم، حتی این امکانات بسیار محتمل و ممکن بودهق جهان نیمهلحاظ منط

.اندبه توجیه عدم تحرك بسنده کرده
ها در خاصیتی شخصیتنه جبر حاکم بر سطر سطر این رمان، که نقص و عدم تحرك و بی

شناختی را پایه و اساس شد همین وجه روانشاید می. زندلحظات بحران است که وقایع را رقم می
هاي اما این اتفاق هم نیفتاده است، چراکه در تمام شخصیت. پردازي در این رمان قرار دادشخصیت

فرد منتهی نشده گاه به شخصیتی منحصربهرمان به شکلی کاریکاتورگونه مشترك است و هیچ
.است

از دو راوي دیگر به آن اذعان مورد در زکریا هم ناشی از آن است که وي بیش تر بودن اینپررنگ
کند تا از این فاجعه سخنی نگوید و شیخ شمس، بیشتر تالش می. کنددارد و بر آن پافشاري می

.ي آن استاحمد هم در تالش براي تحریف فریبکارانه
مند به داستان ي ادبیات و رمان بوده و عالقهخوانیم او دل بستهجا که در زندگی زکریا میاز آن

که شاهدي جز خود ندارد، دلیل ایني او را بهگونهجادوییرئالیسمتوان روایت شبهن است؛ مینوشت
تخیلی اما باز منفعل در خدمت توجیه . ي وي دانستپردازانهناشی از تخیالت هنرمندانه و داستان

محض بوده، اگر نتوان به قطع گفت که روایت او از خانقاه پدرش تماماً نامطمئن و تخیل . انفعال
پرداز خود، آلوده تا توان به جرأت بیان کرد که وقایع عینی و منطقی را با تخیل داستانمی



کند تا ارثی که او به شمس منتقل می. سرنوشت نابسامان و اشتباهات خود را ارث پدري بنامد
.انفعال ناشی از آن به قطع نهایی نسل بیانجامد

شود در تأیید و تأکید نامختاري انسانِ اي میریا وسیلهرسد که هنر در دستان زکبه نظر می
عامل مشوقی براي . ي جبر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جاري در زندگیمنفعلِ تحت سیطره

خود نیز مؤید این پذیرش و انفعال موروثی نیست؟ یا نهاییساختاراما آیا این رمان در. پذیرش
نقدي است بر این وضعیت؟

به یأسی ) انداي که در داستان یافتهاش در نظم ویژهتک تک حوادث و وقایع(رمانساختار این 
تر به مخاطب منتقل انجامد و این یأس را با قدرت هر چه تمامها میفراگیر از عدم اقدام شخصیت

بار خواند، حس نوستالژیک و نگاه حسرتتر میکه مخاطب متن، هر چه از گذشتهچنان. کندمی
آید، فردیت فرد پندارد که هر چه جلوتر در بعد زمانی داستان میکند و میر او نفوذ میبیشتري د

.شودبارتر میاش رقتتر و وضعیتگم
ایجاد عدم قطعیت نسبی در اعتبار (ها و ابزارهایی استبدادستیز بی شک این رمان با تکنیک

جا ولی از آن. وضعیت تاریخی داشته استتالش در نقد این ... ) ها و راویان موازي چندگانه وروایت
که به زعم بنده، محتواي اثر هنري عمدتاً چیزي است فراتر از فردیت هنرمند و به شدت تحت 

ي این رمان ناخواسته به تأثیر محیط فرهنگی، تاریخی، اعتقادي، اجتماعی و سیاسی وي، نویسنده
اش نتوانسته پنهان کند و الي کلماتبهاش را نسبت به زمان گذشته در الشکلی زکریاوار حسرت

.سازدرا به من مخاطب منتقل میآن
ام منِ مخاطبی که با او در این محیط فرهنگی، تاریخی، اعتقادي، اجتماعی و سیاسی در اشتراك

جاست که این این. کنمو به خوبی این نگاه نوستالژیک به زمان پشت سر گذاشته شده را حس می
اش، نه نقد جبر استبدادي، که مهر تأییدي است بر جبري هر دم افزون خواستهمتن برخالف 

.بایست چون میراثی تلخ پذیرفته شودشونده و می
انقالبی . غرض شده استساختار داستانی و در نهایت فرم این رمان در بیان نهایی خود دچار نقض

مورد بحث قرار گرفته، متأسفانه در دهد و انفعال هاي داستان رخ نمییک از شخصیتکه در هیچ
.شودفرم نهایی ملکان عذاب نیز تکرار می

کار راویان متن، تنها فرم اثر، من مخاطب را در درك حسرت نهفته در کلمات و حوادث فریب
با پذیرش این متن . آید و من ناگزیرم به پذیرش آنچه به سرم آمده و میکند، از آناندوهگین می
اش، به هر دلیل نخواسته است قدم ترین لحظات خط ساختاري خود و در فرم نهاییکه در بحرانی

.نهایی را بردارد
انگارانه و به پیچشی ساده. اندیک از تمهیدات فرمال متن به حد نهایی و انقالبی خود نرسیدههیچ

- اي مثال، پلیبر. اندمانند که ارتباط معنایی خود را با هدف بیانی داستان گم کردهبی هدف می

آن اثر، فونیک بودن یک داستان که تأکیدي بر فردیت افراد آزاد در یک متن است، در فرم نهایی
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آن هم ،چنین راویانی همانند در درون -ي تغییر راوي یابد و نباید انتظار داشت به واسطهنمود می
.، بدان دست یافت- و تنها متفاوت در ظاهر

زبان هر ((اي به گمانم در رابطه با همین رمان، عذاب در مصاحبهي ملکاني نویسندهبه گفته
)). ي کنش آن متن استمتن به مثابه

جا که تمامی متن ملکان از آن. ي کنش او بدانیمپس ما باید زبان هر شخصیت را نیز به مثابه
ز شان نیها به عنوان واقعیت شخصیتهاي رمان است و کنش شخصیتعذاب از زبان شخصیت

که بحث شد، همانند است؛ پس تفاوت ظاهري موجود در لحن و نثر راویان نیز راهی به عمق چنان
درست است که این نثر . کار استگر و فریبنیافته و صورتی از جبر تاریخی و به نوعی پنهان

گیرد، اما تر به خود میتر و ریاکارانهویژه در روایت شیخ احمد، ظاهري مستبدانهکار راویان بهفریب
.همین استبداد و ریا در نثر زکریا و شمس نیز در ظاهري دیگر هویداست

اگر از شدت این مسئله مثالً در نثر شمس کاسته شده است، نه به معناي تفاوت زبان او با دو 
ها کاهش ها و اهداف و ضرورتي این است که بنا به جبر زمانه، انگیزهنسل قبلی، بلکه به واسطه

- اش در داستان حذف کنیم، با موجودي سراپا بیاگر ماجراي عشقی شمس را از زندگی. اندیافته

اش نداشته که حال بخواهد به چنان هدف بزرگ و مقصد مهمی در زندگیایم که آنانگیزه مواجه
.را توجیه کندشکلی ریاکارانه به شدت دو نسل قبلی، نرسیدن به آن

گویم متأسفانه نه می. أسفانه در این رمان اتفاق نیفتاده استفونیک بودن و عدم قطعیت، متپلی
که این دو ویژگی ارزش ذاتی خاصی دارند یا ندارند، بلکه به این دلیل است که اثر به به خاطر این

کار رفته در هاي داستانی بهاین تالش با توجه به تکنیک. ها دست یابدشدت تالش کرده تا بدان
.رمان واضح است

توان عدم درك درست و یا عدم پذیرش ذات ها را هم میعدم موفقیت در استفاده از آندلیل
که این رمان دارد پیام تاریخی، فرهنگی، هنگامی. اش دانستفونیک از سوي اثر و نویسندههنر پلی

فارق از میزان اهمیت یا درستی و نادرستی -زند اش را با تمام وجود فریاد میاجتماعی و سیاسی
همه چیز در این اثر و . ، دیگر عدم قطعیت معنایی ندارد-آن پیام و یا اصالً ارتباط آن با ذات هنر

.اش قطعی استدنیاي خلق شده
تر متن، دیري هرگونه ابهام و شک و دعوت از مخاطب به مشارکت در خلق، با خوانش کمی دقیق

عدم اعتماد به روایت . شودبدل میپاید که به یقین و دعوت از مخاطب به شنیدن پیام متن نمی
یابد و شان چنان آشکار است که شقِّ دیگرِ واقعه، وضوح کامل میي روایتلحظهراویان در لحظه

.ماندجاي شک و عدم قطعیتی باقی نمی
خود را به ) خواستهخواسته یا مخاطبیا ناشر(خواستهي جبري خودشاید نویسنده به واسطه

شاید اگر . اش را بر پیکر فرم نهایی اثر وارد کرده استکه به ناچار، ضربهمحدودیتی دچار کرده
خواه قرار بود ساختار داستان به شکل واقعی دچار عدم قطعیت و نفی استبداد تمرکزگرا و تمامیت



هایی پیچیده و عمیقاً انسانی به شکل کلمات جاري فونیک با شخصیتباشد و روایت به شکلی پلی
شدند و امکان از درك آن عاجز می!! از مخاطبین به اصطالح میانه یا حد وسطشود، بسیاري

- و در نهایت تأثیرش را بر شمارگان کتاب ملکان عذاب می. یافتندبرخورد درست با اثر را نمی

.گذاشت
طلبی تکرار و تأیید عمل دشوار ایجاد تحول در ساختارهاي مستبد ذهنی مخاطبین، با راحت

ي اثر در فرم نهایی، رسد عدم بروز قوت بالقوهبه نظر می. موجود عوض شده استساختار ذهنی 
.کاري باشدي این مالحظهنتیجه

توان با توجه به فضاي فرهنگی و اقتصادي زمان چاپ این اثر و سطح جاست که آیا میسوال این
این اثر تنها و تنها درك و سواد فرهنگی و هنري عموم مخاطبین، به خالق این اثر حق داد؟ و آیا

براي این زمان نوشته شده است؟ یا در درازناي تاریخ فرهنگ و هنر و ادب این جامعه، جایگاهی در 
آینده خواهد یافت؟
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مرد انگار که از یک خواب طوالنی بیدار شده باشد
سمیه برازجانی

زن داشت . اش کردنگاه. توي دست گرفت. اي یافت کردسنگ ریزه. دست گذاشت زیر پهلویش
. سیاهی، پیش آمد. کرداش را تماشا میسایهرو به مرد نشسته بود و داشت . بافتاش را میگیس

این : زن گفت. کشیداش را میروي زن زانو زد و تا زن بخواهد حرفی بزند، مرد داشت گیسبهرو
جا پیدایت شده؟اي که اینوقت روز گرفتار تنهایی شده

.انداي آوردهامروز جنازه. گشتمدنبالت می: سایه گفت
- پر کاهی از گوشه. اش را تکاندایستاد، دامن. با مرد یکی شده بودزن پشت کرد به سایه که حاال

. نگاهی انداخت سمت قبرستان. مرد خم شد و کاه را توي دست گرفت. ي دامن به زمین افتاد
شان هاي هرز مابینجا از زمین کنده شده و علفبهتر جاسنگ قبرهاي قدیمی. قبرستان، خالی بود

هایش رو به صحراي پشت دیوار ستان، درخت پیر و لختی بود که شاخهقبري گوشه. دویده بود
جا بوده و به چه کاري آمد از کی آنمرد یادش نمی. چیندیوار، کوتاه بود و سنگ. کشیده بود

مرد . اش بودوقتی برگشت، کالغ سیاهی روي شانه. گشتزن داشت الي قبرها پی چیزي می. آمده
.ها را توي هوا پخش کردپیچید و شن ریزهبادي توي صحرا . کنداشخوش داشت بنشیند و نگاه

اش را اي که زبري دیوارهکندهرفت سراغ قبر نیمه. جا دور شداش را برداشت و از آنمرد سایه
.شوم، تو زنمن مرد می: زن گفت. دست نکرده بودهنوز یک

!وات را بگپس تو اول قصه. اش نزدیک هم ایستادندمرد و سایه
دست لغزاند، . شان دراز کشیدخسته که شد، روي یکی. دویدزن داشت روي سنگ قبرها می

.اش افتادند روي زنمرد و سایه. اش را روي پوست کشیدسنگ را لمس کرد و سرديي کناره
.داستان درخت را تمام کن: زن گفت

- هم زد و با صداي نقالاش را به دو کف دست. ي لخت درخت کشیددست به شانه. مرد برخاست
تاخت تا اش میخواهی قصه سواري را بگویم که بی اسب مانده بود؟ و دشمن از پیمی: ها گفت

هاي شهري دور که و مرد خودش را برساند به دروازه. اش را در تن سوار بی اسب، فرو کندنیزه
ماند میان رفتن و مردمانش را آیین و رسم میهمان نوازي نبود تا سوار بی اسب، سرگردان ب

دوید در تا آنگاه که سواران نیزه به دست رسیده بودند بر فرازش و او که شتابان می. واگشتن
و . اش فرو کند و کسی با شمشیر پشتش را بشکافداش را در تنتا کسی نیزه. صحرا؛ پشت به سپاه

از همان . ن بیاویزندسوارانی که خوش داشتند پوستش را پر کنند از کاه و به درخت پیر قبرستا
آمد تا خودش را برساند به اي راه میپاره. ي درختروز بود که خو گرفته بود به دیدار هر روزه

و زن را همان وقت دیده بود که به گریز از . اي که جان پناه او بودهاي برهنه و فرسودهسرشاخه
.یافتگشت که نمیها پی چیزي میآمد و الي سنگشهر می



!ات را تمام کن سردارقصه: زن با صداي یک جنگجو گفت. موش شدمرد خا
.حاال نوبت توست. دانماش را نمیباقی: سردار گفت

جز سیاهی چشمش، چیزي از تنش به چشم . اي بستروبنده. اشزن دست برد زیر شوالي سیاه
شبیه به کالغی بود . ردها را به دو سو باز کدست. نمودتر میهاي زن زیر نقاب، سیاهچشم. آمدنمی

رفت روي شاخه. کرددوید و پرواز میروي قبرها می. هایش را تکان دادچندبار بال. زندکه بال می
: ها گفتبا صدایی شبیه به گوینده. سر و شانه تکاند. لخت درخت نشست

ه مرد شان. ي پشتشآرام انگشت لغزاند روي تیره. زن انگشت گذاشت جاي پارگی کمر مرد
لغزید در خماند رو به جلو و سوزناکی انگشت زن را بر پشتش بیشتر حس کرد که حاال داشت می

سوزن را توي . روي پوست سر داد. اش بیرون کشیدزن سوزنی از پر جامه. شیار گودي کمرش
چشم روي هم گذاشت و لغزش سوزن را . ناك گرفتپوست پهلو فرو کرد و مرد را حسی رخوت

زن، به ناگاه سکوت کرد و مرد . کردزن داشت زیر لب آوازي قدیمی زمزمه می. بیشتر حس کرد
گشت، پی چیزي می. انگار که از یک خواب طوالنی بیدار شده باشد، دست گذاشت زیر پهلویش

پیچید و تا صدایش در باد می. کردکسی از دور شیون می. سنگی توي دست گرفت، نگاهش کرد
. خواست سنگ را به سویی پرتاب کند، نکرد. اش لرزیدشانه. رسیدمیي مرد هاي برهنهسرشانه

.گوییهربار همین قصه را می: زیر لب گفت. اش برخاستندمرد و سایه
سایه به . دور تا دور قبرستان را رکاب زد. اش شدمرد سوار بر دوچرخه. زن بر خاك نشست

برهنه زیر آفتاب . از تن به در کشیدشوالیش را . زن برخاست. شددنبالش روي خاك کشیده می
تابوتی بر . اش روبه روي زن ایستادند، کفن پوشیدهمرد و سایه. شروع کرد به کل کشیدن. ایستاد

.وقتش رسیده: گفت. دوش داشت
. آیند، با تابوتی بر دوشسه تن کفن پوش پیش می

روید؟به کجا می: گویممی
.راهی قبرستانیم. اندسنگسار کردهکسی را : اولی با صداي زنی غمگین

کرد و و آواز دادند که سنگ دهید، هیچ کس دست به سنگ نمی: دومی با صداي مردي خسته
.گریستندهمه زار زار می

و او خود مرده بود که جالدش رسن به گلو افکنده بود و خبه :اي سرگردانسومی با صداي سایه
.کرده

کشید؟ش میو شما هنوز هم تابوت را به دو-
.مان را بیابیمتا وقتی گم شده. هنوز هم: دهندسه تن با هم پاسخ می

چهارمین شما چه کسی است؟: گویممی
.شودچهارمین ما کسی است که امشب سنگسار می-
.شودو فردا روز به دار کشیده می-
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.و دیگر روز برخواهد خواست-
.ما در جستجوي اوییم-
.از او بشنویمتا حکایتی قدیمی -

هاي بی جانی بودیم و ها به سر وقت ما آمدند که مترسککالغ. حکایت را از من بشنوید: گویممی
آوردند که خبر از سوارانی می. آمده بودندآنها به رسولی . هایمان شدندساکنین ابدي خواب

شیخ ما گفت . کنندسوزانند و مساجد ویران میپوستینی بر تن، شمشیري در دست؛ مصحف می
.وزدنیازي خداوند میسامان سخن گفتن نیست، باد بی

. این بازي تمامی ندارد: زن سر به زیر انداخت و گفت
. اش دور شدندمرد و سایه

زن، ساکت و آرام نشسته . پاشید رویشسایه نشسته بود توي قبر خالی و مرد داشت خاك می
- ها را روي تن زن میوزید و شن ریزهباد می. بافتاي و گیسش را میبود روي سنگ قبر کهنه

.لغزاند



هاي ناپیدا"بهشت"هایی از اردي عکس
نژادامیرحسین طاهري

ود و رخورد، پیش میچون لوالي پنجره روي خودش تاب می، رو در افقی گسترده، همبی باك
با _هاي نور بود و هم نوایی خاموش آبسرانگشتان در بافهبازي گوشی _زن. گرددآهسته باز می

هرچند پیش از آن . شوداش به پشت سرش جلب میي ظروف، کم کم حواسنگاهی آرام به گوشه
.هم احساس غریبی داشت

شد تصور کرد در جوري ایستاده که می. تر، معلق، شکل یک در را به خود گرفته بودآن سوي
اي که زن با در لحظه. ها را ثابت نگاه داشته استها و مفصلعاش عضلهچهارچوبی نامرئی ارت

هایش در حال ریختن هاي ریز طالیی از روي شانهکه دانهگرداند درحالیچرخش گردن سر برمی
.تواند یک مبل را به خود گرفته باشدشود شکل یک بخاري یا حتی میاست، متوجه می

ود؟به راستی پیشتر چیزي حس نکرده ب
خواست حدس بزند، اما اش میها شک داشت باز هم دلکه به غیر منتظره بودن این اتفاقبا این

آید روي مبلی که تا می. اش به جاي میز نشسته بودکه چیزي احساس کند شوياین بار بی آن
- اش که تا پیش از آن میزش بود میاش را روي شوينشیند و چاياش بود میپیش از آن شوي

اي را در زیر پوست خود احساس سرشار، لذت سبکی متورم شده. زن اندکی گیج شده است. گذارد
هر لحظه امکانی رویایی با حالتی از دست . ترسد به جاي چاي چیز دیگري را بر داردمی. کندمی

.اش همه چیز حالتی طبیعی داشت شگفت زده شدکه در اصل برايداشت، اما از اینرفته سر برمی
به . افقی لرزان بر سطح دلپذیر چاي در حال واژگون شدن بود. کندبا تردید به میز نگاه می

اند را اي بردههایش که از شفافیت هوا بهرهکند و ساقاي دیگر از چایش بسنده مینوشیدن جرعه
الي همین اش همین جاست البهمطمئن است شوي. گیرداش به بازي میبین بازوان و سینه

اش ي اشیا اش بین او و شوياي از همهگویی این جهان با ورطه. تواند ببیندشها، اما نمیچیز
اي چون نتی که در توفان ارکستري پرهیاهو تک افتاده از چارچوب پنجرهاند و او همفاصله انداخته

هایش کم کم بخاري لزج و فرار از روي چشم. شودکه در آن بلندي تعبیه شده به بیرون خیره می
. کشدچشم در پلک می. نشیندپس می
چاي را با اندکی . نشیندخیزد، کنارش میبه آرامی برمی_حل شده در سطح چیزها_اش شوي

اش جهان دیگري در حال شکوفا ها با هر بار نوشیدن، در دهاندر نجوایی از نگاه. داردمکث برمی
.شدن است

اش جاریست، انعکاس و طالیی رنگ از روي گردناش هنوز چون پودري نرمکه نگاهزن درحالی
ها را تواند تا دور دستکند که میخود را در ارتفاعی تصور می. بنددهایش میجهان را در چشم
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. اندیشداش میست، به ژرفاي طبیعتچون رودي که به سوي آفتاب در حال پیشرويبیازماید و هم
.نگرداز آن باال به پایین میکند وهایش باز میانعکاس جهان را در چشم

خورد، گاه چون لوالي پنجره در نوسانی کم دامنه تاب میباك همشوي که در قاب چهارچوب، بی
اي چربی روي در چرخشی به سوي آشپزخانه و گاه در پیچشی در سمت مقابل، متوجه نگردید لکه

. سطح چاي در حال بخار شدن است
هاي هاي یک فنجان روي لبهتکه. تا لبخندش را پیموده بودندهاي طالیی دیگر از نگاه دانه

شکسته خویش در حال بازي است، مانند کودکی رودي خاموش با بستر مسیلی گسترده که در 
.مسیر خود آرمیده است



DREEMSWEET
رضا بهاري زاده

:شب پنجم 
زند امشب خانم پرستاري که آمپولم را می. خواب بلند شدمبا وزوزِ خارشِ کف پايِ چپم از 

هنوز گیجِ خواب بودم و آبِ دهانم که تخت تزریقات و نصف صورتم را خیس . تر شده بودمهربان
وقتی که از تخت تزریقات بیدار شدم فقط به این امید بود که با یکی سرِ . کردکرده بود اذیتم می

.سرُم را درآورده بودم که آمد داخل اتاقتازه سوزنِ. یک چیزي دعوا کنم
جا کاري داشتید ؟این-
...من االن چهار شبه که اومدم اینجا براي خارش کف پام ك -
.ساختمون چارمی از سمت راست. باید برید بخش پوست-
...دیشب هم رفتم همون ج-
بوس-

تارِ به این خوبی دعوا آید با پرسکی دلش می. ش دادم و از اتاق آمدم بیرونمن هم یک ماچ به
کند؟

. توي بخش یکی را آورده بودند که گویا پاي چپش رفته بود الي در ماشین و کنده شده بود
- آیند و یک آمپول بیبخش را گذاشته بود روي سرش که رفتم کنارش و بهش گفتم که االن می

او هم به جاي داد و بیداد باید برود خدا را شکر کند که فقط . زنند که ساکت شودش میحسی به
. بعد هم از بخش اورژانس آمدم بیرون. پایش قطع شده و هر چه هست خارش ندارد

- ي خیابان را کردهانگار ادامه. ترین بخش به در وروديروي پارکینگ است و نزدیکبهاورژانس رو
- اورژانس: سمت چپ. هاي بیمارستان هم توي همین خیابان استي بخشبقیه. اند بیمارستان

.خرابه-داروخانه-دستشویی-پارکینگ: شان هم به ترتیبرويبهرو. پوست-زنان-جراحی
10که مخروبه شود بخش اعصاب و روان بوده که چون مشتري نداشته خرابه گویا قبل از این
مثل همانی که افتاده بود جلوي . ر از آشغال و بطري خالیاالن هم شده پ. سال پیش تعطیل شده

.در بخش اورژانس
جام، یه دکتري االن که این: من هم گفتم. کرداولش خواستم بروم بیرون ولی خارش اذیتم می

بعد هم . روي بخش جراحیبهاي را با پایم غلطاندم روبطري شیشه. گردم خونهرم و برمیهم می
. ي خونی که توي صفحه بود را با خودکار خط خطی کردمچه را نوشتم و لکهجا دفترآمدم این

.روم بخش پوستکنم زیرِ درخت و میهاي دیشب، چال میي دارواالن هم دفترچه را تويِ کیسه
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:شب ششم
سوزنِ سرُم . از تخت تزریقات که بیرون آمدم هنوز جاي آمپولی که شب قبل زده بودم درد داشت

خورد، همراه دفترچه توي فندك، خودکار و دسته کلیدم که هیچ وقت به درد نمی. درآوردمرا 
.جا کاري دارمبستم پرستار آمد تو و پرسید که آنزیپ شلوارم را که می. جیبم بود

.کنیدخواستم بگویم براي خارش پاي چپم آمدم و شش شب است که دارید االفم میمی
.کار خاصی نداشتم: گفتم

کار داشتی؟جا چیپس این: ا دعوا گفتب
اما بعد که . به نظرم آمد که همان ماچ دیشبی باید بهتر باشد و گفتم براي خارش پاي چپم آمدم

بخش . اش زد توي گوشم و گفت باید بروم به ساختمان چهارمی از سمت راستخواستم ببوسم
اي را تا جلوي در تم، بطري شیشهمن هم آمدم بیرون دفترچه را از کنار درِ بخش برداش. پوست

. هایش سفید بودي برگهنوز همه. ي تويِ جیبم را نگاه کردمدفترچه. بخش جراحی قل دادم
.ش دور و آمدم سراغِ این دفترچهاهمان جا انداختم

اش زیر درخت و رفتم اي هم نوشتم و برگردادندمهایش را خواندم، چند جملهچند تا از قسمت
دست و پایش را بسته بودند به دو تا چیز . یک نفر ایستاده بود کنار دیوار. جراحیتويِ بخشِ 

ها اما یارو هنوز رويِ کف پایش ایستاده بود و آویزانِ نرده. نردبان مانند که از دیوار زده بود بیرون
. اش را در بیاورندکردند که البد آپاندیساش را باز میداشتند شکم. نشده بود
ذارنش رو تخت؟چرا نمی-
.جراحی سرپایی. اش روشهاسم. اتاق خواب که نیست-

- آمد که آمدند دو تا آمپول بیکم صدایش داشت در میکمی خون ریخته بود زیر پایش و کم
.اش که ساکت شودحسی دیگر زدند توي فک و زبان

.کشید و ایناشما هم خیلی زحمت می: گفتم
چند وقت پیش یه نفر . تر از این هم داشتیمعمل سخت. متشکرم البته این چیزي نیست: گفت
خواست اش رو به دست گرفته بود و میي عصبی کنار سرش در آورده بود که کنترل بدنیه غده

طرف هم هنوز . اش اینجا و توي یه عمل جانانه جراحیش کردیمآوردیم. سر واقعیِ یارو رو ببره
. زنده است

اولی گفت که اشتباهی سر یارو را بریده بودند که دکتر زد زیر یکی از دکترها خطاب به دکتر
.چه جالب به هر جهت یارو رو زنده نگه داشتیم: خنده و گفت

:کردمراه افتادم طرف مطب دکتر پوست و با خودم فکر می
خارش پاي چپ از آپاندیس بدتر است یا خارش پاي راست؟

پاي راست؟آپاندیس از خارش پاي چپ بدتر است یا خارش 



آیا خارش پاي راست خوب است؟
آپاندیس اگر از خارش پاي راست بدتر است، از خارش پاي چپ بهتر است؟

خوام شما متن قرارداد هم براي استخدام و بازاریابی و اینا دارید؟عذر می
ها تیز نباشد تا موقع فرورفتن درد نداشته باشد؟بهتر نبود نوك آمپول

چرا وقتی بچه
.که رسیدم جلوي در اتاق دکتر پوست ایستاده بودم"هبچ"به 

.داخل شدم و گفتم براي خارش کف پاي چپم اومدم
ببینم-
صدايِ در آوردن کفش و جوراب-
ش زدي؟انگار سمباده هم به-
.اي هم نداشتهالبته تا حاال فایده. هم سمباده هم سوهان-
برات . زنییه سرم که همین امشب میبا . نویسم که یه مقدار ادرار آورهیه آمپول برات می-

.کنیدي و پانسمان میزانوت رو شستشو می. الکل و باند و چسب هم نوشتم
ام رو بنویسم؟شه همین جا بشینم دفترچهآقاي دکتر می-
.تون کنمشم کمکخیلی خوشحال می. حتما-

.ام کرد بیرونبعد هم با احترام راهنمایی
بعد هم . اشنویسمکنم و میام را قایم میهمان جایی که دفترچهام توي تاریکیِاالن هم نشسته

. بروم آمپول بزنم. ها را بگیرم و برگردم همین جا، زانویم را پانسمان کنمباید بروم داروخانه، دوا
.خانم پرستار هم بیاید و آمپولم را بزند. روي تخت تزریقات که خوابیدم فندك از جیبم بیفتد

. کنم فندك دیگر روي زمین نباشدباز میام را که چشم
خورد، دفترچه، فندك، دسته کلیدي که به هیچ دردي نمی. کنمشوم و دستم را توي جیبم بلند 

.خودکار
.پرستار بیاید

جا کاري داشتید؟این-
...دیشب هم . براي خارش کف پاي چپم اومدم-
.ساختمون چهارم سمت راست. باید برید بخش پوست-
...رفتم همون دیشب هم-
بوس-

.اش و بیایم بیرونمن هم ببوسم
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کمی -اي را که افتاده است جلوي در بخش اورژانس، با پایم قل دهم تا جلو درِبطري شیشه
.دستشویی-ساختارشکنی کنم

.شودخارش پایم دارد بیشتر می
همان هاي عمومی است، ساختارشکنی روي در بخش جراحیالبته چون درِ دستشویی روبه

بعدش هم بیایم اینجا و دفترچه . جا زیادي هم هستساختارِ قبلی را خواهد ساخت ولی براي این
:را بردارم و بنویسم

:شب هشتم
.امهنوز پیش دکتر پوست نرفته

. خاردپاي چپم خیلی می
.گفتم اول بیایم دفترچه را بنویسم بعد بروم نسخه و دارو بگیرم

.تر شدهخارش پاي چپم خیلی شدید 
او هم طبق معمول هر شب که شدت خارش کف پاي چپم . امشب خانم پرستار را ناراحت نکردم

.کند یک بوس بهم داد و فرستادم بیرونام میدارد دیوانه
بهتر است تا خارش کف پاي چپم . نویسمکه شب هشتم رسید میي شب هشتم را بعد از اینبقیه

.بزنمام نزده بیرون، آمپولم را از چشم
: شب هفتم

در کل براي پاي چپ من . دیشب امتحانی زانویم را نه با الکل شستشو دادم، نه پانسمان کردم
الکل را مالیدم به جوشِ روي گردنم که . سال است که همین جور است12االن . هیچ فرقی ندارد

خم شد و ده برابر اش، زچند شب پیش که کندم. اش چند برابرِ قبل شدهزخمِ رویش همراه اندازه
مقداري روي لباس، کمی روي دست و چند قطره هم بر رويِ . اش خون ازش ریختجاي زخم

.دفترچه
اي را تا جلوي در بخش جراحی غلتاندم و بعد همان جا ولش کردم و رفتم امشب بطري شیشه

.همان اول جلوم را گرفتند. توي بخش زنان و زایمان
.هورود آقایون ممنوع! آقا! آقا-
.من هم زن هستم-
.بفرمایید. ببخشید-

شان که خانم دکتر الغري بود، سر خورد و افتاد ها یکیدویدند طرف یکی از اتاقهمه داشتند می
:گفت. از زمین بلندش کردم. روي زمین

.دستت درد نکنه-
.سرت درد نکنه خانم دکتر-



موهاي صورتت شده هم سرت کچل شده هم . زديخانم کاش یه سري به بخش پوست می-
... منم یه مدت موهاي صورتم ضخیم شده بود که رفتم پیش دکتر چیز. عین ریشِ مردا

شناسیش؟نمی. کچله...چیز بود اسمش . هاهمون دکتره که کک مک داره
.دیدم ایجا شلوغ شده، گفتم بیام ببینم چه خبره. نه ولی دارم همون جا میرم-

و بعد شروع کرد به توضیح دادن . روي نیمکت کنار راهرودستم را گرفت و نشاند کنار خودش 
ممکن است هم . ترین مورد توي زایمان این است که بچه از سر به دنیا نیایددرباره اینکه خطرناك

ي بدبختش را از باسن به دنیا آورده و حاال هم یک مادرِ بدبختی بچه. خودش بمیرد هم مادرش
وز زنده بودند و دکترها فرصت کافی داشتند؛ با هم تصمیم گرفتند جا که مادر و بچه هنبود و از آن

.تر نشده از همان راهی که آمده برش گردانند تو و بعد از سر به دنیا بیاورندشتا بچه بزرگ
.کرد که خداحافظی کردم و آمدم بیرونام میدیگر خارش کف پاي چم داشت دیوانه

.براي خارش پاي چپم اومدمداخل اتاق دکتر و گفتم . رفتم بخش پوست
.ببینم-
.صدايِ در آوردن کفش و جوراب-
.انگار سمباده هم بهش زدي-
.هم سمباده هم سوهان ولی با قبلش هیچ طفاوتی نداشت-
-.   .  .  .
.هم سمباده هم سوهان ولی با قبلش هیچ طفاوتی نداشت-
-.... .. .. .. .. . . .
.طفاوتی نداشتهم سمباده هم سوهان ولی با قبلش هیچ -
..  . ... .م م مممممممم ...-
.هم سمباده هم سوهان ولی با قبلش هیچ تفاوتی نداشت-

با باند و الکل و . نویسد و یک سرم که باید همین امشب بزنماو هم گفت که یک آمپول برایم می
.که باید زانویم را بشویم و پانسمان کنم. چسب

اي که کارش طول توي چند دقیقه. ه دختر نسخه پیچرفتم توي داروخانه و نسخه را دادم ب
دید داشت خواب می. اش برده بوداش خوابکردم که روي صندلیکشید، مرد صندوقدار را نگاه می
. شوداش که سرما خورده سوار تاکسی میبا دوست. اش بلند شدهکه موهایش را تراشیده و سبیل

.زند تا با هم بروند بیرونلوئیس زنگ میمجید به . ي تاکسی مجید استاسم راننده
!هی آقا-

خواهد همان جا پیاده شود که برود او می
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!هی آقا-

اش که برود خانه پدربزرگ
!آقا-

شمممنون آقا پیاده می: گویدمی
آهاااي آقا کجایی؟-
.قربونِ دستت همین جا بزن کنار-
خواین؟ها؟ این دارو هاتون رو نمی-
.شما نبودمنه ببخشید خانم با -

. این که یخ زده: گفتم. شده بود مثل سنگ. بطريِ سرمی که دخترِ نسخه پیچ داد افسرده بود
.شهاش باز میاینم سالمه، تو راه یه کم باهاش گرم بگیر یخ. ش همینههمه: گفت. یکی دیگه بده

.قابلی هم نداره: سرَم را انداختم پایین بیایم بیرون که دختره داد زد
م و صندوقدار را بیدار کردم و گفتم چند میشه؟برگشت
.امشب مجانیه-

.رفتم بطري سرُم را گرفتم جلومبعد هم آمدم بیرون و همین طور که راه می
بعد در . هاگشادره درِ انجمن دماغکنه تو دماغش و بعد مییه روز یه نفر چهار تا خیار می-

چهار تا خیار : دهکار داري؟ اونم جواب میچی: گهبعدش می. بعد دربون میاد بیرون. زنهمی
گه من دو تا هندونه کردم تو بعد دربون می. تون رو ببینمکردم تو دماغم و اومدم رئیس
کنه و خواي بري پیش رئیس؟ مرد خیاري هم خیلی اصرار میدماغم اینجا دربون شدم تو می

رد خیاري میره پیش مسئول بعد م. فرستندش پیشِ مسئولِ روابط عمومیاینا و خالصه می
تون رو کم اومدم روي رئیس. من چهار تا خیارکردم تو دماغم: گهروابط عمومی و بهش می

من دو تا جیپ هامر تو دماغم : گهزنه زیر خنده و بعدش میمسئول روابط عمومی می. کنم
ت چه گهی خواي بالنسبتو با چهار تا خیار می. کنم اینجا یه مدیر رده پایینمپارك می

فرستندش پیشِ معاون دست چپ کنه و اینا و خالصه میبخوري؟ بعد مرد خیلی اصرار می
اومدم روي . من چهار تا خیارکردم تو دماغم: گهبراي چی اومدي؟ مرده می: پرسهکه ازش می

من دو تا تانکر : گهزنه زیر خنده و بعدش میمعاون دست چپ می. تون رو کم کنمرئیس
کنم اینجا یه مدیر ئیلِ شرکت نفت جمهوري اسالمی ایران رو تو دماغم پارك میحملِ گازو



خواي بالنسبت چه گهی بخوري؟ بعد مرد رده متوسط رو به باال هستم تو با چهار تا خیار می
: پرسهفرستندش پیشِ معاون دست راست که ازش میکنه و اینا و خالصه میخیلی اصرار می

تون رو کم اومدم روي رئیس. من چهار تا خیارکردم تو دماغم: گهمیبراي چی اومدي؟ مرده 
تو دماغ من دو تا هواپیماي : گهزنه زیر خنده و بعدش میمعاون دست راست می. کنم

کنم  اما اینجا معاونم؛ تو زنن و من حتی عطسه هم نمی، در حال پرواز، دور می24آنتونوف 
کنه و اینا و ه گهی بخوري؟ بعد مرد خیلی اصرار میخواي بالنسبت چبا چهار تا خیار می

ي این خالصه بعد از همه. تون رو ببینممیگه تو رو خدا بذارید براي یک بار هم شده رئیس
. مون هستیمگه ما همه تو دماغ رئیسجریانات معاون دست راست رئیسِ بزرگ می

کرد اش مییارویی که برام تعریفاون . دونمافته رو نمیحاال اینکه بعدش چه اتفاقی می
...بعد . بعد. شه؟ بعدبه نظر تو بعد چی می. بعدش رو نگفت

ام به اینجایی من هم رسیده. اش به شدت جامد مانده استبطري هنوز افسرده است و مایع داخل
است ي کوچکیدفترچه. شودام دارد تمام میدفترچه. اشنویسمنویسم و دارم میکه دفترچه را می

ي کف دست تا برگ اندازه40و حداکثر DREEMSWEETکه روي جلدش با خط قشنگی نوشته 
کنم که به هایش را حذف میتا از قسمت7ام پس فکر کنم چرت و پرت زیاد تویش نوشته. دارد

.کنم همین جابعد هم دفترچه را با این الکل و باندهاي اضافی چال می. این زودي تمام نشود
:همشبِ ن

. پرستار آمد و نشست کنارم. نشستم رويِ تخت و زار زدم. با حسِ گریه از خواب بیدار شدم
: اش را نزدیک گوشم کرد و گفتلب. دست انداخت دور گردنم. سوزنِ سرُم را از دستم در آورد

.عزیزم... اینجا کاري داشتید؟
را که آنجا بودم صرف پرستارِ ي وقتیهایش را بوسیدم و بقیهلب. اشسرم را برگرداندم طرف

- ام میهنوز گریه. جابیرون که آمدم همان بطريِ نامبرده در فوق را قل دادم تا این. مهربان کردم
جوشِ کنارِ گردنم آنقدر بزرگ شده که . الذکر نیستاما حیف که دیگر خبري از پرستارِ فوق. آید

.بدنم ازش در بیایدي خون کاري کنم، همهاش را دستگمان کنم اگر زخم

:ادامه شبِ نهم
دیشب بعد از چال کردنِ دفترچه رفتم سراغِ دکتر پوست و گفتم که برايِ خارشِ پايِ چپم و 

که دیشب مثل یک گالبیِ برعکس چسبیده بود کنار سرم- جوش تويِ گردنم 
.آمدم-
ببینم-
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.ي پیرهنم زده بیرونایناها از یقه-
.ببینم-
.پیرهنم زده بیروني ایناها از یقه-
ببینم-
.ي پیرهنم زده بیرونایناها از یقه-
ي حروم زاده مگه من با تو شوخی دارم؟مردیکه-
صدايِ در آوردن کفش و جوراب-
انگار سمباده هم بهش زدي؟-
.اي هم نداشتهالبته تا حاال فایده. هم سمباده هم سوهان-
برات الکل و باند و . زنیه همین امشب میبا یه سرم ک. نویسم که ادرار آورهیه آمپول برات می-

.کنیدي و پانسمان میزانوت رو شستشو می. چسب هم نوشتم

نویسد یا دید دارد داستان میخواب می. مرد صندوقدار خواب بود. نسخه را بردم داروخانه
هاي کاريِ گرایانه از شیفتداستان یک شرح واقع. درست یادش نیست. داستانی نوشته است

به جز لوئیس هرناندز . خواندي مردم خوب هستند و هیچ کس داستان نمیهمه. ي اوستبانهش
لوئیس به جایی در بخش پنجمِ . هاي او را خوانده استهرو که کاراگاه جنایی است و داستان

فکر کنم لوئیس به جایی در بخش دهم داستان . بخش دهم بود. نه  ببخشید. کندداستان اشاره می
.کندکند و از مرد صندوقدار انتقاد میمیاشاره 
! جاي داستان یه جوریهمرد صندوقدار این-
پس باید با منطق خواب . چه جوري؟ البته حواست باشه که این داستان تو خواب نوشته شده-

.نقدش کنی
آخه این مرد با این توصیف ضایع اینجا . ش نگاه کنی غیر واقعیه، ساختگی، خشکهر جور به-

ي پیرهنت رو بگیره تا بیدار بشی؟ چرا باید کنه؟ چرا باید وقتی خوابی بیاد یقهکار میچی
کنه بره بیرون؟ این دیالوگ مسخره همه وقت صرف بیدار کردنت بکنه؟ چرا اصال ول نمیاین

چیه براش گذاشتی؟ براي آدم عصبانی زیادي مودبانه نیست؟
کدوم؟-
اید؟بیدهاید یا خواآقاي محترم شما مرده"-

آقايِ محترمِ عزیز
"!برادرِ گرامی



ي حرومزاده حتما مردیکه: گفتم. هایش را باز کرداعصابم دیگر خرد شده بود که صندوقدار چشم
باید بهت فحش بدن که پاشی؟

- برو بیرون می. امشب هم دارو مجانیه. منم کارم درسته. حرومزاده محترمانه نیست: جواب داد
.خوام بخوابم

رفتم آمپول و سرُم را گذاشتم رويِ میز و خودم را انداختم . هنوز حس گریه داشتم. بیرونآمدم
کشیدم که سوزن داشتم زیپ شلوارم را پایین می. از همان جا هلم داد روي تخت. توي بغل پرستار

شبِ بعد هم که. باسنم و خالصه اینکه وقت نشد کارم را بکنم- ببخشید-را فرو کرد تويِ کون 
.این جاش مربوط به اینجا نیست!  نه... بیدار شدم

:شبِ دهم
ي زیادي داشتم که چون چشمانِ خود را گشودم و پرستار را در بااليِ سرِ خود دیدم هنوز عالقه

ام را که به هیچ اش و دسته کلید تويِ جیبکار ناتمام شب گذشته را تمام کنم، اما با مشت زدم
اش کردم که آن شیئ نه چندان خوش اش کردم و با مهربانی کمکخورد داخل دهاندردي نمی

ي سرم و شبیه مرد صندوقدار به نظر جوشِ کنارِ گردنم درست شده بود اندازه. خوراك را ببلعد
ي نوشابه پیمودم، با قل دادنِ شیشههایی را که باید تا جایی دیگر میآمدم بیرون و قدم. رسیدمی

شود از هاي خالی که میجا پر است از بطرياین. داخلِ خرابه رفتم. داشتمشیشه را بر. پیمودم
شود حداقل خیلی جانب میکه به حساب این. ها و باندهاي ده دوازده شب گذشته پرشان کردالکل

چون تیغ جنگاورانِ اساطیري تیز و با یک تکه آجر که به مصلحت زمان هم. تا کوکتل مولوتف
. ام را بریدمي کنار گردننمود، غدهي آشپز خانه میبیه یک چاقويِ زنگ زدهآبدیده شده بود و ش

و صداهاي فریاد مانند . تر بودها از همه سختبریدن استخوان. بعضی جاهایش استخوانی شده بود
.ترها هم سختسوزش براي کمک، از بریدنِ استخوانهاي جانغده و درخواست

ي ادامه. اميِ زخمِ رويِ سرم و زخم کنارِ گردنم را پانسمان کردهجا. امهم اکنون غده را بریده
دفترچه، –نه اون یکی-ام و از تصمیم خود براي دور انداختنِ مرد صندوقداردفترچه را نوشته

بیشتر خونی که زخم بیرون ریخته بود را با  نوشیدن به بدنِ نحیف خویشتن . اممنصرف گشته
.هایم وضعیت زیبایی نداردام و لباسبازگردادنده

بهتر است بروم شیشه نوشابه را به پرستارِ مهربان هدیه بدهم و قطعه آجر را در دماغ مرد 
اي فرو شده در بینی، ي نوشابهخارشِ جان سوزِ کف پايِ چپم چونان شیشه. صندوقدار فرو کنم

بیند که داستانی نوشته مرد صندوقدار احتماال هنوز خواب است و خواب می. آزاردروحم را می
اش هستی و اش فرو رفته و تو در حالِ خواندنِ داستاناست که در آن یک قطعه آجر داخل دماغ

.ايفهمی که خودت هم قسمتی از خواب مرد صندوق دار بودهباالخره می
.احتماال. ها ادرار آورندآخه آمپول. شاشماش میرم میولی قبل



معرفی 
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کتابی ویران
زهرا قادرپور

توسط نشر چشمه منتشر 1387اثر ابوتراب خسروي در سال “ کتاب ویران”مجموعه داستان 
تفریق خاك، پیک نیک، مرثیه باد، قاصد، یک : داستان کوتاه است8این کتاب شامل . گردید

.داستان عاشقانه، رؤیا یا کابوس، آموزگار و داستان ویران
گیر است و جوي رهایی از خاك است، خاکی که دامنواي در جستداستان سایه“ تفریق خاك”

زمان افعال داستان، زمان حال و . گیرد پاي گریز اوستحداقل چیزي که از قهرمان داستان می
سرنوشت او محتوم است و بارها تکرار . زمان حال استگویی زمان، همیشه . گاهی مضارع است

دهد که به دنیا بیاید و او را از بیاي آزاد است، فریب میبارها پدرش او را که سایه. خواهد شد
کند و پدرش پس از اوالدي نجات دهد، از مادرش زاییده شده است، از امالك پدري فرار می

کشاند و یک پایش را قطع فریب او را به ملک خودش میها التماس به او براي بازگشت، باسال
گیر، پاي گریز اوست که حتی حداقل تفریق این خاك دامن. کند تا براي همیشه پیش او بماندمی

ها جا به دنیاي سایهخواهد دوباره زمان را به عقب برگرداند و به زهدان مادرش و از آنوقتی می
.ماندا بگذارد، باز هم پایی جا میبرگردد و پدرش را بدون وارث برج

روز طوالنی پیک نیک در باغی . هستند“ پیک نیک”زمان و بازي، دو موضوع اصلی در داستان 
هاي مختلف خانواده در هر گوشه از باغ، شمایل. آن فصلی از سال استياست که هر گوشه

چنان در یک خاطره نیز هماندهایی که مردهحتی شمایل آدم. صاحبی، پیر و جوان، حضور دارند



گیرم پدر توبه کرده باشد و برائتش . گیرم پدر آردش را ریخته و الکش را آویخته”:شوندتکرار می
. “دارندهایی که از خود باقی گذاشته دست از سرش برمیرا اعالم کرده باشد، مگر سلسله شمایل

دنیا آوردن اوست و او از شمایلی از پدرش اي از باغ، در حال به مادرِ راوي داستان هر روز در گوشه
از نظر راوي همه . پنهان کندگیرد تا ردش را از مادر که در حال خیانت به مادرش است، رشوه می

است که تمامی ندارد؛ روزي که تمامی ندارد، بازي عروسی او و بازي به دار اياتفاقات بازياین 
نیک تمام نشدنی مانند روز قیامتی در خاطرات است روز پیک . کشتن پدرشیختن او به اتهام آو

. ها هر لحظه پیش رو استشود و همه چیز در قالب شمایلکه هیچ چیز فراموش نمی
مبادا فکر کنی تنهات : کردم که به منطقه اعزام شوم، زنم گفتوقتی از زنم خداحافظی می”
اي ، داستان عاشقانه“مرثیه باد”.“تگفآیم، راست میات میهرجا بروي سایه به سایه. گذارممی

حضور اشرف در خاطرات اوست و . کندکه در جنگ کشته شده است، تعریف میاياست که راوي
بانی است اي گشوده هر شب، با او که سر پست دیدهش وقتی در بیابان از پنجرهادر رؤیا و خیال

اند و بچه روز به روز دار شدهه بچهگوید کهاست که اشرف به او میدر همین خیال. زندحرف می
امید راوي است که وقتی حتی دیگر در يآن پنجره روشن رو به آسمان، پنجره. شودتر میبزرگ

. شودشنود، براي همیشه خاموش میبیند و صدایش را نمیخیال هم اشرف او را از آن پنجره نمی
این . رسدبین به پایان مییک زن کفتوسط تن قاصد در هوا ط با ترسیم خطو“ قاصد”داستان 

شده است، براي مادر هنوز چشم سال پیش گم20تواند خبري از دختري که قاصدي است که می
تنها توصیفات عینی از موضوعی فراعینی ارایه ساله است که 40برادري راوي،. انتظارش بیاورد

قاصد به مادرم گفته بود ”تداي داستان در اب: داستان نام برده شدهدر سه جا از قاصد در . دهدمی
، و بعد  قاصدي که در آخر داستان “ تواند خواهرم ناهید را پیدا کندبینی هست که میکه کف

کند تا خبري از دختر گم شده بیاورد، و بین در هوا ترسیم میبلقیس، خطوط تنش را بلقیسِ کف
ه مادر همان بلقیس است و داستان اصلیِ آیا مسأله اصلی این است ک. سوم، نام خود داستان است

ناگفته همان داستان سورئال قاصدي است که روایت نمی شود؟
شمایل، یکی از “ پیک نیک”در داستان . اشاره شده است“ شمایل”در سه داستان این مجموعه به 

هستند، هاي مختلف یک فرد که تکثر حضور او در هر لحظه شمایل. ارکان اصلی این داستان است
روایت راوي از این روز طوالنی پیک نیک که قتل پدر و اعدام او، تنها . حضوري همیشگی دارند

در هر . نیک استخوانیِ باغ پیکشمایلياي از پردهدر زمینهبرنده داستان است، پیشيحادثه
تمامی این ها در هاي تمامی شخصیتشمایل. هاي مختلف حضور دارندنقطه از این پرده، شمایل

ي چه ثابت است مکان است که باغ یا همان پردهاند، زمان بی معناست و تنها آنپرده متکثر شده
از زبان  شخصیت زهره، که یک مبارز “ رؤیا یا کابوس”شمایل در داستان . نمایش تمامِ روایت است

ن شدن، تغییر هاي مختلفی است که براي پنهاها و صورتسیاسی با زندگی مخفیانه است، هویت
هاي ما در مشغله کارمان بین شمایل. حق با شماست”: زنندقیافه دادن و دیگري شدن بر چهره می



24
5

اره
شم

ل  
ل او

 سا
ت 

حیر
ول

ي ا

چه ظاهراً هویت مستعاري برايهایی که اگردر این داستان، شمایل. “مختلف سرگردانیم
و هاي داستان براي پنهان شدن هستند، ممکن است تبدیل به هویت واقعی فرد بشوندشخصیت

چنان که من و او ظاهراً هم”: ایم قابل برداشتن نباشددیگر مرز واقعیت و شمایلی که به چهره زده
یافت میي من بسط کردیم، واقعیتی متفاوت با خاطرهتک عکس هاي آن آلبوم زندگی میدر تک

داشتند فهرست ها اصرار چنان که آنکردیم تا همکه من و او در پناه شواهد آن واقعیت زندگی می
ي عروس من پنهان بماند، و او چیزي به مثابه محمل اسرار باشد و من ها در سینهها و نامشماره

.“در شمایل عاشقی که وظیفه دار است نگهبانش باشد
اي است که ظاهراً درصدد نوشتن داستان عشق بین عمو نویسنده“ یک داستان عاشقانه”راوي در 

. کندخواهد وجود داشته باشد را خلق مییشتر داستان عشقی که میداوود و زهره است، اما ب
اند، قطره اشکی بر ي عمو داوود را به ایران آوردهسال، حاال که جنازه30عشقی که حتی بعد از 

من که هنوز هم همیشه ”: راويِ نویسنده خود در عشق شکست خورده است. نشاندچشم زهره می
که انتظار زنگ تلفن او را بکشم، منتظر زنگ تلفن ر بودم، نه آنمنتظر زنگ تلفن هستم، منتظ

راوي در این داستان نیز به شمایل اشاره . “کسی بودم و او تلفن نکرد و عمو داوود تلفن کرد
براي من ... یک داستان عاشقانه باید از عمو داوود بگویم که تا روز تدفینش ندیده بودمش”: کندمی

ه او، اجزاي پراکنده شود بها و چیزهایی که مربوط میها و نقلعکسي آن که ندیدمش، همه
اي که از کوشد که در پس تمام اطالعات پراکندهراوي می.“که برایم نامفهوم استشمایل اوست 

اي بنویسد و در این کند، داستان عاشقانهها و مادربزرگش در مورد عمو داوود و زهره پیدا میعمه
جو براي یافتن حقیقت است، اما در عین حال وآوري و پرسدرصدد جمعراه با وجودي که 

کند که اعتبار روایت او اي تعریف میتصاویر دیدار زهره با جسد عمو داوود را به صورت خاطره
چنان شایعات و حرف و آفریند و در پایان آن، همراوي، داستان را مطابق میل خود می. ناچیز است

ولی . طور که شنیدم از زهره متنفر بودهرچند آن”: ین عشق قدیمی تمامی نداردباب اها درحدیث
حتی . در یک داستان عاشقانه نقش عاشق و معشوق و کسی که دیگر عاشق نیست فرق ندارد

وي . راوي عشق را زنده نگه دارد.“ممکن است روح معشوق داستان از قضایا اطالع نداشته باشد
. داردمیمیرد را با مرگ عاشق زنده نگهمیعشقی که با ثبات و وصال

وقت یک هنگام نیست که طولی باشد با قید ماضی و مضارع، که وقت جمیع ازمنه است در ”
شمارند که هر یکی و جسم آدمی به عین مدارات ازمنه بی. مدارات به عین سحابی که به شمار ناید

.قبل، و مضارع را تا بدل به ماضی نمایدزید در مستزند شب و روز، و میبر مداري پرسه می
القصه آن که هر هیئتی از آدمی به نقشی اندر است و گاه باشد تا هیئتی از کس در تقاطع 

شناسند مدارات به هم رسند رو در رو، نه چون حیات آدمی در آبگینه، و نه به عین دو تن که می
!یاد و خاطرهزید با صورت دیگري را، که هر کدام در وجود دیگري می

“، موسی بن ادریس مسائلیجامعه االزمنه طرطوسی



هاي کهن ایده ریشه“ رؤیا یا کابوس”مطلب باال یکی از دو نقل قولی است که در شروع داستان 
آید اما با این اگرچه تنها یکی از این منابع به نظر معتبر می. کندداستان را به خواننده معرفی می

هاي آشنا در این زمان هاي موازي که جاناین منابع قدیمی، کهن بودن ایده زمانيحال با ارایه
شناسند، را هرچه بیشتر واقعی نشان میدیگر را بازموازي تنها به صورت رؤیا یا کابوس هم

اگرچه زندگی مرد مبارز سیاسی که دستگیر شده است و جالدي که محکومان را اعدام . دهدمی
کند اما در نهایت دنیاي این دو به نظر ر رؤیا یا کابوس دیگري ادامه پیدا میکند، هر یک دمی
شوند و دنیاي موازي بر هم منطبق می/این دو زمان. رسندرسد که در پایان داستان به هم میمی

نام داستان نیز ناظر بر همین وجه . هایش را اعدام کندکابوس/جالد است که قرار است مرد رؤیاها
که زندگی کدام یک در این. ص دوگانه رؤیا یا کابوس براي هر دو شخصیت این داستان داردنامشخ

.رؤیاي دیگري، یک کابوس است
کند که حتی در نقشه معلمی جوان درخواست تدریس در روستایی را می“ آموزگار”در داستان  

ومرد جوان در جست.شناسدجا را میثبت نشده است و تنها راهنمایی محتضر راه رفتن به آن
مردمی که . ها پیش براي هدایت مردم به این روستا رفته استجوي پدر سالک خود است که سال

شناسند و تنها با هایی از تبار هدهد، پرنده سلیمان نبی هستند و کلمه و زبان نمیبنا بر افسانه
وظیفه پیامبر و . هم ارتباط دارندآید با ها و صداهایی که تنها از حلقومی غیرانسانی بیرون میزوزه

در . آموزگار یکی است، رام کردن روح انسان و دیگري رام کردن صدا، زبان و در نهایت فکر انسان
داند که انسان شدن چرا که سالک نیز می. پوشانی داردجا وظیفه این دو در کنار هم و با هم هماین

تن بر صدا، یادگیري کلمه و شناخت اسامی ذات و و فاصله گرفتن از خوي حیوانی تنها با سلطه یاف
ن اهداف آموزش نحو این مهمتریدر واقع از ”: اسامی معنا براي تحقق ارتباط انسانی ممکن است

بود که در نهایت صاحب کلمات، مراتب کلمات معنا را شناخته و هنگام درد، لذت، هول و رنج و 
ها و رفتارهاي نامتعارف اجزا و در مهار حرکتهاي سهمناكهراس عالوه بر ادا نکردن آن زوزه

که به سمت ها به سمت شمایل انسانی میل کند، نه آنخطوط و اعضاي صورت بکوشد تا صورت
اما مرد سالک، پدر آموزگار، تنها موفق به یاد دادن اسامی ذات به .“شمایل حیوانی رجعت نماید

ها وانسته بود با زبان غریب خود مردم با آنمردم شده است و یکی از کراماتش همین بوده که ت
تنها در میان . ها را رام کند، تا بتوانند اسامی ذات را ادا کنندارتباط برقرار کند و کم کم حنجره آن

تمام این مردم یک زن است که توانسته است کلمات معنا را یاد بگیرد و اوست که دستیار آموزگار 
با این حال این آموزگار نیز به . گویدپدر و کرامات او برایش میيشود و از گذشتهجوان فعلی می

چنین تثبیت حاالت انسانی در پایان یک سال تصمیم دهی اسامی و همدلیل عدم موفقیت در یاد
جا که بنا به اعتقادي فصل جدایی انسان و حیوان زبان ازآن. را ترك کند“ رمشگ”گیرد که می

که ها به هیئت انسانی در بیایند؟ در حالیراي این مردم بیایند تا آناست، چند معلم دیگر باید ب
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کسی يسال است که با مرگ او دیگر حتی در حافظهآباد نیز مردي کهنتنها راهنماي این ناکجا
.وجود نخواهد داشت“ رمشگ”هم جایی به نام 

ي، جلوه“داستان ویران”اصلی آثار ابوتراب خسروي است و شاید بتوان گفت يواژهکلمه، کلید
نویسنده در داستان حضور دارد و طرح داستان را در . درخشان این ادعا در کتاب ویران است

آفریند، هاي نویی میکند و شخصیتها را ویران میشخصیت. کندجاي داستان، ویران میجاي
ي او که خطاب به کلمهي داستان توبا استراوي، نویسنده. تواند همه چیز را ویران کنداگرچه نمی

توبا، زنانگی مکتوبی است که نویسنده . همه چیز کلمه است و چیزي جز کلمه نیست. زندحرف می
کند و کلمات را سازد اما هر بار کلمات او را ویران میبرایش تصویر مثلثی عشقی را با کلمات می

اگر نوشته نشده بود ... کنییکردي و من ننوشتم گریه متو گریه نمی“:نویسددر نظمی دیگر می
آید، و بعد در اش که میدیديهاي خیابان اصلی کوشک میکه سروان مرده است، در نور چراغ

. نشستزدي و برق شادي در چشمانت مینشست و تو لبخند میکنار تو در قاب آن لحظه می
نوشتم ولی یادت باشد میهایتنوشتم، حتا بوسه را بر لبها را میمن آن. کردبراي من فرقی نمی

تصویر هر لغت در داستان، تجسم همان . “که همیشه هر بار دهانت پر از طعم شور خاك می شود
تنش از جنس حروف : گوید، راست می“هایم فرسوده شدهاستخوان”: آن مرد می گوید”: کلمه است

ورت مسافران را صف کلمات ص. شودمستهلکی است و شاید به همین دلیل دیگر پیر نوشته می
اي که کودك است از اند و کلمهتنها دو کلمه به هیئت سربازانی خسته به خواب رفته. خوانیمی

هاي تن توبا را در اي است که حرفراوي، نویسنده. “خوردزنی شیر میاي به هیئت سینهکلمه
. کشدرا میکند و عاشق اوست و حتی به خاطر او تمامی عاشقان او زمین و هوا جستجو می

نشاند و بعد به دست توبا شهدي مسموم دیگري میيي گلوله را از تفنگ یکی در سینهکلمه
نویسنده ”: دهد که دیگري را نیز مسموم کند تا تنها او بماند که خود به او بگوید دوستت دارممی
این واقعه چه تر ازتواند مردي مانند سعید سپهر را در مهلکه جمالت خود بنویسد و تراژیکمی

هاي خودت او را مسموم کنی؟ شاید اگر آنکه بخواهی با دستتواند باشد که تو بیاي میواقعه
کردي که زنی مثل تو عاشق دیگري دارد که رسید، تو کشف مینوشتن واقعه آن امر به فرجام می

اي و از ی نشستهنشیندر بیرون ایستاده تا در فرصتی که دیگر هیچ کس نیست و تو تنها در شاه
کنی، از یکی از معبرهاي داستان وارد شود و هاي گیالس و آلبالوي باغ نگاه میپنجره به شکوفه

نویسنده همان مرد واقعی که وقتی کلمات .“بگوید که او مردي واقعی است که تو را دوست دارد
آور را ي مرگآن شرابهي خواند که آرزوي مرگ سعید سپهر را ندارد، کلمه کلمهصورت توبا را می

باید تن تو “: کندکه خود توبا را ویران میماند جز آنکند اما راهی نمیاز تن سعید سپهر پاك می
و .“باید همه چیز را از نو نوشت. بدیل نوشته شودهاي وجودت جسمیتی بیرا ویران کرد و از حرف

آورد که عاشق زنی به نام سیروس در میبار راوي، کلمات وجود توبا را به صورت مردي به نام این
آذر سپهر از کلمات ویران سعید سپهر ساخته شده است و سروان که دوباره در . آذر سپهر است



این داستان عاشق است، گیریم این بار عاشق کلمات ویران سعید سپهر است و این بار او توسط 
اشق و یک معشوق را تکرار نویسنده حکایت دو ع. شودسیروس به خاطر این عشق کشته می

در . ها تغییر نکرده است و پایان دوباره همان استکند، همه چیز ویران شده است اما دیالوگمی
هاي سرخ گلوله که حتی داستان کسی باید بمیرد و آن فرد همیشه سروان عاشق است، با کلمه

داستان قبلی بر سینه سروان نگاه ها را از پیش از تیر خوردن سروان در داستان جدید، نویسنده آن
کند که این از غفلت نویسنده نیست بلکه سماجت شیطانی کلمات که ادعا میداشته است در حالی

هاي تفنگ در دست”: بار در آخر داستان خود کلمات توبا یا سیروس بمیردحتی شاید این. است
ر، تمهیدي داستانی است تا شکارچی داستان ماست، و شکارچی آن مرد ویران شده باشد یا آذ

هاي وجودت دوباره زنی به نام توبا نوشته شود، جسد تو از میان کلمات داستان به درآید، تا با حرف
ها در برابر نویسنده بنشینی و نویسنده نه با صدایی از جنس کلمات تا تو، توبا دور از شرارت جمله

ها نرو و در به برزخ داستان: به تو بگویدکند، که با صدایی از جنس صدا که هوا را مرتعش می
با تو من هیچ زن دیگري را نخواهم نوشت، براي همین است که حرف هاي تن تو را . کنارم بمان

.“در آب و هوا جست و جو می کنم
هاي بکر و ایده. بهترین مجموعه داستان از بنیاد گلشیري استيجایزهيکتاب ویران برنده

فرد ابوتراب خسروي در این مجموعه، خواننده جدي ادبیات داستانی را بر بههاي منحصرروایت
د، و هریک نشومتالشی شده و از نو آفریده می،هاي این مجموعهفرم در داستان.آوردسر شوق می

. اندها، فرم خاص خود را آفریدهرؤیا و اسطوره در داستان. ها موضوعی مستقل دارنداز این داستان
شود و در طرح و شکند و ویران میزمان نیز در آثار او می. ها زمان و مکان خاصی ندارندداستان

آفریند که با خواندن دیگر آثارش هاي بکري را میابوتراب جهان. شودفرمی تازه بازآفرینی می
هاي این مجموعه، طیف وسیعی از داستان. شویمهاي او میهاي خاص داستانمتوجه مشخصه

. دارددان داستان را راضی نگه میمنعالقه
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جهانی در دستان کودك : تیله آبی
زهرا قادرپور

داستان کوتاه است که چاپ اول آن، 7اثر محمدرضا صفدري، شامل “ تیله آبی“مجموعه داستان 
تجدید به چاپ رسید و بعد از ده سال، توسط نشر ققنوس 1377توسط انتشارات زریاب و در سال 

هاي پریون، تیله آبی، دلگریخته، دیدارخانه، دو بلدرچین و این کتاب، شامل داستان. چاپ شد
کار محمدرضا يمایههاي جنوب کشور و دنیاي کودکی، دستافسانه. درخت نخستین است

صفدري براي خلق فضاهایی بومی و نمایش باورها و اعتقادات محلی در بستر زبان خاص این 
. جنوبی استينویسنده

جنیان و يهاي محلیِ رابطهروایتی مدرن از افسانه“ پریون”این مجموعه داستان، با داستان 
دهد که را نمایش می) جن(شخص، داستان عشق یک مرد و پريراوي سوم. شودآدمیان آغاز می

جا از بهستان جااین دا. در پایان داستان، فرزند این رابطه، متعلق به دنیاي پریان است نه آدمیان
ها گرفتن از آنیا تسلط بر جنیان و بهره“ زارگیري”چون مراسم و باورهاي عامیانه، همهامراسم

باید هشیار باشد تا که اگر موهایش را از پشت بگیرد و بپیچاند تا شیونش بلند ”: کندصحبت می
خواب بیدار شود چند سکه زیر کند هر روز که از دهد؛ کاري میمیبهرهشود آن گاه زن او را 

اي را در جهان آدمیان و در مرد، زندگی دوگانه. “دهدبالشش باشد، یا صدایی خوش به او می
زید که به نظر در دنیایی دیگر می) جن(این پري. گیردجهانی دیگر، پیش یک پري در پیش می

دنیایی که . آوردمی“ دیدار“اي است که زن خود را در آن رسد مرز آن با دنیاي آدمیان، چشمهمی



نویسنده براي نمایش این حاالت از . شوددر آن ادراکات مرد از اشیاء، زمان و مکان متفاوت می
کند که مبهم بودن معنا در این زبان، مبهم بودن فضا و تعلیق موقعیت زبان خاص خود استفاده می

آیند که اگر بیایند شاید وند یا میرداند این است که پاها میمرد نمی“: مرد را نشان می دهد
داند و را نشانه رفتن میاي باشد که او هم رو به جایی برود و اگر پاها بروند باز او به ناچار آننشانه

بیند، آمده است چون رفتن خود را نمیرفته است یا میرود تا به جایی برسد و بداند که میمی
آن که از روبرو . آیدي اوست و آمدن براي آن که از روبرو میرود و رفتن براگوید به خود که میمی
رود و هم پس هم این می. آیدرود و یکی از روبرویش میگوید که او به جایی میآید به خود میمی

رود و آید و آن میرود و میروشن است که این می. آیدآید و هم آن میرود، هم این میآن می
.“آیدمی

ها و نقطهها، ویرگولنقطه. شکن استخوان و معیارهایش زبانی سختدر داستانزبان نویسنده 
این مسأله، به متن، لحن خاصی . ها، دیگر در جاي همیشگی مطابق با نوشتار معیار نیستندویرگول

زبان داستان به عنوان یکی از عناصر داستان، در خدمت . هاي اوستي داستاندهد که ویژهمی
هاي خود، بندين است؛ بنابراین باید بتواند داستان را پیش ببرد و با لحن خاص و جملهطرح داستا

هایش، همواره از زبان معمول فاصله زبان خاص نویسنده در داستان. طرح داستان را تکمیل کند
همزبان در. کنددارد، اما پیچیدگی آن متناسب با طرح داستان، راوي و فضاي داستان تغییر می

تنیده و هایی که فضایی وهمی و خاطرات در همنشینی خاص اجزاي آن، با داستانچیده با همپی
ها، زبان، حس الزمانی و المکانی داستان را تشدید در این داستان. خوانی داردرؤیاگونه هستند، هم

حوادث معلولی بینوعلتينشینی اجزاي جمالت، عدم امکان ایجاد رابطههميکند و رابطهمی
. کندتشدید می“ درخت نخستین”و “ مویه”، “دو بلدرچین”، “دیدارخانه”هایی مثل را در داستان

دهند، حس معلق بودن طرح و فضاي داستان، به ها که در فضایی رؤیاگونه رخ میدر این داستان
در . شودنشینی اجزاي آن به هم ریخته است، تشدید میخوبی توسط جمالت بلندي که روابط هم

توان پیدا کرد، معلولی و یا توالی زمانی را بین اول و آخر جمله، نمیوعلتياین جمالت، رابطه
شوند و این ادغام، نه به صورت متداول و براي ایجاز و جلوگیري از اطناب جمالت در هم ادغام می

دوم يو در جملهشوند اول حذف میيرود، بلکه فراتر از آن، عناصري از جملهسخن به کار می
.شودمعلولی بین دو جمله شکسته میوي علتکه درك زمانی و رابطهروند؛ در حالیفرو می

شخص، دید اولياي است که با زاویه، پسربچه“دلگریخته”و “ تیله آبی“راوي هر دو داستان 
ايداستان پسربچهتیله آبی، . کندداستانِ چند ساعت زندگی در فضایی روستایی را تعریف می

با . انداتفاقات روستا مشغوليدیگري به نام احمد به بازي و نظارهياست که همراه با پسربچه
روایت و زبان داستان در این دو داستان، پیچیدگی يسال داستان، شیوهوتوجه به راوي کم سن

، ساختاري متناسب با توالی زمانی و مکانی در روایت وجود دارد و جمالت داستان. کمی دارد
با این حال، نویسنده براي گذار از محدودیتی که شخصیت کودك . اندشخصیت راوي پیدا کرده
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“ تیله آبی”در داستان . استکند، به شگردهاي دیگري دست زدهبراي زبان داستان ایجاد می
، است که تنها از 55دیگر متن، ماجراي عشق نافرجام توبا و شاهنده، راننده ماشین بارييالیهزیر

روایت اتفاقات روستا به . استها از گذشته و حال روایت شدههاي بچهدیالوگطریق مشاهده و 
سال این دو وبه عبارتی، راوي کم سن. سازندهاي سمبلیک، معناي این داستان را میهمراه نشانه

. تی خودش راهی نداردها و حکند و به ذهن دیگر شخصیتداستان تنها عینیات را روایت می
اي که حاال دیگر قدرت و هیبت گذشته ها بوده است، رانندهکه زمانی ساالر جاده55ماشین باري 

زنی . خیلی ازش نترسیدیم چون اژدهاي روي بازویش به اندازه عقربی کوچک شده بود”: را ندارد
نیست، همگی نشان از و توبا زنی که دیگر “هم روي بازوي چپش دیدیم که انگاري سبیل داشت

گریزد، اي که ته حوض از دست همه میارزش و گمشده دارند؛ همانند تیلهبا) عشقی(يگذشته
اونی که . خودش نبود”: احمد گفت”: اي که هر کسی در زندگیش داشته استرفتهدستچیز از

تو . آبی آبی بوداون“: گفت“ مگر کوري؟. این هم رنگش آبی بود“: گفتم.  “توي آب دیدیم آبی بود
یادم اومد همون آبی که خودم ... ها... بگو چه رنگی؟... یه رنگی گفت ها. آبیش یک رنگ دیگه بود

.“ “گن بهش؟چه می... و خودت تو آب دیدیم
راوي پسرك . هاي داستان استشخص یکی از شخصیتباز هم راوي اول“ دلگریخته”در داستان 

رسد همان راوي داستان تیله آبی است، البته این گمان تنها به میسالی است که به نظر وکم سن
دیگري يبه عنوان دوست راوي است وگرنه این پسر، هر پسربچه“ احمد”اتکاي تکرار نام 

تر و هاي پیچیدهها و دیالوگبه عنوان ماشین محبوب جاده59ماشین باري . توانست باشدمی
تر دهد که روزگاري سپري شده است و راوي، بزرگنشان میها و راوي داستان، هاي بچهواکنش

اما با این حال، راوي هنوز تنها عینیات و حوادثی که . ترشده و به تبع آن، زبان راوي نیز پیچیده
شگرد نویسنده براي کنار . ها نداردکند و راهی به ذهنیات شخصیتافتد را تعریف میاتفاق می

افروز که در جواب گل. ها و زنی به ظاهر دیوانه استي بین بچههازدن این محدودیت، دیالوگ
نامد، با رفتار و روایت خاص خود، از می“ بیندیوانه ”خواند، خود را کدخدا که او را دیوانه می

مخاطب . شکندپلنگی که همگان در پی شکار او در روستا هستند، فضاي رئال داستان را می
خاطر کند، بهاش با پلنگ، تعریف میجامه، درمورد رابطهکه زنِ سرخپذیرد که داستان خاصیمی

هاي احمد به او نیز، کمکی به روشن شدن واقعیت که پاسخدیوانگی ظاهري اوست درحالی
بنابراین داستان که با روایتی رئال از به هم خوردن . افزایدآلود بودن ماجرا میکند و بر وهمنمی

ها و دیالوگيوسیلهطر پیدا شدن پلنگ، آغاز شده است، در ادامه، بهیک عروسی در ده به خا
. کندروایت خاص این زن از پلنگ، زیرمتن سوررئالش بر وجه رئال آن، غلبه می

هایی شخص از خاطراتی است که سر درگوش هم گذاشته و برشروایتی دوم“دیدارخانه”داستان 
اي دارد که در آن، کاغذهاي ریزي ان، اشاره به بازي کودکانهنام داست. کننداز زندگی را تعریف می

دهند؛ صداي برخورد کاغذها مثل صداي حرف را گرفته تکان میریزند و دو سر آناي میرا در لوله



اند و خاطراتی خاطراتی است که به هم رسیدهي“دیدارخانه”این داستان، . زدن دو به دو است
با تار شدن لبخند و هرچه کم ”: کنندالی را در گوش هم، زمزمه میپراکنده از کودکی تا بزرگس

در این لوله دیگر هیچ کس در . ماندات از هر چیز تهی میسوتر شدن چشم او، دیدارخانه سی ساله
عالوه انتخاب راوي دومبه. “گوید که تا کی و کی بیدار بمانندگوش دیگري آهسته چیزي نمی

خوانی دارد؛ گویی راوي سر کلی روایت این خاطرات پراکنده، هميدهشخص در این داستان با ای
و مشهد و بنارس و کرمانشاه و ریگستان را “ حسین سیمرغ”و “ سین”در گوش مخاطب، ماجراي 

. کندزمزمه می
در این داستان هم، مثل دو . ها، تاریخ و اسامی داستان استداستان، محدود به نشانهویل تأ

اسامی مشابه ریگستان و . هاستآید که حاال او سرور جادهمی60نام ماشین باربري داستان قبلی، 
موقعیت مکانی و زمانی ي، دامنه60و55،59هاي باري اسامی ماشینآبادان در این سه داستان، و 

. کنندداستان را مشخص می
يداستان رابطهتوان بین حوادثموقعیت داستان مبهم است و نمی“ دو بلدرچین”در داستان 

زبان در این داستان از کارکرد ساخت معنا فاصله . معلولی و یا نظم زبانی برقرار کردوعلت
در واقع زبان و کلمه، . شودراستا با دیگر عناصر داستان، پیچیده و خودبسنده میگیرد و هممی

هایی که توصیف شوند و صحنهشخص، در هم ادغام میجمالت راوي سوم. خود اصالت دارند
. هاي خود نگاه کردبهوم سر پایین انداخت و به دست”: شوندکند بدون ارتباط به هم وصل میمی

اي که پیش آمده بود؛ هفت سالی کرد در خاموشیها را نگاه میها و مچنخستین بار بود که انگشت
ها ناخن. آمدة به هرجا رفتههايِ از هر جا ها رگها گره انگشتان رگیک بار آن خاموشی که ناخن
ها گردد، و این گرهروند که زن دنبال سیگارهایش میآیند یا میها میپایان رفتن یا آغاز رفتن رگ

شود آمد و این که شود رفت و هم میو پیوندها جایی است براي گم شدن که بشود گفت هم می
گردد یا نه، این دیگري است که آمده از استخوان به کناري لغزیده در جایی که انگار برمی

رود تا در زیر گرهی یا پیوندگاهی بشود گفت آیا این که گردد؛ از زیر ناخن آمده به جایی میبرمی
شود باال آمد تا شود پایین رفت و میآید از این راهرو باریک و از این پلکان میرود یا میآید میمی

. “اي از آسمان گشتیچه، دنبال تکهدر زیر داربست مو؛ این هشتی کوچک پر از در
زن در شود پرسهشود که در میانه ناگهان کودکی میبا داستان مردي آغاز می“ مویه”داستان 

شان نامشخص است، شبیه رؤیایی از خاطرات کودکی مرد که آغاز و ترتیب منطقی. اشحیاط خانه
اي بین حوادث و توان رابطهشود و نمیداستان، آغاز میيخاطرات کودکی است که ناگهان از میانه

هاي اصلی این داستان یکی از تم“ سایه”. ریخته پیدا کردهممعناهاي متفاوت این خاطرات در
ترساند و رؤیاي خاطرات کودکی که مانند اش مردي دیگر را میمرد بزرگسالی که با سایه. است
دانی به کجا بروي و وقتی نمی“: ناپذیر استاي از زندگی، همیشه به دنبال انسان و اجتنابسایه
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ترین جاي جهان برو اگرچه دانی به کجا بروي به نزدیکخوابی باز نمیاي و میاي یا نشستهایستاده
.“اش رسیدات از تو دور باشد؛ پس راه افتاد و به سایهجا به اندازه سایهآن

د دو داستان قبلی، زبان از ساخت آخرین داستان این مجموعه نیز، مانن“ درخت نخستین”در 
توان معنا و طرح مشخصی براي کند که نمیگیرد و تصاویري پراکنده ارایه میمعنا فاصله می

ها، مشابهت مکانی اشاره به درخت نخل در این داستان با توجه به دیگر داستان. داستان پیدا کرد
توان بین تصاویر مختلف این داستان، نمیبا این حال . کندهاي این کتاب پیدا میداستانبا دیگر 

.ارتباط معناداري پیدا کرد
چنین هاي کوتاه این مجموعه، روایتی مدرن از باورها و اعتقادات و همداستاندر نویسنده

هایش زبانی خاص خود زبان او در تمامی داستان. هاي محلی مردم جنوب ارایه کرده استافسانه
اش را در خدمت دهد که وي زبانهاي این مجموعه نشان میداستاناست، با این حال توجه به 

شخص، اولدید سومياو در این مجموعه داستان از هر سه زاویه. بردطرح داستان به کار می
اش است و انتخاب این زوایاي دید و میزان پیچیدگی زبان داستانیشخص، بهره بردهشخص و دوم

عالوه اشاراتی در به. روایت داستان قرار داده استيایده و شیوهرا بر اساس موضوع، شخصیت،
هاي او مفاهیم و مضامین مشترکی دارند که دهد داستانهاي وي وجود دارد که نشان میداستان

دست بر ”: ، تکرار می شود“من ببر نیستم پیچیده به باالي خود تاکم”هاي دیگر او مانند در کتاب
هاي تاك ایستادن به دن دو دست بر سینه یا گردن در کنار گودال و شاخهدست ماندن یا چفت کر

خود گفتن که آن شاخه تاك است پیچیده به باالي خود و در جایی گره خورده باال آمده و پهن به 
آمد و باور اندوهگین شد از خمش ندیدار آب که یک دم دیدار می... روي داربست، شاخه تاك بود

جا بود و پیچیده به باالي خود تاکم؛ آن شاخه تاك بود در شب و او آنکنید من ببر نیستم
.“...هایش مایۀ هیچ کاري نبودنددست



لوییس، رضا، مجید و دیگر هنرمندان: با  هنرنمایی“از حیرت تا گرسنگی”
زهرا قادرپور

يزاده، داستانی در دامنهو رضا بهارياثر مشترك مجید خادم“از حیرت تا گرسنگی“کتاب
توسط انتشارات بوتیمار به چاپ 1392در سال ،صفحه127است که در “گرسنگی”تا “حیرت”

لوییس خودش را ! کشدتنهایی، لوییس خودش را میحیرت، بخش11این کتاب شامل . رسید
کار است، يآمادهاکنون کنند در باد، دستگاه همهایی از مدیر مدرسه، رها میکشد؟، یادداشتمی

دوند، جنون هایی که به دنبال من میکه بود لوییس هرناندز هرو؟، سوسکلبنیات و مکافات، 
،در عین داشتن موضوعات و مضامین متفاوت،داستانیياین مجموعه.وار و گرسنگی استدیوانه

هاي مرزهاي مشخص داستانکهدهدمیداستان واحدي را شکل ،از طریق ارجاعات بین متنی
، با تازهمدرنیسم، هر اثرِپستدیدگاهر بتوان گفت که بنامی. دزنهم میمدرن را برکالسیک و

موضوع هر اثر، . شونددچار تحول می،کند که در جریان تاریخیاي را خلق میخود قوانین تازه
آن اثر استخود .

مخاطب را براي خواندن “هادر قسمت شقیقهحیرتاحساس اندکی “شروع داستان با عبارت
مختلف این کتاب در فاصله میان ) یا همان فصول(ها داستان. کندگویی متفاوت آماده میوگفت

توان منطق و معناي مشخص به آنو دیالوگی که نمی-دکترببخشید آقاي-دو مراجعه به پدر
توان به طرح حتی نمیهایی که نه تنها توالی زمانی ندارند بلکه داستان. شودنسبت داد، روایت می

، اعتبار و قطعیت راوي، زمان، “میانه، پایانشروع، ”انی مشخص، منسجم، معنی واحد یا خرده مع
با این حال داستان به صورت تصاویر و . ها دست پیدا کرداین مجموعه روایتمکان و شخصیت در
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هاي این داستان در دنیایی از تناقضمخاطبِ. استدنیاي خاص خودش گر روایات پراکنده، روایت
و منطق داستان درگیر هاروایت، اعتبار روایت، شخصیتيداستان، تناقض در حوادث، شیوه

. در واقع این داستان هجوي بر خود و در خود است. شودمی
هاآنيچه دربارهگرا. هایی مبهم و نامشخص هستندها، شخصیتهاي این داستانشخصیت

شود،گفته میهاهر چه بیشتر راجع به آن. دانیمچیزي نمیهااما در واقع راجع به آن،خوانیممی
طرح يکنندهها و ماجراها، تکمیلصحنه. شود، متکثر میشود و شخصیتتر میمخاطب گیج

طرح به جاي منسجم ،شودحوادث بیشتري به داستان اضافه میها و بلکه هرچه صحنه،نیستند
بلکه .نیستهم با این حال بدون ایده ،مشخصی ندارديداستان ایده. شودتر میشدن، پراکنده

. کلی برسنديیدهبه یک اخواهند مجموعاًیا نمیتوانندایی است که نمیهمملو از خرده ایده
هایی که توهم داستان. استربط هاي متفاوت، گاه متضاد و گاه بیها و طرحداستان شامل ایده

هاي زبانی، راوي نامشخص و روابط که بازيکنند درحالیده القا میرا به خواننبودنگونهداستان
. هیچ توجیهی جز دنیاي خاص اثر ندارند،حوادث با هم و تناقضات زبان و معنینامعتبرِ

معناي قطعی در داستان دست توان بهبهتر است بگوییم که نمی؛ب استیمعنا در این داستان غا
لغت نامه الکترونیکی ”ها را براي مخاطب توسط یک راوي در این کتاب، نشانه- ویسندهن. پیدا کرد

هاي متن عدم قطعیت نسبت به معانی و نشانهکند و بنابراین احساس بازتعریف می“همه چیز
راوي نامعتبر و رویدادهاي با توجه به زمان و مکان نامشخص در این داستان و. شودبیشتر می

ریزد و متن دچار عدم شناسی در این داستان فرو میام معنایی مبتنی بر زبان و نشانهنظنامربوط،
متنی و اشاره به واقعی، ارجاعات بیناغیاب راوي مشخص، زمان و مکان غیردر . شودقطعیت می 

جنایت و مکافات (و خارجی ) مداحجالل آليمدرسه نوشتهداستان مدیر (ثار کالسیک ایرانی آ
اگرچه ارجاعاتی به . شودهرچه بیشتر می،ویل این داستانتأيدامنه،)داستایوفسکیينوشته
کوار و سیدنی و کازرون،، اسامی مجید و رضا و دیگر اسامی مثل دوغ، نان،“سنگ سیاه“ي محله

دنیاي واقعی اها بدادن این داستاناي براي ارتباطشود که خواننده بتواند محدودهتوکیو باعث می
تأویل را يبه شدت و به سرعت این محدودهداستان،موجود در دیگر ها و اسامیِبخشاما،بیابد

.دهداز دست مییشکنند و داستان ارتباطش را هم با واقعیت و هم با معنا به کلدرهم می
به شکلی این داستان و حوادث آنهاي مختلف بخشبینارتباط ایجاد امکانبه دلیل عدم

توان مطمئن بود ، نمیمعین یا توالی زمانیيبراساس ایده،و به کل داستاندیگرمشخص، به یک
که ، فصول مختلف یک داستان بلند هستند یا این“گرسنگی”تا “حیرت”هاي بین بخشکه

ها را من این بخشبنابراین . یمتنها و کدهاي بیناکوتاه پراکنده با مضامین، شخصیتهايداستان
.پهلو دارندنامم که هویتی دوداستان می-فصل

کند و ، تغییر میشخصشخص به دوم، راوي داستان به تناوب از اول“تنهایی”داستان -در فصل
یکی است و تنها در که راوي در نهایت هم مشخص نیست که آیا دو راوي وجود دارد یا این



، مسخ شک. دهدبه مثابه فرد دیگري خطاب قرار میخودش را،فرار از تنهاییهایی براي زمان
م پوست به کمر، تنها بخشی از دردهاي تنهایی فرد شدن، توهم و حتی ناتوانی در مالیدن یک کرِ

در این داستان ارجاعی بین“وارجنون دیوانه”و کتاب “لوییس هرناندز هرو”اشاره به نام . است
جنون ”حقیقتی که در داستان . وار در این داستان داردکتاب جنون دیوانهواقعیتمتنی به 

. شودتأیید و در عین حال انکار می“روادیوانه
داستان به معرفی “کشد؟میلوییس خودش را ! لوییس خودش را می کشد”داستان -در فصل

شخص اولشخص و راوي سوم. پردازدو این بار هم از زبان دو راوي میز هرو لوییس هرناند
اي راجع به ماجراهاي پراکنده- شخص خود لوییس استرسد راوي سومکه به نظر می-ستان دا

شروع ) یک افتخار قابل تعریف(شخص، داستان را با یک خاطرهسومراوي. کندخودش تعریف می
افتخار قابل . رساندپایان میبه ) اري غیر قابل تعریفافتخ( گویی درونی دیگرتککند و با یک می
واقعی و امر غیرشاهد تکرار یک ست که در پایان آنف لوییس، ماجراي یک روز شکار اوتعری

ها براي شکار رفتیم به یک سال بعدش با همان بروبچه“: ضمیمه شدن آن به واقعیت هستیم
وسط . براي خودم هم سخت استهنوز باورش...ناگهان. طور کمین کردیمجا و همانهمان
چاقویم که کمی زنگ زده بود هنوز در پایش . ها، همان کبک یک سال قبل را دیدمي کبکدسته

شان رفتند که در پاي هر کدامچشمه میشش جوجه کبک کوچک هم پشت سرش به سمت . بود
در پاي زدگیشش چاقوي کوچک تمیز و بدون زنگ. یک چاقوي کوچک شبیه به چاقوي من بود

دوگانه اولراوي. “شود؟شما باورتان می.... باور نکردندمجید و رضا. شش جوجه کبک کوچک
-مارپیچ شخصیتنویسد، داستانی که در میخودش ياین داستان را درباره،شخصسوم-شخص

. رسدخودش میبه اوج “وارجنون دیوانه”در ،نویسنده- راوي
اي است که در فضایی هاي معلم مدرسه، یادداشت“مدیر مدرسههایی ازیادداشت”داستان -فصل

داستان - این فصل. کشدشی، فکري، اجتماعی را به چالش میانگیز وضعیت سیستم آموزرعب
رویکرد رئالیسم انتقادي داستان جالل . استاحمدجالل آل“مدرسهمدیر ”اي بر داستان کنایه

در . تبدیل به داستانی پست مدرن شده است“مدیر مدرسههایی از یادداشت”احمد، در داستان آل
مد به خوانیم که در یک سیستم آموزشی ناکارآخاطرات معلمی را می“هاي مدیر مدرسهیادداشت”

هاي آدم.هستند“هوشنگ”پردازد که همگی به جز تعدادي اندك، موزانی میآتربیت دانش
و تنبیه برندسؤال میسیستم دانش را زیر مخواهند سرجاي خودشان نباشند و نظمیناهمگون 

کشد و به شود اما بعد خودش هم مدیر را میتوسط مدیر کشته می،معلم نیز در آخر. شوندمی
راوي این داستان . ال استؤدر این داستان نیز اعتبار راوي زیر س.شودمدیر مدرسه می،جاي او

نویسد؟ مدیري است که خاطرات معلمی را میشود یا معلمی است که تبدیل به مدیر میکیست؟ 
تن نیست چرا که در نوشهاي او هم قابل اعتمادعتبر نیست بلکه درستی نوشتهراوي نه تنها م

را از زبان دیگري آن،کند و اگر هم بخواهد چیزي بگویدخاطراتش هم خودش را سانسور می



25
7

اره
شم

ل  
ل او

 سا
ت 

حیر
ول

ي ا

در این نظام . هاي فردي هر فرد نیست، چیزي جز دانستهنظام دانش،در این داستان. نویسدمی
باطی که وجود دارد تنها انضجانشین قاعده؛،دانش، جهل جانشین دانش شده است و شانس

افراد به پیروي از این نظاميپیروي از قواعد و دانش نامعتبر است و عامل بازدارنده و وادارکننده
و اتاق خالی که وجود خارجی ندارد ) نزندا(زمین براي کودکانترس از زیردانش نامعتبر،/قدرت

داستان جالل آل احمدجا نسبت بهطرح داستان در این. استو قتل براي بزرگساالن)جهنم(
اش به مدیریت دبستان روي احمد، معلمی براي فرار از حرفهدر داستان آل. واژگونه شده است

ان و کردن با مشکالت معلمپنجه نرم وو دستاما پس از برخوردهاي مختلف،آوردمی
اي در یک وضعیت معلق، معلم در مدرسهاما در این داستان .دهدستعفا میا،آموزاندانش

سیستم گردد ومیدر قالب مدیر مدرسه دوباره برشود و به علتی نامعلوم کشته مینامشخص
دانش و قدرت به ولیدمعلم که نشان از بازت/مدیرياین چرخه. کنددانش را بازتولید می/قدرت

.کند، راوي داستان را نیز نامعتبر میدست هم دارد
شخص داناي کل، داستان را براي مخاطبان راوي اول“رها می کنند در باد”داستان - لدر فص

هویت راوي، زمان و مکان داستان ،داستاناین در . کندتعریف می) مخاطبان داستان(فرضی
در زیر پایش که لوییس برفی، پارکی يتنها راوي با اشراف کامل از باال به منظره. نامشخص است

را ی عاشقانهیپراکند، ماجرامیاي لري، عشاق را در تاریکی حال خواندن ترانهدر هرناندز هرو 
در یک حرکت هاي زبانی و بازينه دارد راوي در روایت این داستان زبانی دوگا. کندتعریف می

گر ورود لوییس هرناندز به پارك است و پس راوي در ابتداي داستان نظاره. ردگیپاندولی صورت می
گري فضاي این دیدار در قالب تصویر. پردازدمیدیدار دو عاشق قدیمی ِبه تعریف داستان،از آن
جه تصویري و،روداین دو عاشق قدیمی پیش میهاي دبی شاعرانه که به موازات دیالوگزبان ا

اي که بو ههاي خشک شدیادگاري یاس(ویر رئال این رابطه ادغام تص. دهدجالبی را به متن می
دختران (آل عشق و وجه شاعرانگی و تخیل و ایده) دبودنشغال ریخته شدهگرفته بودند، به سطل آ

تکرار یک در میان،در یک حرکت مارپیچ) نداکه در باد موهایشان را رها کردهرود و روت
روند و در حال یکی شدن هم فرو میدرآلاین دو وجه رئال و ایدهزمان کهآنتا،شوندمی

رسد،میمارپیچ زبانی دارد به یک نقطهدز هرو در این میانه که اینننالوییس هرهستند، ناگهان 
.کندمیها را پراکندهآن،و با صداي سوتگذاردپا می
در . است“خرمگس معرکه”شخص داستان، راوي سوم“کار استماده دستگاه آ”داستان -فصلدر 
لغت نامه ”خرمگس در این داستان توسط تعریف . ایمبا آشفتگی معنا مواجهجا باز هماین

خرمگس در راويِ.نداردتعریف شده و معناي متداول در ذهن مخاطب را باز“الکترونیکی همه چیز
کند و به هرجا که جایی را که دوست دارد روایت میراوي هر . اعتبار استاین داستان باز هم بی

رود و اهی به دنبال زن و مرد داستان میگ. کندرود و هر کاري دوست دارد میدوست دارد می
تا کنددش را قطع مینوایی الکترونیکی خواندام ش،گاهی هم. گاهی به دنبال خرمگسی ماده



ي مهمی از داستان را ام و جاهازیادي خوابیده”:شودمرد را نشنود و بعد که بیدار میصداي زن و
. زندبه سه اصل نیوتون طعنه می،در این داستان“سه اصل اساسی روایت رضا“.“اماز دست داده

قابل تغییر مکانیک کالسیکسال به عنوان اصول و قوانین غیرصداصول نیوتون به مدت چند
نویسی اصول داستان. شان را از دست دادندتسلط مطلقاما بعدها توسط فیزیک نسبیت،بودند

تا ها اعمال کردند، ساختار و محتواي داستانخود را بر فرميسلطه،هاکالسیک نیز تا مدت
طور که همان؛شکندنویسی کالسیک را میمدرن قواعد داستانهاي پستکه داستانزمانی

.آمیزي به کار ببردت رضا را بشکند و یا به صورت طنزتواند اصول روایخرمگس معرکه می
فئودور“جنایت و مکافات”داستان ) اقتباسی از(به طعنه اي“لبنیات و مکافات”داستان -فصل
و روایتی که با حضور راوي یا نویسنده در داستان و دعوت مخاطب براي حضور . فسکی استداستای

اوتی را در پیش گرفته روایت متفيشیوه،هاي داستاناندیشی در مورد شخصیتمشارکت و هم
مشابه داستان جنایت و مکافات است با این تفاوت که به دقیقاً،هایی از داستانقسمت. است
به ظاهر پنهان داستان او را بیان آشکار و واضح مضامینِفسکیاي، روایت داستایانهطنازيشیوه

و حتی خود -داستان يهاعاتی که خواننده، بیشتر از شخصیتبا آشکار کردن اطالداند ومی
:پردازدفسکی میروایت داستایيداند، به هجو شیوهمی-نویسنده

شما همیشه در منزل تنها هستید؟-”
.جانآقابله-
دارید؟منزل نگه میهایتان را هم در ها و پولگرویی-
.جانبله آقا-
.“دیگر خداحافظ آلینا آیونانوناي پیر. خوب است-

فسکی آورده شده داستان داستایدر عنوان“جنایت”يبه عنوان قرینه“لبنیات”، در این داستان
ها و پایان تان جنایت و مکافات را با انگیزهبندي متفاوت، داسبا فصل“لبنیات و مکافات”. است

. کندهجو میروایت این داستان کالسیک را يشیوه،کند و در تعریف داستانمتفاوت تعریف می
لبنی را با جنایت يحیوانی و گیاهی، ارتباط این فرآوردهيرهره، کَراوي با ارجاع مداوم به نام کَ

ي معانی داستان را بیش از ، گسترهاین عدم انسجامکند و ، به خوبی مشخص نمیفکنیلراسک
.کندپیش می

شخصیت لوییس هرناندز برخالف عنوان داستان،“که بود لوییس هرناندز هرو؟”داستان -فصلدر 
هاي مختلف، ط به هم، تصاویر تکراري با شخصیتفضاي وهمی و اتفاقات نامربو. شودتر میمبهم

کنش عجیب و ،اند و سرانجامقلب شدهماجراهاي آنايِههاي اسطورهایی که شخصیتحکایت
غریبی که سنگ توالت را به عنوان مصدوم حادثه خودکشی رضا در توالت اداره مخابرات، از اداره 

، هاي زبان مانند شعر، مصاحبه، اتوبیوگرافی، همگیدیگر قالبيطور تجربهکنند و همینخارج می
ن و مکان نامشخص زمانامشخص است،راوي داستان. برندیش میمعنایی پداستان را به سمت بی
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اي با دیگري پیدا توانند رابطهکدام نمینمایشی داریم که هیچيهاي پراکندهاست و تنها صحنه
ي دهد خاطرهخر این داستان از خودش میبیوگرافی که لوییس هرناندز هرو نیز در آاتو.کنند

. کندوري طوالنی میآبه شکل عذابرااست که تعریف کردن آنايابلهانه
، داستانی که عنوان آن. استآمیزي نهایی این روایت جنوننقطه“وارنون دیوانهج”داستان -فصل

شان عوض ها مدام جايشخصیتنوشتاري که نویسنده، راوي و . خوانی کامل داردهمبا محتوایش
...نویسد و فرد دیگري داستان لوییس هرناندز را ورضا را میلوییس هرناندز هرو داستان . شودمی

داستان با ي نویسنده. زنندها با هم حرف میشخصیتداستان، نویسنده و راوي و-این فصلدر 
به کند و طرح داستانی آن راصحبت میداستانی که در حال نوشتن آن استيلوییس درباره

از حیرت تا ”اصلی داستان ينویسنده،به عبارتی. کندصورتی کالسیک برایش طراحی می
تار و فرم کالسیک به رخ تسلط خود را براي نوشتن داستانی با ساخ،در این بخش“گرسنگی

داستان کتاب به اي در مورد طرح کلیایده،بر این، این طرح کالسیکعالوه. کشدمخاطب می
ها و نویسندگان و راوي است که هر سلسله شخصیت“وارجنون دیوانه”که این این. هددمخاطب می

کند و این سلسله بدون معنی معینی در کل خاصی بلکه به دالی دیگر اشاره میدالی نه به مدلول 
. این کتاب وجود دارد
زیادي هايواژه. افتدکل داستان اتفاق میه و کتاب در هر سه سطح کلمه، جملگریز معنا در این 

حیرت، گرسنگی، سس ها نسبت داد؛نآتوان مدلول مشخصی به در این کتاب هستند که نمی
هاي در سطح جمله نیز دیالوگ. شونده منابعی در خود داستان ارجاع میهاي زیادي بمایونز و واژه

نود شور این گفتفاقد هر گونه ارتباط دکه ،دو داستان حیرت و گرسنگی نه تنها فاقد معنی
بین حوادث، مکان و زمان و توان ارتباط معنایی معینیهستند و در سطح کتاب نیز نمی

.هاي داستان به دست آوردشخصیت
“از حیرت تا گرسنگی”هاي اصلی کتاب یکی از شخصیتقهرمان وHERO)(لوییس هرناندز هرو 

است که در داستانی راوي، در داستانی هرو شخصیتی . قهرمان استنه قهرمان و نه ضداو.است
کیست؟ قهرمانی فراموش لوییس هرناندز هرو واقعاً. شخصیت و در داستانی دیگر نویسنده است

“م خیلی خطرناك، قهرمان ملی، باهوش، شجاعرئیس مبارزه با جرای”شده، هجو شده و انکار شده 
در حال نوشتن داستان خودکشی رضا، اي است که یا نویسندهاعتماد و قابل غیراست یا راوي

ينویسنده- که پلیسیا این؟شودداستان خودکشی خودش نوشته می،دیگرييتوسط نویسنده
تلخ ياما پس از هزاره،کندر بعد از جنگ جهانی آخر زندگی میاي است که در عصبازنشسته

است؟ یا لوییس فرناندز اي است که کتاب او مرجع کلمات قصار اخالقیقدیسهبیسکوییت سبز، 
Luis Hernándezقهرمان -بازیکن)Hero (تیم ملی فوتبال مکزیک است؟ در واقع يبازنشسته

شخصیت . امکانی براي فهم آن وجود ندارد. نیستکدامهیچست وهالوییس هرناندز همه این
چه نام یک اگر.هاي کالسیک نیستتاناو دیگر شخصیت قهرمان داس. اي وجود نداردپارچهیک



ر از نقش شخصیت قهرمان در کشد اما در این کتاب، شخصیت داستان دیگقهرمان را یدك می
هاي مختلف طور که رضا و مجید نیز در داستانهمان. هاي کالسیک بازنشسته شده استداستان

.روندگذارند و مییردپایی م،کشند و گاهی در قالب راوي، شخصیت و یا نویسندهسرك می
توانی این کتاب را یک داستان خاص بدانی می“ات از کلمه خاصبسته به تلقی شخصی”در پایان 

يقرمز را بزنی و آن را هم مثل بقیهيکه دکمهلذت ببري یا این،خوانی آنو دوبارهو از خواندن
. اندازندده را میسرکوب شندازي، جایی که چیزهاي متفاوت وازمین بیهاي خاص، توي زیرآدم

ي قرمز اولین دکمه،گویمتر قرمز را فشار بده؛ جدي میبزرگيدکمه؛حل دیگریک راه،راستی
.گویم که چه کارکردي داردکنی را؛ بعداً برایت میبزرگی که پیدا می
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شهر گمراهان، سرزمین فرشتگان 
زهرا قادرپور

منتشر 1393هار توسط نشر کتاب مس در ب،اثر علی پاینده“فرشتگانشهر ”مجموعه داستان
مال است که به عنوان داستان دومین کتاب از داستان کوتاه و مینی21شامل کتاب این . شد

صدا، داستان نازنین، منشأ:استتوسط این انتشارات به چاپ رسیدهربطی مجموعه ادبیات بی
وار، باران، راز پنهان من، تفاوت، آخرین نامه، فرفرك، مدرنیت، هفت میلیاردمین، عصا، واقع
تر سر کوچه، امروز قرار است بنویسی، شاپرك و طرفمحبت، که چرا؟، قطار، کمی آنمسکن، 

. زنبور، صرف ناهار، زیبایی، شهر فرشتگان
در و نوآوري و خالقیت موضوعات متنوعی دارند“شهر فرشتگان”هاي مختلف کتاب داستان
در فرم و محتوا  دیده ،“امروز قرار است بنویسی”و “داستان نازنین”، “وارمدرن”هاي داستان

.نویسی استداستان، موضوع اصلی خودهاداستاندر این . شودمی
موضوع داستان، . کندکه داستانی را مدام بازنویسی میاي استروایت نویسنده“داستان نازنین”

ي که ان یک داستان است؛ داستان نویسندهدر واقع گزارشی تودرتو از نوشت. داستان استخود
نویسنده که توسط راوي داناي کل-این راوينویسند و داستان خودماجراي خودکشی نازنین را می

نویس هستند و مکان ، داستانخودهاي داستان شخصیتنازنین و سعید شهاب،. شودنوشته می
گیري آخر داستان، به عنوان نویسنده نیز در غافل-راوي. نویسی استها کالس داستاننآشنایی آ

اي از داستان مجموعهاین . شودمعرفی مینویسیکالس داستاندر دوست این دو شخصیت
در آخر . شودازنویسی بخشی از داستان تکمیل مینویسنده است که در هر ب- ي راويهابازنویسی

بخشی از دنیاي قصه نویسنده به عنوان کسی که در مرگ نازنین مقصر بوده، خود-راوي،داستان



نازنین و سعید . شوندنیز وارد دنیاي نویسنده میهاي دیگرشخصیت،که در مقابلحالیشود درمی
تواند ، کاري غیر از کشتن نازنین نمیکنند که نویسندهشان نویسنده هستند درك میچون خود

بنابراین ؛شودگیرد و از قدرت داستان کاسته میصورت تراژدي شکل نمیون در غیر اینچ،بکند
از . رودبه خانه می. رودها باال میاز پله”زند ر این بازنویسی دست به خودکشی مینازنین باز هم د

. نددنبال کتواند مسیر او را از رد کلماتنویسنده می. رودش باال میاهاي آپارتمان محل سکونتپله
ر این بازنویسی یک حتی د. خوردها را مینشیند و دوباره تمام قرصدوباره در همان اتاق مبهم می

افسانه دختري که به خاطر . خورد تا مطمئن شود که حتمن افسانه خواهد شدبسته بیشتر می
.“ایجاد تراژدي در داستانی که اصلن معلوم نیست به پایان برسد یا نه خود را کشت

نویسنده با . استان استبه نوعی نقدي بر رویکرد منتقدان د“امروز قرار است بنویسی”داستان 
کند که داستانی میوادارشخص، منتقد را به عنوان یک شخصیت داستانیي دید دومزاویه

با یک شخصیت در داستان حضور دارد و حتیلبچه گویی نویسنده گاهی نیز در قااگر. بنویسد
حاال ”:اما به عنوان یک راوي داناي کل قدرت این را دارد که،کندمنتقد درگیري فیزیکی پیدا می

نند خدایان یونان به تو فرمان ی به ماهکه تو بخواآنم و بیگیرطور شد، از قدرتم بهره میکه این
اندازمت توي چاه که اصلن می. پا هم نداشته باش... آخزنی لگد می. ست نداشته باشیدهم که دمی

تواند با صد سال در چاه ماندن هم هنوز نمیمنتقدي که حتی بعد از .“دندانت هم به من نرسد
نویسی کنار بیاید ن با قواعد داستانبدون منطبق کردن آ،اش براي نوشتن داستاندرگیري درونی

ده از گیري خیالی یک نویسناي بر علیه منتقدان یا انتقامداستان بیانیه. نویسدچیزي نمیو هیچ 
اما . حتی یک داستان بنویسندتوانند بدون وسواس نسبت به قواعد،منتقدان است که خودشان نمی

نویسنده خودش به عنوان داناي کل و خداي همه چیز فهم، براي خلق داستان به ،در این میان
.نویسی تن داده استد داستانقواع

با شکستن قواعد نوشتاري، ویرایشی و حتی امالیی زبان فارسی، ، نویسنده “وارمدرن”در داستان 
حال که کالسیک هاي پرتعلیق ”. داستان تغییر داده استيظاهر و زبان داستان را در جهت ایده

ما را کسی نمی پسندد، امروز می خاهیم داستانی ببافیم، مدرن، پست مدرن، شاید هم مافوق 
به . ریزدبر هم میرا -فاعل و مفعول و فعل-نشینی ارکان جملهنویسنده قواعد هم.“پست مدرن

“ت”و “ط”به جاي حروف مثالً؛کندف را استفاده میصدا، تنها یک حرجاي یک سري حروف هم
حروفی که در .و نظیر این موارد“س”تنها از حرف “ث“و“س”، “ص”، به جاي “ت“تنها از حرف

يمثل کلمه؛شوند را نیز از نوشتار خود حذف کرده استده نمیشوند ولی خوانفارسی نوشته می
که براي نوشتار فارسی استفاده بندي از راست به چپ در کادربندي جمالت برخالف کادرو“خاهر“

. بندي از چپ به راست استفاده کرده استشود از کادرمی
اول باید نامی براي او بگذارید ببینیم ”کند راوي از فعل جمع استفاده میجالب است که 

ب در نوشتن یک و به این ترتیب مداخله مخاط“کنیمخودمان هم در متن دخالت می”، “بگذاریم
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که داستان با وحدت معنی و کلی نویسنده است درحالیياین تنها ایده.دهدداستان را نشان می
این ،واقع در سراسر این داستاندر . بنددمحور بر این داستان میبر برداشت خوانندهایده، راه را 

کند که، سعی میخواهد داستانی پست مدرن بنویسددر تالشی صادقانه میراوي است که ظاهراً
به کار بگیرد اما به جز انتقادات فرعی مثل سیستم سانسور، ممنوعیت عناصر مختلف داستانی را 

فارسی و یا يبازنگري در امالفارسی و لزوم ياستفادهاستفاده از اسامی خارجی، حروف بال
- داستان، نویسندهدر کلِ. شودقالبی مردم، موفق به این کار نمیمحدودیت ارجاعات و تصورات 

پایان، این کار را غیرکه در درحالی.کالسیک استحال تالش براي نوشتن داستانی غیرراوي در 
بدون به خاننده بیچاره بدهیمکدام درك و مفهوم شهودوار قرار است به خورد”:داندکن میمم

مگر . کار بردن و گنجاندن قرایز شخسیمان در حل راهکار مشکالت جامعه از دیدگاه وار خودمان
نه اینکه داستان مدرن نباید به خاننده چیزي را القا کند و تنها به او نشان دهد تا آن عزیز نگون 

در نهایت این داستان اگر چه فاقد عناصر داستانی کالسیک ”بخت گرامی در برداشتش آزاد باشد؟ 
قالب چهاگراست؛ نه شخصیت داریم، نه حادثه، نه بحران، نه خط روایی و نه دیگر عناصر داستان و 

برعلیه داستان مدرن ،رسد داستانی مدرناما به نظر می،شکن استو زبان ادبی آن نیز ساختار
.است

به نظر . هاي نوآورانه استو گاه ایدههایی با موضوعات متنوع مجموعه داستان“شهر فرشتگان”
طور که دوست دارد و از چیز مایل است آنها، نویسنده بیش از هررسد در تمامی این داستانمی
روایت و پرداخت يبند نوآوري و ابداع در فرم، شیوهوچندان در قیدچه دوست دارد بنویسد وآن

نویسنده که دهد صر سه داستان این مجموعه نشان میبررسی مخت،حالبا این. داستان نیست
هاي مختلف خود راضی نگه دارد و توانایی و تري از مخاطبان را با داستانتواند طیف وسیعمی

.   مند القا کنده را به مخاطب عالقخوديسلیقه



):ي سالداستان خلّاقانه(ي داستان کوتاه حیرت ي دوم جشنوارهفراخوان دوره

- ترین داستان نویسان کشور، برگزار میي داستان نویسی حیرت، در راستاي معرفی خلّاقمدرسه
:کند

:در جشنوارهمالحظات و شرایط عمومی شرکت
ساختارشکنی و فراتر رفتن ي حیرت از هرگونه اصالت دادن به نگاه خلّاقانه در هنر و جشنواره-

.کندنویسی استقبال میي داستانهاي تثبیت شدهرفت از سنتیا برون
.موضوع آثار، آزاد است-
این شرکت کننده درهاي کوتاه سال، در رقابت و مقایسه میان آثار ترین داستانخلّاقانه-

.شوندجشنواره انتخاب می
.شرکت در جشنواره محدودیت سنّی ندارد-
.محدودیت حجم براي آثار ارسالی وجود ندارد-

و جامع از لحاظ مقبولیت، از قالب داستان دقیقجا که در عمل، تعریفی معتبر، معقول،از آن
ر ارسالی تنها باید از لحاظ فرمِ قالب هنري، در وجود ندارد، اث) از منظر حجم و تعداد کلمات(کوتاه 

گیري در مورد آثاري که در مرز مبهم قالب داستان تصمیم. ي داستان کوتاه قرار گیردمحدوده
.ي هیئت داوران خواهد بودهاي ادبیات داستانی قرار دارند، بر عهدهکوتاه با سایر قالب

.جشنواره شرکت کندتواند در اثر می2هر هنرمند حداکثر با -
.ي این جشنواره شرکت داده شده باشندي گذشتهآثار ارسالی نباید در دوره-
.هاي فردي یا جمعی به صورت کتاب منتشر شده باشندآثار ارسالی نباید قبالً در مجموعه-
)شودنمیها شامل این محدودیت هاي جشنوارهنامهانتشار اثر در نشریات یا ویژه(
اند، در این جشنواره بالمانع ها برگزیده شده یا مقام آوردهثاري که در دیگر جشنوارهشرکت آ-

.است
) ي سالي داستان خالقانهمجله(ي جشنواره ي ساالنهنامهایی، در ویژهي نهآثار منتخب مرحله-

.منتشر خواهند شد
مستقل بوده و تنها ممکن ها و اجرا، کامالً گیريها و تصمیمگذارياین جشنواره در سیاست-

هاي دولتی و غیر دولتی، به عنوان حامیِ مالی هاي دلسوزان فرهنگی و یا نهاداست از کمک
.استفاده کند

:تقویم برگزاري جشنواره
1395تا پایان اردیبهشت ماه 1394از ابتداي اسفندماه : مهلت ارسال آثار
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ي دوم تیر نیمه: ي نیمه نهاییراه یافته به مرحلهاثر40ي اول داوري و معرفی اعالم نتایج مرحله
1395ماه 

ي دوم مرداد نیمه: ي نهاییاثر راه یافته به مرحله20ي دوم داوري و معرفی اعالم نتایج مرحله
1395ماه 

1395ي دوم شهریور ماه نیمه: اثر برتر10ي سوم داوري و معرفی اعالم نتایج مرحله
:ي ارسال آثارشیوه

.ارسال گرددpdfو یاwordهر اثر باید در فایلی جداگانه و در قالب-
.هیچ محدودیتی در فونت آثار و شکل صفحات و نوشتار وجود ندارد-
:اي مجزّا، مشخصات زیر باید به طور کامل درج شونددر انتهاي هر اثر و در صفحه-

درس دقیق پستی محل سکونت به همراه آ–سال تولد–نام و نام خانوادگی صاحب اثر –نام اثر 
.آدرس پست الکترونیکی–ي تماس شماره–کد پستی 

) HeyratFars@Yahoo.Com(شرکت کنندگان، آثار خود را به آدرس پست الکترونیکی جشنواره 
ي ییدیهتأساعت، به آدرس الکترونیکی فرستنده،48پس از دریافت آثار، طی حداکثر . ارسال کنند

.اثر ارسال خواهد شددریافت 
:جوایز
.ي نقديتندیس نفیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه:ي نخسترتبه
.ي نقديلوح تقدیر و جایزه: ي دومرتبه
.ي نقديلوح تقدیر و جایزه: ي سومرتبه

.لوح تقدیر: ي دهمهفت اثر برتر تا رتبه
ي داستان ي مدرسهي ادبی ساالنههي کاغذي و الکترونیکی مجلبیست اثر برتر، در هر دو نسخه-

ي نیمه نهایی و حذف ي مرحلههمچنین، بیست اثر برگزیده. نویسی حیرت منتشر خواهند شد
.ي نهایی نیز، در سایت جشنواره به صورت تدریجی منتشر خواهند شدشده در مرحله

جوایز نقدي، بسته هدف اصلی این جشنواره، شناسایی و معرفی نویسندگان خالق بوده، و رقم -
.به میزان حمایت اسپانسرهاي مالی جشنواره است

.)کندي جشنواره از هرگونه مشارکت دلسوزان فرهنگی استقبال میدبیرخانه(

www.HeyratAcademy.ir: آدرس سایت جشنواره

HeyratFars@yahoo.com:آدرس پست الکترونیکی جشنواره

09177091970- 09357682442): 20تا 11از ساعت (ي تماس شماره
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