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صفتی برای یک بوسه

بوســه  یــک  بــرای  صفتــی  کتابــی  در 
ــا  ــیاری چیزه ــی«. بس ــده ام. »گریزای خوان
ــتند. و  ــزا هس ــرات گری ــا و خاط و زمان ه
عجیــب آن کــه هــر چه گریزاســت، شــیرین 
ــم  ــاید ه ــه. ش ــل بوس ــت مث ــت. درس اس
هرچــه شــیرین اســت، گریزاســت. امــا 
انــدوه درســت برعکــس. اگــر انــدوه را 
ــا«  ــت »مان ــا آن صف ــد، همان ــی باش صفت

ــت. اس
مصیبت هــا  دغل هــا،  و  دروغ  ترس هــا، 
ســر  از  دســت  گویــی  شکســت ها،  و 
آدمــی زاد برنمی دارنــد. و دســت از ســر 
نــوع آدمــی، کــه ایــن روزهــا تــا گــردن در 

ــه.  ــرو رفت ــدوه ف ــن ان ای
انــگار کــه خبــر مــرگ عــادی شــده باشــد، 
و حــاال خواســته باشــند یــک طــوری 
را  تــرس  کننــد،  خاص تــرش  برایمــان 
ــر  ــار دیگ ــن ب ــد. ای ــم چاشــنی اش کردن ه
قداســت خانــواده را هــم شکســته اند. ایــن 
ــه حرمــت پــدری و مــادری و  ــار دیگــر ب ب
ــم  ــد. نمی گوی ــم رحــم نکرده ان ــدی ه فرزن
ــه!  ــدارد. ن ــود ن ــد وج ــادر ب ــدر و م ــه پ ک
امــا پــدر و مادرهــای مــا کــه همــه خوبنــد.

ــا  دلشــان برایمــان می تپــد. و آن هــا هــم ب
ایــن گونــه خبرهــا  می ترســند، کــه مبــادا 
دیگــر حرمــت و جایگاهــی نداشــته باشــند. 
در  مــا  وقــت دخالــت  کــه  بعــد هــم 
ــا  ــاال م ــیده. ح ــورمان رس ــت کش سرنوش
بایــد بــه وظیفه مــان عمــل کنیــم و از 
بیــن عــده ای نماینــده و رئیــس جمهــوری 
انتخــاب کنیــم. از بیــن عــده ای کــه اصــا 
نمی داننــد  بــرق رفتــه و یخچــال ســوخته 
و هــوا گــرم اســت و بایــد چنــد تــا بســته 
ــک  ــرای ی ــره ب ــی ذخی ــت 100 گرم گوش
ــاه را  ــی م ــم و باق ــاه را زود مصــرف کنی م
ــم  ــان مه ــا برایش ــم. و اص ــدس بخوری ع
نیســت کــه مدرســه های غیــر انتفاعــی 
ــات  ــوری خدم ــر حض ــال غی ــام س ــه تم ک
امتحــان  و  پــول  حــاال  داده انــد  ارائــه 
ــض  ــا فصــل تعوی ــد. ی حضــوری می خواهن
موجرکــه  و  رســیده  هــم  مســتاجر ها 
ــوای  ــد ه ــت بای ــان اس ــد کدامش نمی دانن

ــد. ــته باش ــی را  داش آن یک
خاصه که اندوه بدجوری ماناست.

امــا شــاید بهتــر باشــد دلمــان را برداریــم 
ــه دنبــال شــادی.  وگریــزی بزنیــم ب

ــدن صفحــه حــوادث  ــه جــای خوان مثــا ب
مجلــه ی  یــک  بــه  ســری  روزنامه هــا 

ــه جــای  ــم. ب ــی بخوانی ــم و غزل ــی بزنی ادب
ــال تلوزیــون را عــوض کنیــم و  اخبــار، کان
ــا  ــاق اقیانوس ه ــوران اعم ــتندی از جان مس
ــردن  ــال ک ــای دنب ــه ج ــا ب ــم. ی را ببینی
مــوج  اجتماعــی،  مســموم  رســانه های 
ــه  ــک تران ــردن ی ــدا ک ــرای پی ــو را ب رادی

ــم. بکاوی
ــدن در  ــای مان ــه ج ــور اســت ب اصــا چط
ــک  ــتی و ی ــه پش ــویم کول ــد ش ــه، بلن خان
ــت  ــاالی پش ــه ب ــم و ب ــه آب برداری قمقم
ــم و  ــادر بزنی ــم. چ ــود کنی ــه صع ــام خان ب
ــتارگان  ــای س ــه تماش ــا ب ــب را همان ج ش

ــم؟ ــپری کنی س
بــا  هــم  را  بادبــان  شــماره ی  نهمیــن 
کــه  همان طــور  و  ببریــم  خودمــان 
می زنیــم  ورق  را  مختلفــش  بخش هــای 
ببینیــم کــه چطــور یــک نشــریه ی کوچــک 
کــه بــه آثــار اعضــای یــک انجمــن محلــی 
تعلــق داشــت، حــاال کــم کــم دارد بــزرگ 
ــی از  ــود. و یاران ــتقل می ش ــود. مس می ش
ــی  ــران، و حت ــزرگ ای ــور ب ــر کش سرتاس
ــدن  ــه ش ــا اضاف ــای آن)ب ــرون از مرزه بی

بخــش ترجمــه ( پیــدا می کنــد. 
بــا یــاری خداونــد بوســه آفریــن، و تــاش 
ــدون چشــم  ــه ب ــان ک ــاران بادب مســتمر ی
ــی و فــی ســبیل خــدای هنــر،  داشــت مال
ــدان  ــدی هنرمن ــی و دردمن در اوج بی پول
ــا و چــه بــی  ــا کرون ــا زده، کــه چــه ب کرون
ــد.  ــم می زنن ــی قل آن، همیشــه دســت خال
و می داننــد کــه جــز خوانــده شــدن و 
ــد  ــری نخواهن ــر دیگ ــب اج ــض مخاط ح
جاودانــه  از  غیــر  بــه  )البتــه  داشــت، 
ــی  ــری ( قدم ــر هن ــق اث ــان از طری شدنش
ــان برداشــته ایم.  در راســتای اســتقال بادب
را،  هنــری  حــض  و  را  شــادی  شــاید 
ــگی  ــی همیش ــش درون را و جاودانگ آرام
ــای و  ــن ه ــیم در ای ــی باش ــر را، صدای هن

ــی. ــدوه پراکن ــی و ان ــرس فروش ــوی ت ه
دو ســال بــا بادبــان در خدمــت شــما 
بودیــم. شــیرینی خوانــده شــدن آن توســط 
اســتقبال تان  و  عزیــز  مخاطبــان  شــما 
ــه  ــت. ک ــزا اس ــه ای گری ــون بوس از آن چ
ــح می دهــد  ــان ترجی ــه بادب ــات تحریری هی
بــه جــای مانایــی در انــدوه بــه دنبــال ایــن 
گریــز پــای بــدود. تــا هــر فصــل دوبــاره آن 
را تجربــه کنــد. کــه شــادی چهــار فصلــش 

خــوش اســت.
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چترباز

درســت دوهفتــه بعــد از این کــه ســِر ظهــر 
ــِج  ــوِی لن ــاس ت ــم هاِی عب ــه چش یک دفع
ــد،  ــی ندی ــد و هیچ ــیاه ش ــا س ــِط دری وس
دوســالی می شــد کــه او نــان آوِر خانــه 
شــده بــود، مثــِل خیلــی از زن هــاِی جزیــره. 
َصَنــم خواب آلــود دســتش را بــه زیــِر بالــش 
ُســراند و گوشــِی نوکیــا1100 اش را بیــرون 
کشــید. دکمــه ی ســمِت راســتش را فشــار 
ــا  ــد ت ــود. بای ــه ب ــاعت ۲ و 55 دقیق داد، س
ســه ونیم خــودش را ســاحِل بمبــو برســاند. 
نگاهــی بــه حنیــف کرد.»جگــِر مامــان، تــو 
ــه از پیــِش بابــات اومــدی وِر دِل  هــم ک
مــو خوابیــدی دورت بگــردوم.« کاِر هــر 
شــبش بــود، جــاِی حنیــف را وســِط خودش 
ــِد  ــاس دِم در بع ــت. عب ــاس، می انداخ وعب
حنیــف، خــودش و بعــد از خودش،تــِه اتــاق 
هــم مرجــان. هرشــب، همیــن ترتیــب 
ــه آب  ــود ب ــرار ب بود،مگــر شــب هایی کــه ق
بزنــد. خــودش اولیــن نفــر، ســمِت در قبــل 
از  از عبــاس می خوابیــد و حنیــف بعــد 
عبــاس، کنــاِر مرجــان. مبــادا نصــِف شــبی 
وقــِت رفتــن خواب شــان آشــفته شــود. 
ــت  ــب رعای ــن ترتی ــه همی ــود ک ــال ب دوس

می شــد. 
ــوِی  ــه ی جل ــت. دگم ــش نشس ــوِی جای ت
این کــه  فکــِر  بــا  بســت،  را  پیراهنــش 
دســت هاِی کوچــِک حنیــف تــا قبــل از 
بیــدار شــدنش تــوِی ســینه اش بــوده، دلــش 
ــو  ــِر ت ــردوم تقصی ــت. »دورت بگ ــش رف مال
ــده.  ــر نش ــالتم پُ ــی چارس ــه! هن ــت ک نیس
ــر  ــا ِمه ــد و ب ــوم!« دوال ش ــه جون دردت ب
ســِر حنیــف را روِی بالــش گذاشــت. عبــاس 

ــت: ــا نشس ــوِی ج ت
 - بیدار شدی صنم؟ 

- هیس! ها. االنه بیدار می شه. 
ــد.  ــک ش ــم نزدی ــه ه ــاس ب ــاِی عب ابروه

چســبید. به هــم  پلک هــاش 
-روم سیاه. صنم!

ــرش  ــش داد. س ــه بدن ــی ب ــف پیچ وتاب حنی
ُســرید.  تَُشــک  روِی  بــه  بالــش  روِی  از 
دســت ها و بوســه ی صنــم جاگیــرش کــرد.

-رو دشمنت سیاه مرد، ای چه حرفیه!
شــنید یــا نه؟ چــادر و نقــاب و گوشــی اش را 
برداشــت. بی آن کــه چراغــی روشــن کنــد، از 
داالن وارِد حیــاط شــد. نــوِر مهتــاب حیــاط 
را روشــن کــرده بــود. چــراِغ توالت را روشــن 
نقــاب را روِی  کــرد. گوشــی و چــادر و 
ســکوِی کنــاِر توالــت گذاشــت. بیــرون کــه 
آمــد بــا پشــِت دســت، شــیِر آب را چرخانــد 
و نشســت. دســت و صــورت شســت. شــیِر 
آب را محکــم چرخانــد. گل هــاِی دامــِن 
پیراهــن، خیســِی دســت هاش را گرفــت. 

ــزرِگ پیراهــِن  نقــاب و گوشــی، در جیــِب ب
را  دور چیــن جاگیــر کــه شــد، چــادر 
ــانه ی  ــت را روِی ش ــِر راس ــرد و پ ــرش ک س
ــش  ــادر صورت ــِط چ ــا وس چــپ انداخــت. ب
را خشــک کــرد. دوقــدم  بــه طــرِف در کــه 
ــوش  ــت را خام ــراِغ توال ــت چ ــت، برگش رف
ــتش  ــرد. دو دس ــاز ک ــاط را ب ــرد. دِر حی ک
از زیــِر چــادر رو بــه آســماِن روشــن از 
ــه امیــد خــودت!  ــت: »الهــی ب ــاال رف ــاه ب م
خــدا شــرمونده ام نکــن! بــاِر مردمــه صحیــح 
ــکلم  ــم مش ــونم... موه ــالم برس ــامتو س س
ــر  ــِت س ــی پش ــه آرام ــه...« در را ب ــل ش ح
بســت. بــاِد خنــِک بهمن مــاه صورتــش 
ــه   ــورِت نیم ــه ص ــردی اش ب ــز داد،س را ک
ــش را از جیــب  خیــس اش کــه خــورد، نقاب
ــاره  ــش زد. دوب ــه صورت ــتاد و ب درآورد. ایس
چــادر را چــپ و راســت کــرد. بــه کوچــه ی 
ــد.  ــف را دی ــه زری و یوس ــیده ک دوم نرس

پیش قــدم شــد:
ــح  ــام زری. صب ــف، س ــا یوس ــام آق - س

ــر! بخی
- ها سام دختر خالو. عاقبتت بخیر!

زری غرولندکنان گفت:
ــر.  ــو بخی ــه ش ــو نصف ــام. بگ ــِک س - علی
ــو اَ  ــِع ش ــو ای موق ــی، خ ــگه بزن ــه س وال

لونــه اش درنمــی آ!
یوسف گفت:

ــد زن!  ــی ش ــردی چ ــر ک ــه ُغرُغ - ای هم
ــار از  ــیم ب ــر برس ــون! دی ــا بجنب ــاهلل پ د ی

ــده! ــتمون پری دس
زری رو به صنم کرد:

- عبــاس خوبــه؟ بچه هــا خوبــن؟ چــه 
خبــر اَ صغــری؟ ننــه بــزرگ نشــدی؟

خونــه  صغــری  شــکر!  الهــی  خوبــن   -
بــه  مونــده  دوماهــی  خودشــونه. هنــی 
معلــوم  اول  خوبچــه ی  البــت  وقتــش. 
ــد. ــوش اوم ــد خ ــت اوم ــر وق ــه ه نمی کن

- مرجانه چه کردی؟
- واهلل ای پســرِ تهرونــی خــو َدس وردار نــی. 
عباســم دلــش رضــا نــی بچــه ام بــره شــهِر 

غریــب. تــا ببینــم خــدا چــی بخــواد.
ــا  ــِک شــب را احوال پرســِیگرِم زن ه دِل تاری
در هــم ریخت.یوســف حوصلــه اش َســر 

ــت: رف
ــه  ــه؟ اومدین ــه تون ــه ِچت ــم پَ ــرا، صن -زه
ســیزده بــدر؟ زود باشــین. اگــه قاســم 
بخــواد جنگولک بــازی در بیــاره، زودتــر اَ مــا 
برســن، بــار رو رو هــوا می قاپــن اَ مــو گفتــن. 

ــش. ــو گفت ــه ایط ــو ک دی ش
- خدانکنــه آقایوســف خــودت می دونــی 
چقــدر بــه ای بــارو پولــش احتیــاج داروم... 
جهــاِز  هــم  صغــری،  سیســمونِی  هــم 

ــان.  مرج
- دخترخالــو پـَـه ِد پــا تُنــد کنیــن. بــه زهــرا 

خــو هیچــی نمی تونــوم بگــوم. امشــو.
ــرِم  ــیدند و گ ــو رس ــاحِل بمب ــه س ــازه ب  ت
ســام و احوال پرســی بــا مردهــاِی ســوار بــر 
تندروهــا کــه کامیــوِن خــاور چــراغ خاموش 
ــاِی مشــکی کــه  ــِت ســرش تویوت ــد. پُش آم
در ســیاهِی شــب هــم برقــش خیره کننــده 
بــود. راننــده ی کامیــوِن خــاور و شــاگردش 

ــد  ــاز کردن ــون را ب ــِب کامی ــریع دِر عق س
ــار.  ــردِن ب ــی ک ــه خال ــد ب ــروع کردن و ش
ــاِس ســفید و کاپشــن  ــا لب راننــده ی تویوتاب
ــه  ــِگ شــب پیــاده شــد و ب ــه رن شــلواری ب
ــاگرد  ــمِت ش ــاِر دِر س ــود را کن ــرعت خ س
مــرِد  برســد،  این کــه  از  قبــل  رســاند. 
ــاز کرد.هنــوز  کت و شــلواری خــودش در را ب
ــوِی خــوِش  ــه ب ــود ک ــاده نشــده ب ــرد پی م
ــا قاطــی شــده و مشــام  ــوِی دری عطرشــبا ب
ــوِی مســت کننده  ــن ب ــر کــرد. ای ِصنــم را پ
ــازه  ــه ت ــی ک ــناخت، از زمان ــوب می ش را خ
ــاِی  ــود. عطره ــده ب ــزد ش ــاس نام ــا عب ب
عبــاس همیشــه تــک بود،خــودش از آن 
ــه  ــدت ک ــن م ــاِم ای ــی آورد. در تم وِر آب م
ــد  ــه می دی ــود ک ــار ب ــن ب ــرد، اولی کار می ک
ــه همــراِه جنســش  ــار خــودش ب صاحــِب ب
ــِگ  ــراوات ِرن ــِل ِک ــره ی ش ــرد گ ــده. م آم
ُســرمه ای اش  پیراهــِن  روِی  را  روشــنش 
محکــم کــرد. اول تندروهــا، بعــد هرسه شــان 
را از نظــر گذرانــد. ســام کردنــد. مــرد 
ــه دو زن و  ــی ب ــکان داد. نگاه ــرش را ت س

ــت. ــف انداخ ــه یوس ــد ب بع
پســش  از  تــا؟  ســه  شــما  یعنــی   -
برمی آییــن؟ کاش می گذاشــتی اون یکــی 

می اومــد. هــم  آقــا 
- آقــا خیال تــون تخــت. تــا قبــِل روشــنایی 

ــار رو او وِر آب تحویــل می دیــم.  ب
- بــا ســه تون هســتم، ایــن بــار لبــاِس 
بچــه و همــش برندهــاِی درجــه یکــه. بایــد 

ــین! ــب باش ــی مراق خیل
یوسف گفت:

- آقــا دیشــب بــه شــما گفتــم کار مــا 
ــا فرقــی  ــرا م ــون راحــت... ب همینــه خیال ت

نمی کنــه بــار، بــاره.
ــا صبــح  ــه. امــا چیــزی ت ــم کارتون - می دون
نمونــده. ایــن جنــس هــم بــراِی مــن خیلــی 
ــب  ــی مراق ــد خیل ــده. بای ــوم ش ــرون تم گ

باشــین. مبــادا...
یوسف جلوتر آمد:

ــاِل  ــره، م ــره ای جون شــم ب ــه جزی ــا اگ - آق
ــون  ــه ی اول م ــه آب نمی زنه.دف ــردم رو ب م

کــه نــی!
مرد لبخندی زد:

ــون می دونیــن  ــه. البتــه خودت ــه خوب - خوب
بــراِی هــر بــار رفتــن، نــرخ ۳0 تومنــه. مــن 
ــگ  ــون کنــار گذاشــتم... زرن 50 تومــن برات

باشــین تــا صبــح نفــری۳00 کاســبین.
صنــم در دنیــاِی خــودش غــرِق عطــِر مــرد 
ــه  ــزرگ ِب ــیاِه ب ــتیِک س ــاِی پاس و پاکت ه
اصطــاح، لبــاِس بچــه بــود و بــه سیســمونِی 
هــزار  بــه۳00  می کــرد.  فکــر  صغــری 
تومــان پولــی کــه صبــح دســتش می آیــد و 
جــور کــردِن جهــاِز مرجــان وپســِر تهرانــی. 
بــه این کــه چندتــا ازایــن بارهــا بــه تــورش 
مــرِد  می شــود.  درســت  کارش  بیفتــد 
کراواتــی نزدیکــش شــد، بــا چشــم هاِی 

ــت: ــه یوســف گف ــا ب ــه او، ام ــره ب خی
-ســفارش نکنــم دیگــه. خیلــی مراقــب 
ــه.  ــی نش ــرِت هیچ ــون پ ــین و حواس ت باش
مأمــورا  اگــه  خودتونــم می دونیــن کــه 

آب... تــوِی  دیدن تــون 

ــورِت  ــه ص ــر ب ــاال دیگ ــرد ح ــاِی م نفس ه
ایســتاده  شانه به شــانه اش  خــورد،  صنــم 
بچــه ی  لباس هــاِی  از  فکــرش  بــود. 
داخــِل کیســه ها و سیســمونِی صغــری و 
ــرد از روِی  ــگاِه م ــاِز مرجــان دورشــد. ن جه
یوســف، روِی بدنــش نشســت. خــودش 
را جمع وجــور کــرد. از بــوِی عطــِر مــرد 
چنــدش اش شــد. روبه-رویــش ایســتاد:

- آقــا یوســف بهتــون گفــت کــه جزیــره ای 
جونــش بــره مــاِل مردمــه، نــه دســِت مأمــور 

مــی ده نــه بــه آب.
- آفریــن بــه تــو زن! البــد صنــم کــه گفتــن 

. یی تو
ــاد  ــاب گش ــِر نق ــیاهش از زی ــم هاِی س چش

ــه اخــم. مــرد ادامــه داد: شــد ب
جزیــره ای.  چتربــاِز  -می گنزبل تریــن 
ــی دم. ــدا م ــودم ج ــو رو خ ــت خوِش ت دس

ــز.  ــل هرم ــدر، دِم هت ــر بیابن ــردا ســِر ظه ف
کار دارم. شــیرینی تــو جــدا اختصاصــی 

ــه. ــودم محفوظ ــِش خ پی
ــتوم دِم  ــه می خواس ــوز، اگ ــه ی پفی »مرتیک
ــازی  ــم ب ــا جونُ ــه ب ــام ک ــز بی ــل هرم هت
تیــِر  دِم  خودمــه  تــاِر  شــو  نمی کــردم، 
مأمــورا نمی ذاشــتم!« بــه مــرد نگاهــی 

ــرد: ک
وظیفــه ی  بقیــه،  مو،هــم  هــم  آقــا   -
خودمــون می دونیــم. انتظــاِر شــیرینی و 
دست خوشــم نداریــم، دســت تون بی بــا!

کامیــون خیلــی وقــت بــود کــه رفتــه بــود. 
مــرِد کت شــلواری رو صندلــِی جلــو لــم 
تاریک روشــِن  در  پیپــش  دوِد  بــود.  داده 
هــوا تــاب می خورد.بــا سرخوشــی محــو 
شــدنِآخرین بــار را روِی قایق هــا بدرقــه 

می کــرد.
صنــم پشــت به ســاحل، رو بــه بــار چمباتمه 
ــود. دســت هاش روِی ســرش. »یعنــی  زده ب
ــاِس بچــه ان؟ ای  ــا فقــط لب داخــِل ای گونی
همــه بــراش خــرج کــرده؟ بــه مــو چــه؟ مــو 
ــکی  ــروم. کاش ــه می گی ــه م ــی صد تومن س
ــن  ــا رفت ــه بچه ه ــوم ای دفع ــاس بگ ــه عب ب
ــه  ــارن ک ــرا بی ــو عط ــراش، اَ هم او وِر او ب

ــی آورد.«. خــودش م
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»زردی من از تو، ســرخی تو از من.«
اتــش  تــوی  بتــه  دســته ایی  پــدر   
ــل ام  ــرد .بغ ــر می گی ــعله گ ــدازد. ش می ان
ــم از  ــا ه ــاال ب ــد:« ح ــی گوی ــد. م می کن
را  دســت هایم  می پریــم.  آتیــش  روی 
محکــم دور گــردن اش حلقــه  می کنــم. 
کــرده  گــرم  را  پایــم  آتــش  شــعله ی 
ــوام  ــم، ت ــن می گ ــی م ــر چ ــد: »ه می گوی
ــار.  ــک ب ــه ی ــرم. ن ــم. می پ ــو. می گوی بگ

ــار. ــن ب چندی
آتــش  تــوی  پــدر  یادداشــت های   
ــازک  ــیاه و ن ــای س ــاد ورقه ه ــوزد. ب می س
ــرد. »زردی  ــاند و می ب ــود می کش ــا خ را ب
ــو از مــن«. ســرخ و  ــو، ســرخی ت مــن از ت
ــوند.  ــم می ش ــن در ه ــک های م زرد از اش
ــر  ــه ای اب ــِس الی ــره، ازپ ــگ و خی پدرگن
خــوب  می گویــد:«  و  می کنــد  نــگاه ام 
ــون  ــه الزمش ــا. دیگ ــوزوندی باب ــردی س ک

ــتم«. نداش
دســت  تــو  را  دســت ام  شــب،  آخــر 
مــی  آهســته  می گــذارد.   جمشــید 
گویــد:« بعــد ازخــدا، بــه تــو می ســپرمش. 
ــانی ام را  ــین«.  و پیش ــم پیرش ــای ه ــه پ ب
می بوســد. خیســی پلک هایــش گونــه ام 
می شــود  خــم  جمشــید  ترمی کنــد.  را 
ــذارد و  ــد. نمی گ ــدررا ببوس ــت پ ــا دس ت
بوســه ایی بــر گونــه اش می زنــد. انــگار 
تکه ایــی از دلــم کنــده می شــود. تــک 
همــه ی  بــا  را  »رفتــن«  حــروف  تــک 

می کنــم. هجــی  وجــودم 
ــی  ــو راه ــت ت ــه تغاری ــود:» ت ــه ب مادرگفت
ــم  ــرق زد. گونه های ــدر ب ــمان پ داره«. چش
داغ شــد. مثــل ســرداری فاتــح  می گویــد:

- اســم آخریــن بچــه مــو خــودم گذاشــتم، 
خــودم  هــم  رو  نــوه ام  آخریــن  اســم 

مــی ذارم.
- حــاال از کجــا می دونــی کــه آخریــن 

تــه؟ نوه ا
- می دونم.

ــتم  ــره ی پش ــد. تی ــکان می ده ــری ت و س
ــه از صــدای  ــرزد. چنــد مــاه بعــد خان می ل
ــد:»  ــدر می گوی ــود. پ ــر می ش ــم« پ »تبس
ای قرشــمال. بچــه ی منــو اذیــت نکنــی!«

دســتم  بــه  را  کاچــی  کاســه ی  مــادر 
می گویــد: پــدر  بــه  رو  و  می دهــد 

- شــنیده بودیــم تــه تغاریــا لــوس و عزیــز 
ــه دیگــه  کــرده ی باباشــون می شــن، امــا ن

تــا ایــن حــد!
- اول بادوم، بعد مغزبادوم.

آخریــن روزهــای ســال اســت. همــراه 
ــاک  ــم. س ــدر می روی ــدن پ ــه دی ــم ب تبس
و   می کنــد  بســته   و  بــاز  را  خریــدش 

ــا جونــی نشــون مــی دم  ــه باب می گویــد:» ب
چیــا  خریــدم«. راننــده از تــوی آیینــه 
می زنــد.»  لبخنــد  و  می کنــد  نگاهــی 
ــوه ی منــم هــم ســن  خداحفظــش کنــه. ن
بــاران،  قطره هــای  شماســت.«  دختــر 
تبدیــل  بــرف  درشــت  دانه هــای  بــه 
شــده. ترانــه ی رادیــو قطــع می شــود و 
هواشناســی بــه رانندگانــی کــه قصــد ســفر 
ــد، هشــدار  ــه مناطــق کوهســتانی را دارن ب
ــیمون  ــتون پش ــم:» زمس ــد. می گوی می ده
ــم.  ــب می کن ــری ام را مرت ــده.«  و روس ش
ــی  ــه هرچ ــرون ک ــد: » ته ــده می گوی رانن
ببــاره، بــازم کمه«.تبســم از پشــت شیشــه 
ــگاه می کنــد  ــرف ن ــه دانه هــای درشــت ب ب

ــدد. ــش می خن ــه ی صورت ــا هم و ب
ــل  ــینا قف ــاد، ماش ــه می ی ــارون ک ــه ب - ی

می کنــن.
ــو  ــد:» پاســداران.« تبســم ت کســی می گوی
گــوش ام می گویــد:» مامانــی موهــای ایــن 

آقاهــه شــکل موهــای باباجونیــه.«
تــوی ذهــن ام می نشــیند. ســالم  پــدر 
ــی روم.  ــادر راه م ــدرو م ــان پ ــوان. می و ج

می گویــد: مــادر 
- اون یکیــا خریداشــونو کــردن، تمــوم 
ــارو مچــل  ــم وجــب بچــه م ــن نی شــد. ای
ــی  ــی ل ــما ل ــه ش ــس ک ــرده. ب ــودش ک خ

ــی ذاری. ــه الالش م ب
- اونام خودشون انتخاب کردن.

ــا ایــن قــدش انتخــاب چــه  - حــاال ایــن ب
ــه! ــه چی می دون

دست پدرآرام روی سرم می آید. 
نفــس  داره  زمیــن  می گویــد:»  مــادر 
مــن  و  آخراشــه«.  زمســتون  می کشــه. 
ــم زمســتان هــم مثــل آدم هــا   فکــر می کن

 ! ؟ می میــرد
بــه فروشــگاه نیلــی می رویــم. پیراهــن 
ــم.  ــرم. می پوش ــرمه ایی می خ ــفید و س س
دامــن  پیلی هــای  می زنــم.  چــرخ  
خوشــحالم.  می زنــد.  مــوج  هــوا  تــوی 
پایــم را  کفش هــای ســرمه ایی ام کمــی 
ــازه اس.  ــد:» ت ــد. مادرمی گوی ــار می ده فش
ــه.   ــاز می کن ــا ب ــی، ج ــی بپوش ــک کم ی
ــه.«  ــواره می کن ــو بی ق ــزرگ، پات ــش ب کف
و شــب دو دســتمال  خیــس جلوکفــش ام  

تــوی یخچــال. و می گــذارد  می تپانــد 
ســه مــاه اســت بــه کاس موســیقی مــادام 
گریشــا مــی روم. پیردخترالغــر و بــد عنقــی 
اســت. مــادر اصــرار دارد پیانــو یــاد بگیــرم. 

ــد: ــدر می گوی پ
- آخــه بــه زور کــه نمی شــه از کســی 
بچــه  ایــن  ســاخت.  موســیقی دان 
ــه  ــی می کش ــن چ ــه. ببی ــره اش نقاش خمی

ــدش! ــن ق ــا ای ب
 خطــوط درهــم شــده ام را جلــوی صــورت 
ــادر از  ــری م ــگاه سرس ــرد. ن ــادر می گی م

کاغــذ می گــذرد:
ــه  ــه چــی عاق ــش نمی رســه ب - بچــه عقل
ــش  ــد به ــاد. بای ــدش می ی ــی ب داره و از چ

ــد استعدادشــو پــرروش داد. گفــت. بای
ــه.  ــا زور نمی ش ــه ب ــتعداد ک ــرورش اس - پ

ــو خــون آدم باشــه. هــر چیــزی بایــد ت

ــن  ــن ازای ــی، م ــت نکن ــما دخال ــه ش - اگ
بچــه، موســیقی دان می ســازم. اون یکیــا 

ــدادن. ــه دل ن ک
و حــاال شــما می خــوای تافــی اونــارم ســر 

ایــن بچــه خالــی کنــی!
- بعدهــا ممنونــم می شــه. االن عقلــش 

. نمی رســه
ــا خــودم شــرط  ــدر تســلیم می شــود. ب و پ
دادم  شکســت  مامانــو  اگــه  می بنــدم:» 
یــه عکــس خــوب بــرای بابــا بکشــم«. 
ــداد  ــگ. م ــه. آب رن ــه پای ــی. س ــوم نقاش ب
ــر ذوق  ــرا س ــا م ــک این ه ــک ت ــی. ت نقاش
ــری  ــه، گال ــاری خان ــدر از انب ــد. پ می آورن
ــات  ــت و اوق ــرده اس ــت ک ــی درس کوچک
ــن  ــد. م ــا می گذران ــت اش را درآن ج فراغ
ــزم  ــا می خ ــا و تابلوه ــن  رنگ ه ــب بی اغل
می کشــم،  کــه  کوچکــی  نقــش  هــر  و 
زده ام  پدرهیجــان  تشــویق  و  تحســین 
گریشــا  مــادام  می گویــد:»  می کنــد. 
ــرای  شــبیه راهبه هــای پیــری اســت کــه ب
ــد.«  ــرت می خورن ــود، حس ــه ی خ عمررفت
ــا  ــا ب ــنیده ام ام ــه نش ــم ک ــود می کن وانم
 ، نمی دانــم  را  راهبــه  معنــی  این کــه 
می ســازم  هیــوال  یــک  او  از  درذهــن ام 
ــم.  ــه باش ــم راهب ــت  نمی خواه ــچ وق وهی
ــی  ــه نفهم ــودم را ب ــدارم. خ ــرفتی ن پیش
ــیرزاد،  ــای ش ــفند آق ــل گوس ــم و مث می زن
می کنــم.  نــگاه  گریشــا  مــادام  بــه 
ــم  ــت گفت ــه به ــد دفع ــد:» ص مادرمی گوی
نکــن.«  نیــگا  کســی  بــه  خنــگا  مــث 
ــت  ــدی دس ــش بلن ــا خــط ک ــادام گریش م
ــا را  ــا نت ه ــد ت ــرد و روی میزمی زن می گی
بــه مــا یــاد بدهــد. امــا مــن در دل آهنــگ 
دیگــری زمزمــه می کنــم. نت هــا درهــم 
ــل  ــا، مث ــادام گریش ــکل م ــوند. هی ــی ش م
ــاه  ــا موهــای کوت خط کــش، صــاف اســت ب
ــاه  ــه م ــدر. س ــای پ ــدازه ی موه ــاه. ان کوت
ــتعداد  ــد:» بی اس ــی روم. می گوی ــتر نم بیش
دردل  نمی شــه.«  هیچــی  بازیگوشــه.  و 
نیســتم.«  بی اســتعداد  می گویم:»هیچــم 
پالتــوی مــادر را از پشــت می کشــم. اصــرار 
ــد.  ــن بده ــه م ــری ب ــد فرصــت دیگ می کن
از  او وانمــود می کنــد کــه کاردارد.  امــا 
پله هــا پاییــن می آییــم. مادرمی گویــد:» 
اگــه یــذره بازیگوشــی نمی کــردی، یــاد 
ــات از نقاشــی  گرفتــه بــودی. هــر وقــت باب

ــی.« ــوام می رس ــید، ت ــی رس ــه جای ب
دانه هــای بــرف تندتــر شــده و همــه ی 
ــک  ــفید و ی ــاری س ــن و آســمان را غب زمی
ــد و  ــر کــرده اســت ماشــین ها کن دســت پ
ــد. تصــادف شــده.  آهســته حرکــت می کنن
ــد. ــوج  می زن ــوا م ــوی ه ــرف ت ــوق و ب ب

تبســم کــش و قوســی بــه بدنــش  می دهــد 
ــیم .  ــی می رس ــس ک ــی پ و می گوید:»مامان
می خــوام بــرم پــارک دم خونــه ی باباجونــی 

ــازی.« ــرف ب ب
حاشــیه ی خیابــان کامــا ســفید شــده. 

تبســم بــا خوشــحالی می گویــد:
- اُوخ جــون. چــه برفــی. کیــف مــی ده 

ــازی. ــه ب گول
نق می زند:»پس کی پیاده می شیم؟«

- یذره دیگه صبر کنی، می رسیم.
راننــده از تــوی آیینــه لبخنــد می زنــد. 
ــک دســت ســفید اســت.  ــوان ی ــارک ارغ پ
ــم  ــی دارد. تبس ــه م ــه ایی نگ ــی گوش تاکس
ــود.  ــاده می ش ــین پی ــحالی ازماش ــا خوش ب
مــن  بــه  و  برمــی دارد  بــرف  تکه ایــی 
بلنــد می خنــدد.  می زنــد و بــا صــدای 
ــو  ــد و ت ــت می کن ــی درس ــه ی کوچک گلول

می گــذارد. دهــان اش 
ــت  ــک دس ــا ی ــه ج ــده. هم ــز ش ــرف ری ب
ــی دوم و  ــادر م ــال م ــه دنب ــفید اســت. ب س
بــرف بــازی می کنــم. دهــان ام را رو بــه 
ــفید  ــای س ــا حباب ه ــرم  ت ــمان می گی آس
را ببلعــم. پاهایــم را تــوی برف هــا فــرو 
می کنــم و از صــدای قــرچ قــرچ  آن هــا 
لــذت  می بــرم. بــه همــه جــا و خــودم 
بــرف می پاشــم و از تــه دل می خنــدم. 
درختــی را تــکان  می دهــم و ســرم را زیــر 
شــاخه هایش می گیــرم و بــا خوشــحالی 
عیــن  موهــام  ببیــن  می گویم:»مامانــی 
ــزرگ شــده.« تــوی حیــاط آدم برفــی  پدرب
کــج و کوله ایــی درســت مــی کنــم کــه بــه 
ــز آدم! روزی  ــت ج ــبیه اس ــز ش ــه چی هم
ــم  ــدم را می پوش ــای عی ــار لباس ه ــد ب چن
ــم. روز اول  ــا می کن ــه تماش ــوی آیین و جل
عیــد بــی بــی جــون از الی قــران قدیمــی، 
دســت ام  تومانــی  پنجــاه  دواســکناس 
و  می بوســد  را  صــورت ام  و  می دهــد 
بچه هــاس«.   مــال شــما  می گوید:»عیــد 
خیــال  می کنــم عیــد هــم مثــل اســکناس 
ــت و  ــا بچه هاس ــال م ــط م ــو، فق ــای ن ه
و  ازبــو  گرفته انــد!  بزرگ ترهاازدســت مان 
ــد. ــِی اســکناس خــوش ام می آی صــدای نوی

ــه خــان دایــی زندگــی  ــی بــی جــون خان ب
می کنــد. 

خــان دایــی بــزرگ اســت و بلنــد قــد. 
ــادر  ــی دارد. م ــت و درهم ــای پرپش ابروه
ــش  ــن. قلب ــو نبی ــن جوریش ــد: »ای می گوی
مهربونــه.« ازحرف هــای مادرســردرنمی آورم 
ــزرگ شــدم، مثــل  امــا می خواهــم وقتــی ب

ــی باشــم. خــان دای
 عــروس ونوه هــای بــی بــی جــون کنــارش 
ــی  ــان دای ــزرگ خ ــده اند. دخترب ــه ش ریس
ــه  ــواس ام ب ــد. ح ــی  می کن ــک ریزپذیرای ی
خوراکی هــای جورواجــور روی میزاســت. 
می پــرد.  ســرم  از  مــادر  ســفارش های 
ــش  ــک کوچولوی ــاالی عین ــی ازب ــان دای خ
نــگاه ام می کنــد و می گویــد:» چطــوری 
وروجــک؟ تــوی دل ام ازاو می ترســم. انــگار 
ــد  ــه می خواه ــتاده ام ک ــوی ایس ــل دی مقاب
مــرا بخــورد. خــان دایــی تــا نزدیــک ســقف 
اســت و مــن بــا خــود فکــر می کنــم:« 

ــود او؟ ــن می ش ــا از م ــد ت چن
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لبخند
ســراغ  در آهنــی ِ راهــرو و بعــد درحیــاط 
ــل  ــاط قف ــل حی ــر دو را از داخ ــم، ه رفت
کــردم. شســت روی دندانه هــای کلیــد 
کشــیدم و کــف دســت قــل دادم، دورخیــز 
و بعــد بــا شــدت ســمت پشــت بــام پرتابش 
کــردم. ماهیچه هــای زیــِر بغلــم کــش 
ــاب  ــان آفت ــی زد و می ــد چرخ ــد. کلی آم
ــره  ــه  پنج ــردم ب ــد. رو ک ــد ش ظهرناپدی
ــرده  ــپزخانه، پ ــزی آش ــه ی  فل ــش تیک ش
ســفید بــا لکه هــای ســوخته ســیگار از 
ــش  ــت ک ــا موک ــپزخانه ت ــقف آش ــر س زی
ایســتاده.  دار  خبــر  همان جــا  و  آمــده 
البــای تــور چیــن خــورده پــرده، عروســی 
گردنــش را بــه عقــب خــم کــرده و دامــاد 

می بوســد.  را  گلویــش 
آن طــرف پنجــره و پــردِه، شــانه ها و ســایه 
مــادر روی دیــوار خاکســتری می لــرزد، 
ــار  ــه مین ــا گوش ــد و ب ــد می کن ــت بلن دس
ــم،  ــط چش ــد، خ ــاک می کن ــی اش را پ بین
ــد.  ــتش می کش ــت دس ــیاهی پش ــط س خ
لــرزش  می کنــد،  آن  و  آف  گازی  کولــر 
ــا ســاز  شــانه ها ولــرزش عــروس و دامــاد ب
عــود همســایه دیــوار بــه دیــوار هــم ریتــم 
می شــود. آفتــاب بــرش خــورده نــوک 
خنجــرش را از عمــق آســمان وســط مغــزم 
ــاق های  ــر س ــاد داغ کول ــد. ب ــرو می کن ف

لختــم را می ســوزاند.
گوشــه ی  انبــار  ســمت  می افتــِم  راه   
ســایه  ســکوت  ســایبان  زیــِر  حیــاط. 
پنجــره  پشــت  تــا  انبــار  از  انداختــه، 
پیــت بیســت لیتــری را ِکشــان ِکشــان 
ــووج روی  ــج و م ــای ک ــط ه ــرم، خ می ب
ریگ هــای  و  می شــود  کشــیده  زمیــن 
شــیرجه  می کشــند.   صــوت  زیــرش 
می زنــم، آبــی آب پــاره می شــود مــن 
پیــت  و صــدای آب خیــس می شــویم. 
بیســت لیتــری را بلنــد می کنــم تمــام 
ــر  ــرق س ــد، از ف ــه می افت ــه رعش ــم ب تن
خالــی می کنــم، مثــل آبشــار روی موهــای 
تــا کمــر خرمایــی ام ســرازیر می شــود، 
ــرد  ــه می گی ــی  فاصل ــانه ها، از بین روی ش
میــان  از  و  می کنــد  ُشــر  تنــم  روی  و 
ســینه هایم رد می شــود، ســرم را عقــب 
می بــرم روی پیشــانی بــه قــول مــادر 
ــت  ــت نف ــام پی ــورده ام تم ــنگ نخ ــه س ب
را خالــی می کنــم بــوی نفــت از میــان 
ــوا  ــای ه ــد. حباب ه ــرواز می کن ــم پ موهای
روی گوش هایــم می لغــزد، ســه دســت یــه 
نفــس ســه دســت یــه نفــس پــا بــزن جلــو 

ــف  ــن.  ک ــاز ک ــمات رو ب ــن چش ــگاه ک ن
حیــاِط ســیمانی رنگیــن کمان شــدِه، ســبز 
ــری  ــفید خب ــز از س ــش و قرم و زرد و بنف
نیســت، درخشــش آفتــاب روی نفــت بــازی 
ــازد  ــی می س ــکل های هندس ــد و ش می کن
ــد،  ــم می ده ــم تحویل ــی های کوبیس ونقاش
آشــپزخانه  پنجــره  پشــت  می چرخــم 
روی شیشــه غبــار گرفتــه درخششــم را 
ــی  ــده ام ترکیب ــاووس ش ــل ط ــم مث می بین

رنگ هــا.  همــه  از 
ــرش  ــط کم ــا وس ــادر ت ــی م ــپ ماکس زی
ــاال  ــپ را ب ــرد زی ــت می ب ــت دس ــاز اس ب
بکشــد و کبــودی بدنــش را بپوشــاند زیــپ 
گیــر کــرده ، دســته ی  کوچــک زیــپ کنــده 
ــر  ــارش را روی کم ــه مین ــود، گوش می ش
ــم  ــزی ه ــاق گاز چی ــدازد و روی اج می ان
ــد.  ــگار خــودش هــم نمــی دان ــد ان مــی زن
زیــر قابلمــه خامــوش اســت قاشــق چوبــی 
ــه  ــه قابلم ــار لب ــد ب ــوخته را چن ــر س س
ــد  ــاف می کن ــن اض ــه و روغ ــد ادوی می کوب
بیشــتر  قرمــز  فلفــل  همیشــه  مثــل 
ــم  ــر می داری ــت ب ــم کبری ــا ه ــزد. ب می ری
ــیمانی  ــن از طاقچــه س ــود م ــاالی ه او ازب
ــوم  ــد می ش ــه بلن ــگ. روی پنج ــت رن هف
ــاز  ــاوس ب ــای ط ــبیه بال ه ــتانم را ش دس
ــاال آرام گام  ــر ب ــو س ــینه جل ــم، س می کن
بــر مــی دارم پــای راســتم را بــاال مــی بــرم، 
ــا  ــوزک پ ــد ســل ِ ق ــو کلی نگاهــم روی تات
جــا مــی مانــد، تکانــش می دهــم  قطــرات 
ــد  ــا می مانن ــوا ج ــان در ه ــی و درخش رنگ
ــه  ــو ب ــم روی زان ــت می کن ــم را جف پاهای
احتــرام خــم می شــوم و بــا دو دســت 
ــم  ــرم و گردن ــاال می ب ــم را ب ــه دامن گوش
دنبــال  بــه  می کنــم،  کــج  کمــی  را 
جفتــی بــرای ادامــه رقصــم می گــردم. 
وســط جایــگاه رقــص، وســط حیــاط، 
ــان  ــه، وســط شــهر، وســط جه وســط خان

ــتاده ام. ایس
او  می کنیــم  روشــن  آتــش  هــم  بــا   
ــوری و  ــن ت ــن دام ــن پایی ــه و م زیرقابلم
ــص  ــه رق ــرای ادام ــی ب ــن دارم. جفت چی
می کنــد،  دراز  دســت  کــرده ام،  پیــدا 
روی زانوهایــم خــم می شــوم، دســتش 
می شــود،  داغ  تنــم  تمــام  می گیــرم  را 
دســت دور گــردن و کمــرم می انــدازد، 
ــار  ــرم. االن چه ــر می گی ــد، ُگ ــاال می آی ب
دســت یــه نفــس، چهــار دســت یــه نفــس، 
ــری  ــوا گی ــی ه ــی داری می کن ــه غلط چ
گونــه ام  می پوشــاند  را  صورتــم  کــن. 
می دهــم.  فشــار  را  لبانــم  می بوســد  را 
ــده ام  ــاز مان ــم ب ــه ی چش ــه ای گوش لحظ
ــود، از  ــی می ش ــادر یک ــاز م ــان ب ــا ده ب
پشــت پنجــره فلــزی کاری از دســتش 
درو  بــه  می زنــم  جیــغ  نمی آیــد.  بــر 
ــه  ــرم را ب ــهای زی ــم. لباس ــوار می کوب دی
ــیده اش  ــوز کش ــی آورد هن ــم درم زور از تن

در  پشــت  می زنــد.  زنــگ  گوشــم  در 
ــاال  ــتگیره را ب ــود دس ــر می ش ــرو ظاه راه
و پاییــن می کنــد  روی در قفــل شــده 
دوبــاره پشــت  لگــد می زنــد  می کوبــد 
می خواهــد  مــی رود  آشــپزخانه  پنجــره 
شــده،  خشــک  گلویــش  بزنــد  فریــاد 
ــه در  ــت. روز اول مدرس ــوب اس ــش آش دل
صــف ایســتادم، آخریــن فیلــم ســینما، 
ــن  ــو روی ت ــی ام، پت ــای جنس ــن ارض اولی
ــور  ــع و ج ــودم را جم ــم خ ــم می کش لخت
ــک  ــم کم ــاد بزن ــم فری ــم. می خواه می کن
غلــط کــردم لبانــم بــه هــم چســبیده، بــوی 
ــای  ــرده موه ــم ک ــت و دود خف ــد و نف گن
بلنــد خرماییــم پشــت گردنــم جمــع شــده 
و چســبیده. دود ســیگار بیــرون نمی دهــم 
ــرض شــمارش  ــم، همــه م حبســش می کن
را  تولــد  تعدادشــمع های  گرفته انــد 
ــوه  ــردم، گ ــط ک ــدا غل ــمارند. ای خ می ش
ــِد  ــوی گن ــود ب ــا ب ــاووس کج ــوردم، ط خ
ــهر رو  ــد کل ش ــل و بع ــوختنم کل مح س
ــت،  ــی زحم ــته ب ــک بس ــره. آره ی می گی
ــرخ  ــکی، س ــتیک مش ــوی پاس ــد ت بزاری
ــازه  ــب ت ــت ل ــرق پش ــای ع ــدم قطره ه ش
فروشــنده  می نشــیند  انداختــه ام  بنــد 
ســوپرمارکت نیشــخند می زنــد. دود ســیگار 
وارد ریه هایــم می شــود. صــدای عــود و 
کوبیدن هــا وفریادهــا حیــاط را تبدیــل بــه 
ــش  ــش نق ــن و آت ــرده م ــر ک ــه تئات صحن
ــتم،  ــا!؟ برگش ــا!؟ ره ــتیم. ره ــش هس اول
ــم  ــد و صدای ــاال آم ــوار ب ــایه ای از دی همس
می کنــی؟  داری  غلطــی  چــه  می زنــد، 
انعــکاس مــن و جفتــم در چشــمش شــعله 
 کشــید، صــدای تیــک تــاک زمــان در 
ــه ای  ــد لحظ ــض می زن ــوخته ام نب ــز س مغ
ســکوت، ســکوت، فقــط صــدای ســوختنم 
ــاز از  ــان ب ــا ده ــد، ب ــم می آی ــوی زه و ب
ــگاه  ــن ن ــه م ــادر ب ــادر و از م ــه م ــن ب م
بهتریــن  نفــره  دو  رقــص  در  می کنــد.  
همــراه، پــا بــه پایــت مــی آیــد خســته ات 
می کنــد، نــاز و عشــوه و چشــم نــازک 
ــر  ــی دیگ ــد، ول ــواب می ده ــت را ج کردن
ــدارم،  ــی ن ــاب همراه ــد ت ــم می لرزن پاهای
ــوند،  ــدا می ش ــم ج ــا درد از بدن ــتانم ب دس
ــک  ــت و ی ــوز بیس ــس هن ــم پ درد می کش
ــه هــم  ــم ب ــم کــم نشــده. لبان ــرم از وزن گ
چســبیده، آرواره هایــم قفــل شــده التمــاس 
ــر  ــود، کول ــم ش ــم وارد ریه های ــوا می کن ه
آف و آن می کنــد، موســیقی قطــع مــی 
ــایه را  ــود، همس ــده ی ع ــا نوازن ــود حتم ش
ــت  ــالی اس ــد س ــده، چن ــوار دی ــاالی دی ب

ــنود. ــچ نمی ش ــر هی ــده دیگ ــر ش ک
ــم و  ــازی کن ــر ب ــم تئات ــد راز دار باش  بای
ــی  ــا توجیه ــظ باشــم ت ــوگ حف ــی دیال کل
نرفتــه ام،  از دســت  آزادی  بــرای  باشــد 
ــدند  ــر ش ــا خب ــم ب ــام رازهای ــی از تم وقت
ســراغم  بــه  خبرنگارهــا  و  مطبوعــات 

این کــه  جــای  بــه  وضعیتــم  می آینــد. 
ــرای  ــد ب ــول باش ــل قب ــودم قاب ــرای خ ب
ــازه کار  ــگار ت ــک خبرن ــت ی ــن معروفی اولی
واجبترمی شــود، صورتــی  نــان شــب  از 
و  ســوختِه  بدنــی  شــدِه،  پیچــی  بانــد 
ــاول و  ــرک و ت ــم و ِچ ــر از زخ ــروک، پ چ
چندتــا عکــس بــا عینــک آفتابــی ســرتیتر 
رنــگ  هفــت  حیــاط  کــِف  روزنامه هــا. 
از  آفتــاب  می شــوم،  زمیــن  بــر  نقــش 
ــایه  ــده. همس ــر آم ــمان پایین ت ــط آس وس
وارد حیــاط می شــود بــا شــانه راســت 
چندیــن ضربــه بــه در می زنــد، بــرای 
پیــدا کــردن کلیــدی کــه قفــل را بــاز 
ــد،  ــب می کن ــب آن جی ــن جی ــد ای نمی کن
ــرون  ــزش بی ــلوار جین ــب ش ــدی ازجی کلی
می کشــد، در قفــل می کنــد، بــه چــپ 
و راســت می چرخانــد، مچــش می لــرزد. 
مــن می کنــد.  نــگاه  نشــد.  بــاز  قفــل 
جملــه ی ژاک پــره ور از میــان چیــن و 
ــد  ــاب ش ــوخته ام  ق ــز س ــای مغ چروکه
ــم  ــا خش ــه قفل ه ــوده ب ــد )بیه ــاال آم و ب
ــان از درون  ــای جه ــام دره ــی ورزی تم م
در  و  می انــدازد  میلــه  می شــود(.  بــاز 

راهــرو را بــاز می کنــد.
ــه  ــیمه ب ــفید سراس ــه س ــا ملحف ــادر ب  م
ســمتم مــی دود زمیــن می خــورد گریــه و 
هــق هــق کــه بیــخ گلویــش را گرفتــه آزاد 
می شــود، تیله هــا از چشــمان خیســش 
ــا  ــز مشــکی روی گونه ه ــای ری ــه ه ــا دان ب
قــل می خورنــد، جیــغ می زنــد، دیگــر دیــر 
آمــده دوبــاره بلنــد می شــود، چشــمانم بــه 
هــم چســبیدند دیگــر بــاز نمی شــوند، 
ــراه  ــته ام، هم ــام گذاش ــنگ تم ــا س حتم
رقصــم هنــوز ولکنــم نیســت، از هــرم 
ــه  ــده ملحف ــه ش ــه ورق ــتم ورق ــش پوس آت
بــه تنــم می چســبد آه می کشــم مــادر 
ــل ِ لگــد زدن  ــد، مث ــه می زن ــم ضرب ــه تن ب
ــه  و دردی  ــادرش، ضرب ــوزاد در شــکم م ِ ن
خوشــایند. چشــمانت را بــاز کــن، زانویــش 
ــا مغــز اســتخوانم  را زیرســرم می ســراند، ت
ــیقی  ــود و موس ــدای ع ــد ص ــر می کش تی
ــدای آه و  ــا ص ــود و ب ــد می ش ــاره بلن دوب

نالــه در هــم می پیچــد ... 

خــان دایــی جــدی می شــود و می گویــد:» 
ــو«.  ــوش کوچول ــم م ــن ببین ــوس ک ــو ب من
می کنــم  خیــال  مــن  و  ایســتاده  صــاف 
ــم او  ــیده و نمی توان ــمان رس ــه آس ــرش ب س
ــت  ــک دس ــا ی ــود و ب ــم می ش ــم خ را ببوس
بغلــم می کنــد. انگارعروســک کوچکــی را 
در دســت گرفتــه.از نــگاه اش می ترســم و 
بغــض می کنــم. خوراکی هــا ازیــادم رفتــه.  
ــوم  ــن خان ــدی ای ــم عی ــذار ببین ــد:» ب می گوی
موشــه کدومــه؟«و بســته ی قرمــز رنگــی را بــه 
ــش  ــه صورت ــت ب ــا انگش ــرد. ب ــم می گی طرف
می زنــد و می گویــد:« خــان دایــی رو وس 
ــد و  ــبیل های بلن ــدم«. س ــت ب ــو به ــن، این ک
ــن  ــان زمی ــرش صــورت ام را می خراشــد. می زب
ــذ را  ــه ی کاغ ــه گوش ــتم ک ــق هس ــوا معل و ه
ــرمه ایی ام  ــفید و س ــن س ــم. پیراه ــاره می کن پ
کیــس خــورده. ســفارش های مــادر یــادم 
رفتــه کــه:»آدم کاغــذ کادو رو پــاره نمی کنــه«. 
تحمــل نــدارم و بــه محــض ایــن کــه از آســمان 
بــه زمیــن می  آیم،کاغــذ کادوی قرمزرنــگ، تکه 
ــل   ــه طب ــفیدی ک ــرس س ــود. خ ــه می ش تک
می زنــد، از تــوی جعبــه نــگاه ام مــی کنــد. بــا 
خوشــحالی خــان دایــی را نــگاه  می کنــم و بــه 

ــد. ــناک نمی آی ــا ترس ــرم اص نظ
ــت  ــارک دوس ــوی پ ــای ت ــا بچه ه ــم ب تبس
شــده و بــازی می کنــد. گلولــه بــرف بــه 
ــد. داد  ــد می خندن ــد بلن ــد و بلن ــم می زنن ه
ــت  ــی درس ــن آدم برف ــا بیای ــد:» بچه ه می زن
ــد،  ــه بزرگترن ــا ک ــا از بچه ه ــد ت ــم«. چن کنی
تکه ایــی از بــرف را روی زمیــن می غلتاننــد تــا 
بــزرگ شــوند. تبســم تــوی دســت آن هــا وول 
ــدن  ــی از ب ــه ای ــهمی دارد. تک ــورد و س می خ
ــا دســت های  ــد. ب ــی را درســت می کن آدم برف
کوچــک اش برف هــای زمیــن را کنــار می زنــد. 
ــای  ــه ج ــد و ب ــدا  می کن ــرد پی ــنگ گ دو س
چشــم  می گــذارد. دســتکش هایش را در آورده 
ــه  ــی ب ــراش زیبای ــف اش ت ــا انگشــتان ظری و ب
صــورت آدم برفــی می دهــد و بینــی کوچکــی 
ــو  ــی لب ــا تکه ای ــی از دختره ــد. یک می آفرین
بــه جــای دهــان می گــذارد. تبســم لبــو 
را برمــی دارد. گوشــه های آن را بــا دنــدان 
می کنــد و می گوید:»حــاال شــد لــب!« و بقیــه 
ــین  ــا تحس ــذارد. ب ــه می گ ــای گون ــه ج را ب
ــم نقاشــی کنارنمــره ی  ــگاه اش می کنــم. معل ن
بیســت، یــک بعــاوه هــم گذاشــته بود. تبســم 

ــرده؟!«  ــا چــی جمــع ک پرسید:«بیســت و ب
 پــدر همــه ی روحــش را به تبســم بخشــیده: با 

خمیــر صورتش را طــرح زده.
آدم برفــی از بچه هــا بزرگ تــر شــده. ســر 
دمــاغ کوچــک و ظریــف تبســم قرمــز شــده و 
ــوی  ــه. دســت هایش را ت لپ هایــش گل انداخت
ــا  ــد و ب ــا« می کن ــرد و »ه ــی ب ــان اش م ده
غــرور بــه موجــود ســاخته شــده نــگاه می کنــد.

شــال و کاه اش را برمــی دارد و بــرای آدم برفــی 
می گــذارد. دســت درگــردن اش می انــدازد. 
همگــی تــوی دوربیــن جــا  می شــوند. گونه اش 
را می بوســم و می گویــم:» بیــا بریــم. یــخ 
ــه.«  شــال و کاه  کــردی. ســرما نخــوری خوب
را از روی آدم برفــی برمــی دارد و بوســه ایی 
برایــش می فرســتد وبرایــش دســت تــکان  

می دهد:»خداحافــظ.«
و  مــی دود  برف هــا  روی  خوشــحالی  بــا 

می گویــد:» جونمــی چــه کیفــی داره. االن 
ــم.«  ــف می کن ــی تعری ــرای باباجون ــی رم ب م
دســتکش هایش خیــس شــده:» می ذاریــم 
گوشــه ی بخــاری باباجونــی خشــک می شــه«.

ــد:»  ــد و می گوی ــگاه می کن ــم ن ــه تابلوهای پدرب
ــی داره.«  ــه م ــده نگ ــو زن ــم اســم من ــه تغاری ت
ــذارد و  ــز می گ ــای را روی می ــینی چ ــادر س م

می گویــد:
- از اولشم می دونستم یه چیزی می شه.

ــی  ــا کارب ــه نقاشــی کشــیدن م ــا حــاال ک - ت
ــر! ــه شــد هن ــه دف ــود، ی ــی ب مصرف

- توکی شد عکس منو بکشی؟
- پس مشکل شما با هنر این بود؟

- البتــه اگــر پیانــوام یــاد می گرفــت، دیگــه نــور 
ــود. ــور ب علی ن

ــم و کســر  ــزی ک ــن چی ــگاه کــن ببی ــا ن - باب
نباشــه. خرمــا، حلــوا، چــای. همــه چی هســت؟

مــادر ناگهانــی رفــت. » نرفــت. ورپریــد.« ایــن را 
ــوی  ــد و صــورت اش را ت ــادر می گوی ــه ی م خال
ــانه هایش  ــد. ش ــان می کن ــکی پنه ــادر مش چ
ــم  ــه ه ــود:» ب ــیده ب ــدر آه کش ــد. پ می لرزی
ــال ها،  ــای س ــم.« بگومگوه ــرده بودی ــادت ک ع
تبدیــل بــه رفتــاری شــده بــود کــه بعــد ازنبــود 

ــود. ــا کــرده ب ــدر را ت مادرپشــت پ
پــدر همــه ی احســاس پنهــان اش را پــای 
تابلوهــا و باغچــه ی زیبایــش دفــن کرده.گالــری 
کوچکــش ســوت و کــور شــده. نــه بــوی رنگــی 
اســت و نــه صــدای غرغــر مــادر. انــگار همــه ی 

ــده! ــم ش ــه و دره ــا ریخت رنگ ه
درخــت مــادر، اول ازهمــه خشــک شــد: یــاس 

زرد.
ــد : » شــوک بهــش دســت داده.   دکترمی گوی

بــه مروردرســت میشــه.«
پــدر پیانویــی خریــد وگوشــه ســالن گذاشــت.

نگــران نــگاه اش می کنیــم:» بیــا بــزن« کاس 
ــاد  ــگ ی ــی دو آهن ــا یک ــی روم ت فشــرده ایی م
بگیــرم. مــادام گریشــا از پشــت همــه ســال ها 
ــگاه ام می کنــد. مــادر می خنــدد ومی گویــد:»  ن
ــنگ را  ــی؟« گل س ــاد گرفت ــو ی ــره پیان باالخ
می زنــم. مــادر دوســت داشــت. پلک هــای 
ــا مشــت  پــدر آرام روی هــم مــی رود. تبســم ب

ــد. ــه درمی کوب ــک اش ب کوچ
- نزن مادر.کلید دارم نمی شنون.

- مگه عمو نوبخت نیست؟ 
-چرا هست. ولی من کلید دارم.

ــت  ــه نوبخ ــت ک ــی اس ــراز برف های ــاط پ حی
ــای  ــا پله ه ــته ی درت ــرده و راس ــارو ک ــازه پ ت
ــرف  ــه ط ــم ب ــیده. تبس ــک پاش ــوان را نم ای
ــد و  ــام می ده ــوق س ــا ش ــی دود و ب ــدر م پ
می گویــد:» باباجونــی ببیــن چیــا خریــدم. تــازه 
بــا دوســتام آدم برفی ام درســت کردیم.« ســاک 
کوچــک اش را تــوی دســت پدرمی گــذارد. 
ــگاه  ــک   ن ــه ی کوچ ــن غریب ــه ای ــات ب پدرم
ــوی  ــده. بغــض ت ــز او را ندی ــد. انگارهرگ می کن
ــد.  ــم آه می کش ــورد. تبس ــره می خ ــم گ گوی
دســتان کوچکــش را روی هــم می گــذارد و 
ــو نمی شناســه.  ــی من ــازم باباجون ــد:» ب می گوی
کاش مــادر جــون زود نمی رفــت پیــش خــدا.«. 
ســاک کوچــک اش را بــه نوبخــت نشــان  
می دهــد و مــن بــه عکــس پدرنــگاه می کنــم. 
ــچ  ــروز دیگرهی ــام. ام ــاس نظ ــی در لب عکس

شــباهتی بــه آن چــه بــوده، نــدارد. چشــمانش 
پــف کــرده و مــه آلــود اســت. موهــای ژولیــده 
ــت.  ــت اس ــر پش ــم. هنوزپ ــانه  می زن اش را ش
صــورت اش مثــل عکــس مچالــه شــده ایی 
اســت کــه زیــر فــرش بگذارنــد تــا صــاف شــود. 

گونــه اش را می بوســم و می گویــم:
- بابا خوبی؟

- الحمــدهلل. شــکر. مــن نمی دونــم اینــا کــی ان 
می یــان و مــی رن. خــب مــن کــه این جــا 

ــکر. ــدا. ش ــم خ ــکر می کن ــدم. ش خوابی
ازنوبخت  می پرسم:

- داروهاشونو خوردن؟
- تازه خوردن.

تبســم بــا آب و تــاب قضیــه ی آدم برفــی را برای 
نوبخــت تعریــف می کنــد. پــدر می گویــد:

ــن  ــو ای ــن ت ــه اومدی ــه ک ــن وقت ــما چ - ش
ســاختمون؟

گوشه ی چشمم را پاک می کنم. می گوید:
ــد،  ــی اوم ــد. وقت ــه خری ــت. رفت ــر نیس - اخت

ــن. ــده بودی ــما اوم ــم ش ــش می گ به
ــن  ــرش را پایی ــد و س ــگاه ام می کن ــت ن نوبخ
می انــدازد. اســم مــادر تنهــا اســمی اســت کــه 
ــه ی  ــو گوش ــی رود. پیان ــدر نم ــاد پ ــز از ی هرگ
ــدر  ــته. پ ــدا نشس ــی ص ــوش و ب ــالن، خام س

می گویــد:
- نمی دونم این چیه. کی آورده این جا.

اشــک تــا پشــت پلک هایــم بــاال آمــده. پشــت 
پیانــو می نشــینم و گل ســنگ را می زنــم. 

ــود. ــس می ش ــم خی صورت
ــود.  ــادر ب ــرگ م ــال م ــته س ــه ی گذش هفت
پدرمثــل بچــه هــا زار زده بــود. امــا در راه خانــه، 
همــه ی آن چــه را که پشــت ســر گذاشــته بود، 
فرامــوش کــرد و گفــت:» آقــا همیــن کنــار نگه 

داریــن.«
ــی رود.  ــار م ــدر، آرام آرام کن ــن پ ــه روی ذه م
ــزی  ــم چی ــن؟« نمی گوی ــی اومدی می گوید:»ک
نزدیــک نیــم ســاعت. »همیــن االن اومدیــم.« 
تبســم نگاهــم می کنــد و آرام می گویــد:» 

ــت«. ــمن خداس ــو دش دروغگ
- هیس.

پدر دوباره می پرسد:
- کی اومدین من متوجه نشدم.

- کلید داشتم بابا.
ســری تــکان می دهــد. تبســم را بغــل می کنــد 
و می بوســد:« پــس چــرا نمی یــای پیــش 

باباجونــی؟«
- اومدم.

ــت اش را روی  ــد و دس ــگاه می کن ــن ن ــه م ب
دهــان اش می گــذارد. پــدر می پرســد:

- اونا چیه؟خرید کردی؟
و تبســم همــه  را تعریــف می کنــد. بــرای پــدر 

چــای مــی آورم و بــه تبســم می گویــم:
ــته  ــو خس ــی پاش ــای باباجون ــه از رو پ - دیگ

ــدن. ش
پدر می گوید:

- اون پیانو رو وردار ببر خونتون.
- برای چی بابا. این جا هست دیگه.
- نه. دیگه باید جمع و جور کنیم.

- مگه کجا می خواین برین؟
- می خوام برم سفر.

نوبخــت آهســته می گویــد:» ایــن دفعــه 
ــت ام  ــه.« پش ــو می زن ــن حرف ــا ای ــه آق چندم

تیرمی کشــد. تبســم روی بخــار شیشــه شــکل 
پــدر را می کشــد. صــورت اش را می بوســم و 
می گویــم:» حــاال کــه هــوا ســرده. تابســتون بــا 
هــم   می ریــم.«  پشــت نــگاه آرامــش لبخنــد  

می زنــد.
ــدر هشــتاد و پنــج شــمع را فــوت می کنــد.  پ
عکســی  و  می زنیــم  حلقــه  دورش  همــه 
ــه  ــک ب ــی کی ــم. تکه ای ــادگار می گیری ــه ی ب
دهــان اش می گــذارد و آهســته ســربرمی گرداند 
و می گویــد:« اختــر تــوام بخــور«. چنــد 
جفــت چشــم دریــک لحظــه بــه یکدیگــر زل 
ــه.  ــر وقت ــم. دی ــد بری ــد.«زود بخــور. بای می زنن

ــن«. ــتراحت کن ــوان اس ــردم می خ م
ــا  ــته ام ــوری گذش ــنبه س ــد روزاز چهارش چن
ــد. کوهــی از کاغــذ  هنــوز صــدای ترقــه می آی
ــز را  ــچ چی ــدر هی ــزم. پ ــاط می ری ــوی حی ت
دور نمی  ریخــت. از کتاب هــای محصلــی اش 
تقویم هــای  کاری.  ســوابق  و  مــدارک  تــا 
ــگار  ــه. ان ــت های روزان ــته. یادداش ــخ گذش تاری
می خواســت همــه ی زمــان را بــرای خــود 
نگــه دارد. چنــد نمونــه از دســت خــط پــدر را 
ــدازم و  ــش می ان ــوی آت ــه را ت ــی دارم و بقی برم
از روی آن می پــرم:» زردی مــن از تــو، ســرخی 
تــو از مــن.«  اینــا مرده پرســتیه. وقتــی خودش 
ــا پــاره کاغــذ بــه چــه  نیســت، دیگــه چنــد ت

می خــوره؟ دردی 
پدر می گوید:» بازم تو بابا. بازم تو.« 

تبســم روی بخــار شیشــه،  دو صــورت کشــیده. 
آهســته می گویــد:» ایــن مــادر جونــه. اینــم بابا 

جونی.« 
و ساعتی بعد هر دو محو می شوند.

ادبی،هنری و فرهنگی/ شهرستان خرم آباد

شماره ی نهم /  بهار1400
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داستان

فصلنامه

     مهدی شاطر

کیکـ  نوشابه

موهــای ســپیده را کــه بغــل کــردم و صورتــم 
را بــه آن مالیــدم، بــا پس گردنــی محکمــی از 
خــواب پریــدم. بــه خــودم کــه آمــدم دیــدم 
ــاالی ســرم نشســته و  ــا تســبیح، ب ــی ام ب دای
ــای  ــای موه ــه ج ــبیحش را ب ــر تس ــن س م
ــا از  ــی ت ــم. دای ــم می مال ــه صورت ــپیده ب س
جبهــه مرخصــی می گرفــت، حتــی اگــر 
مرخصــی کوتاهــی هــم بــود، بــه خانــه ی مــا 
می آمــد و دیــداری تــازه می کــرد؛ موقــع 
ــت.  ــید و می رف ــه را می بوس ــم هم ــن ه رفت
بغلــش کــردم. ســرم را بوســید و گفــت: 
»پاشــو بــرو دســت و صورتــت رو بشــور، بعــد 
ــه  ــم چ ــن ببین ــف ک ــی تعری ــه دای ــا واس بی

می کنــی.«
ــادر  ــه م ــی  ب ــدم. دای ــم دستشــویی و آم رفت
یــه  خیابــون  تــوی  »امــروز  می گفــت: 
ــیگار  ــون س ــت فرم ــاب پش ــوم بی حج خان

» . مي کشــید
ـ انقدر به مردم گیر نده.

ــه  ــم ب ــش خون ــی دیدم ــی وقت ــان آبج ـ ج
جــوش اومــد. رفتــم ســمت ماشــینش بهــش 
ــوم مــا شــهید ندادیــم کــه شــما  گفتــم خان
ــیگار  ــت ُرل س ــد و پش ــون رو برداری حجابت

بکشــیدا.
ـ کاش زده باشه تو سرت.

ســرش  روسریشــو  ســریع  بابــا،  نــه  ـ 
ــی  ــت و کل ــم انداخ ــیگارش رو ه ــرد، س ک

کــرد. عذرخواهــی 
ــدم  ــرد. دوی ــم ک ــد، صدای ــرا دی ــا م ــی ت دای
ســمتش. رو کــرد بــه مامــان و گفــت: »آبجی، 
چنــد شــب پیــش بهشــون شــبیخون زدیــم. 
بــاورت میشــه مــن کــه از خــون می ترســیدم، 

دوتــا عراقیــو بــا چاقــو کشــتم؟«
ـ بایــد همشــونو بــه درک بفرســتید... کســی 

کــه شــهید نشــد؟
ـ یازده نفر.

ـ بیچاره خواهراشون!
من گفتم: »دایی، چجوری کشتیشون؟«

ــرا از  ــت و م ــوری را برداش ــره خ ــوی ک چاق
پشــت گرفــت و چاقــو را گذاشــت روی گلویم. 
لیــوان چــای از دســتم افتــاد. مــادرم فریــاد زد 
ــد.  ــد خندی ــد بلن ــرد و بلن ــم ک ــی رهای و دای
ناراحــت بــودم کــه چــرا نتوانســتم بــه موقــع 
ــر  ــن فک ــه ای ــم. ب ــل نشــان ده عکــس العم
می کــردم کــه اگــر مــن به جــای دایــی 
ــدم،  ــا می جنگی ــا عراقی ه ــودم و ب ــه ب جبه
ــه  ــب ب ــردم. ل ــوردم و می م ــت می خ شکس
ــا  ــدام خــودم را جــای آنه ــزدم. م ــه ن صبحان
قــوی  آنقــدر  کاش  ای  می کــردم.  تصــور 
بــودم کــه می توانســتم همــراه آنهــا بجنگــم 

و عراقی هــا را بکشــم.
دایــی رفــت ســمت ســاک جبهــه اش. دســت 
کــرد تــوی یکــی از جیب هایــش، یک دســته 

اســکناس پنجــاه تومانــی تانخــورده درآورد. به 
مــادرم گفــت: »اینجاهــا کســی ســیگار قاچاق 

داره؟«
- مگه بهتون سیگار نمیدن؟

- سیگار درست و حسابی که نمیدن.
من سریع گفتم: »آقا فرح بخش«

ــرو  ــت: »ب ــن داد و گف ــه م ــکناس ب ــج اس پن
ــی پنــج بکــس ســیگار وینســتون  واســه دای
ــرای خــودت.« بگیــر و بیــار، بقیــه ا ش هــم ب

ســریع لباس هــای خوبــم را پوشــیدم و رفتــم 
مغــازه ی آقــا فرح بخــش. نزدیک تریــن بقالــی 
بــه خانــه ی مــا مغــازه ی آقــا فرح بخــش بــود، 
ــان وصــال.  ــوی خیاب ــه ت ــی دودهن ــک بقال ی
ــابه هایش  ــک ـ نوش ــت کی ــتری ثاب ــن مش م
بــودم و همیشــه یک نوشــابه مشــهدی  ســوپر 
ویــژه بــا یــک کیــک نارگیلــی بزرگ ســفارش 

مــی دادم.
ــابه   ــک ـ نوش ــدل کی ــش دو م ــا فرح بخ آق
داشــت. اگــر بــا یــک نــی ســفارش مــی دادی 
ــد در  ــژه و بای ــابه ی وی ــک ـ نوش ــد کی می ش
ــر  ــی دادی و اگ ــال بیشــتر م ــج ری ــش پن ازای
ــی  ــا ن ــی دادی دوت ــفارش م ــژه س ــوپر وی س
ــه  ــان اضاف ــک توم ــت و ی ــت مي گذاش برای

مي گرفــت.
ســپیده دختــر آقــا فرح بخــش، چنــد ســالی 
ــی و  ــی طای ــود. موهای ــر ب ــن کوچکت از م
صــاف تــا نزدیکــی زانوهایــش داشــت. اول بــار 
ــان  ــوب. احس ــوی ج ــم ت ــش رفت ــه دیدم ک
ــش  ــا فرح بخ ــادرش از آق ــت روزی م مي گف
ــه چــه  ــود کــه موهــای ســپیده ب پرســیده ب
ــد او  ــت؛ بع ــدر زیباس ــه انق ــه ک ــی رفت کس
ــا  ــه دنی ــف کــرده کــه وقتــی ســپیده ب تعری
ــت،  ــوده اس ــاس ب ــالگی ت ــه س ــا س ــده ت آم
بعــد یــک روز ســپیده را مي برنــد شــهر 
آبــا و اجدادیشــان تــا روز تولــد حضــرت 
ــا  ــهپیر و آنج ــزاده ش ــدش امام ــهپیر، ببرن ش
دخیــل ببندنــد تــا بچه شــان مــو در بیــاورد، 
انــگار مــادر خدابیامــرز ســپیده در حــال دعــا 
خوابــش مي بــرد و خــواب مي بینــد، حضــرت 
شــهپیر دســتی بــر ســر ســپیده می کشــد و 
بوســش مي کنــد. همــان موقــع مــادر ســپیده 
ــای  ــوک موه ــد ن ــرد و مي بین از خــواب مي پ
ســپیده بیــرون زده  اســت. بــه  همیــن دلیــل 
مــادر ســپیده دیگــر موهــای ســپیده را کوتــاه 
نکــرده چــون فکــر می کــرده اســت موهــای 
ــان  ــاه دارد قیچی ش ــد و گن ــپیده متبرکن س
ــرام زن  ــه احت ــم ب ــش ه ــا فرح بخ ــد. آق کن
خدابیامــرزش دیگــر موهــای ســپیده را کوتــاه 
نکــرده اســت. به نظــر مــن کــه چاخــان 
می کــرد چــون مــن شــمایل حضــرت شــهپیر 
را دیــده ام، خــودش کچــل بــود. هــزار بــار هم 
بــه احســان گفتــه بــودم حواســت بــه مــادرت 
باشــد تــا بــا آقــا فرح بخــش گــرم نگیــرد، امــا 
احســان حریــف مــادرش نمی شــد. پــدر هــم 
کــه نداشــت جلویــش را بگیــرد بــرای همیــن 
ــوت  ــل خل ــم مح ــه ه ــر ک ــر ظه ــار س یکب
ــم  ــا هــم رفتی ــا بســته، ب ــود و هــم مغازه ه ب
و شاشــیدیم بــه در مغــازه اش امــا وقتــی 
ــدم ســپیده در را می شــوید  بعدازظهــرش دی
پشــیمان شــدم و رفتــم کمکــش و کل مغــازه 
را شســتم. ســپیده بیشــتر روز را در مغــازه ی 
ــد. آنجــا مشــق می نوشــت  ــدرش می گذران پ

چیــزی  می کــرد.  بــازی  عروســک  یــا 
ــرد.  ــز می ک ــه ها را تمی ــا قفس ــت ی می فروخ
البتــه خــودش بــه تنهایــی کار زیــاد بــه درد 
بخــوری نمی کــرد امــا وجــودش باعــث 
ــه  ــن ک ــام پســرهای هم ســن م ــد، تم می ش
تعدادشــان هــم کــم نبــود بــرای دیدنــش بــه 
ــک  ــش کم ــا فرح بخ ــه آق ــد و ب ــا برون آنج
کننــد. مثــًا وقتــی ماشــین نوشــابه مي آمــد 
ــرد  ــاده می ک ــا را از ماشــین پی یکــی جعبه ه
ــح  ــر روز صب ــا ه ــازه  ی ــو مغ ــد جل و مي چی
ــازه را  ــا شیشــه های مغ ــر از بچه ه یکــی دیگ
بــرق می انداخــت و یکــی دیگــر کل مغــازه را 
تـِـی مــی زد و جــارو می کــرد. القصــه هرکــس 
در توانــش بــه هــوای دیــدن ســپیده، حالــی 
ــًا  ــن اص ــا م ــی داد. ام ــا فرح بخــش م ــه آق ب
خودشــیریني ها  و  جلف بازي هــا  ایــن  از 
ــردم،  ــش می ک ــط نگاه ــن فق ــردم. م نمی ک
ــط  ــط و فق ــا رو در رو. فق از پشــت شیشــه ی
نگاهــش می کــردم و نگاهــش می کــردم. 
ســرش را پاییــن می گرفــت و لپ هایــش 
ــش  ــم نگاه ــاز ه ــن ب ــا م ــد ام ــرخ می ش س
پشــت  می رفــت  اینکــه  تــا  می کــردم 
ــا فرح بخــش داد  ــم می شــد و آق یخچــال قای
ــرو  ــدت رو کــردی ب مــی زد کــه: »بچــه خری

گمشــو دیگــه!«
بــاز نگاهــش می کــردم و عقــب عقــب از 
مغــازه بیــرون می رفتــم. او هــم از مــن 
ــال  ــت یخچ ــون از پش ــد چ ــش می آم خوش
ســرک می کشــید و گــره روســری اش را 
بــاز می کــرد و موهایــش را روی صورتــش 
ــوس  ــک ب ــه ی ــود ک می ریخــت. آن لحظــه ب
جایــی  تــا  و  می فرســتادم  برایــش  هــم 
حتــی  می کــردم  نگاهــش  می شــد  کــه 
ــون  ــم چ ــادف کن ــود تص ــک ب ــار نزدی چندب
ــب  ــم و عقب عق ــش نکن ــتم نگاه نمی توانس
عــرض خیابــان را رد می شــدم و چندبــار هــم 
ــاب  ــمتم پرت ــه س ــزی ب ــش چی ــا فرح بخ آق
ــردم.  ــاز هــم نگاهــش می ک ــن ب ــا م ــرد ام  ک
ــر  ــم و آدم هیزت ــش از عال ــا فرح بخ ــود آق خ
ــگاه  ــه ن ــت ک ــا می دانس ــه از کج ــود وگرن ب
مــن هیــز اســت؟ حتــی همیــن آوردن 
ســپیده درِ دکانــش هــم از پدرســوختگی اش 
ــازه  ــردی اج ــدام م ــرت ک ــه غی ــود، وگرن ب
ــادر  ــد. م ــه ببینن ــش را هم ــد ناموس می ده
احســان ایــن را هــم ازش پرســیده بــود، امــا 
او گفتــه بــود کــه چــون ســپیده مــادر نــدارد 
بهتــر اســت همیشــه پیشــش باشــد تــا مبــادا 
اتفــاق بــدی بیافتــد. مــن کــه می گویــم دروغ 
ــود  ــه بش ــار ک ــه ب ــه س ــم س ــت آن ه می گف
نــه بــار. حــاال یــا بــرای الس زدن بــا زن هــای 
ــرای فــروش بیشــتر. ــا ب دیگــر مــی آوردش ی

ــه  ــود ک ــده ب ــن ش ــن ای ــتان کار م کل تابس
صبح هــا و عصرهــا چنــد دســت گل کوچــک 
ــرف  ــه ص ــش ب ــا فرح بخ ــازه ی آق ــد مغ بع
کیــکـ  نوشــابه ســوپر ویــژه و دیــدن ســپیده 
و بــاز شــدن گــره روســری اش و خشــم 
ــه.  ــمت خان ــه س ــرار ب ــش و ف ــا فرح بخ آق
ــوی  ــرد. ت ــرق می ک ــاع ف ــب ها اوض ــا ش ام
ــا فرح بخشــی مزاحمــم  ــر آق رختخــواب دیگ
ــاب  ــه ســمتم پرت ــزی ب ــود و ســنگی، چی نب

نمی کــرد.
ــت  ــطل ماس ــر از س ــازه پ ــوی مغ آن روز جل

بــود و ســپیده بــه دیــوار تکیــه داده و ســرش 
پاییــن بــود و گریــه می کــرد. آقــا فرح بخــش 
هــم بــاالی ســرش ایســتاده فریــاد مــی زد که: 
»آخــه مــن بــه تــو چــی بگــم دختــر؟ واســه 
چــی ســرخود ایــن همــه ماســت خریــدی؟ 
مــن تــو ایــن گرمــا ایــن همــه ماســت رو ســر 

قبــر پــدرم بــذارم؟«
ـ به خدا آقاهه گفت بابات سفارش داده.

ـ اون غلــط کــرد بــا تــو... اون هرچــی بگــه تــو 
بایــد بگــی چشــم؟ ببیــن یــه دقیقــه نبودما.

ـ ببخشــید باباجــون... به خــدا قــول مــی دم تــا 
شــب همه شــون رو بفروشــم.

ــه داری  ــو عرض ــگ... ت ــو پدرس ــاکت ش ـ س
ــه. آخ

ــد و اشــک از  ــرا دی ــر چشــمی م ــپیده زی س
چشــم چپــش چکیــد. ســینه ام را دادم جلــو 
و رفتــم تــو ســینه ی آقــا فرح بخــش و گفتــم: 
»آقــا فرح بخــش مــا شــهید ندادیــم کــه شــما 

ســر دختــر بــه ایــن خوشــگلیت داد بزنیــا.«
ــرو  ــا؟ ب ــا بی ــه کی ــی آخ ــی می گ ــو چ ـ ت
گمشــو ببینــم تــا نــزدم تــو ســرت! چیــکاره 

ــنی؟ حس
ـ مــن چیــکاره ام؟ مــن همــه کاره ا  م. اصــا من 
ــا  کســی ام کــه همــه ماســتات رو می خــره ت
ببینــم بــازم می تونــی ســر ســپیده داد بزنــی؟

ــاال آورد و گفــت: »واقعــا  ســپیده ســرش را ب
همــه ش رو می خــری؟«

ــال  ــه ش م ــا هم ــرم... اص ــه می خ ــه ک ـ بل
مــن.

آقــا فرح بخــش دســتش را دراز کــرد و گفــت: 
»می شــه دویســت و ســی تومــن... بــده مــن 

پولــت رو اگــه راســت می گــی.«
مــن هــم عیــن آقاهــا دســت کــردم جیبــم 
ــش دادم و  ــورده را به ــکناس تانخ ــج اس و پن

ــال خــودت.« ــم م ــه ش ه ــم: »بقی گفت
ــتم  ــا را از دس ــریع پول ه ــش س ــا فرح بخ آق
ســپیده  مغــازه.  داخــل  رفــت  و  قاپیــد 
اشــک هایش را پــاک کــرد و ســطل های 
ماســت را گذاشــت جلــوام، بعــد گــره ی 
روســری اش را بــاز کــرد و لبخنــدی زد و 
رفــت. در زندگــی ام لبخندهــای زیــادی از 
زن هــای زیــادی دیــده ام امــا ایــن چیــز 
ــی،  ــتان های قدیم ــل داس ــود. مث ــری ب دیگ
ــود  ــس ب ــد چل گی ــبیه لبخن ــدش ش لبخن
بــه حســن کچــل وقتی کــه حســن کچــل او 
ــا  ــد ی ــات می ده ــیاه نج ــو س ــت دی را از دس
ــان  ــه امیرارس ــدار ب ــای خال ــد فرخ لق لبخن

نامــدار. لبخنــدی مخصــوص قصه هــا.
بــه هــر زور و زحمتــی بــود بــا ســبد 
ــا چــه  ــم ام ــه رفت ــه ســمت خان ماســت ها ب
ــدم  ــم، دو ق ــو می رفت ــدم جل ــک ق رفتنــی! ی
بــر می گشــتم. پنــج تــا پنجاهــی تانخــورده ی 
آدمــی را خــرج کــرده بــودم کــه شــب 
گذشــته اش کلــی عراقــی  کشــته بــود. قلبــم 
تنــد تنــد مــی زد. صــدای تپش هــای قلبــم از 
صــدای طبــل گنده هــای محــرم هــم بلندتــر 
بــود. بــا آدم معمولــی طــرف نبودم.پشــت در 
خانــه ایســتادم، جرئــت نمی کــردم بــروم 
ــه ســرم کشــیدم و زمزمــه  داخــل. دســتی ب
کــردم: »بهتریــن راه اینــه یواشــکی بــرم تــوی 
خونــه و خــودم رو برســونم بــه ســاک دایــی، 

رو  تانخورده هــا  اون  از  تــا  پنــج  بعــد 
دودر کنــم و بــرم مغــازه آقــا فرح بخــش، 
هــم ســپیده رو دوبــاره دیــد بزنــم و هــم 
اینکــه  احتمــال  بخــرم.  ســیگار  ازش 
ــمره  ــوالش رو نش ــا پ ــاال حااله ــی ح دای
ــه  ــر می کن ــم بشــمره فک ــر ه ــاده و اگ زی
یــه چیــزی خریــده و یــادش نیســت و یــا 

ــم داده.« ــش ک ــک به ــه بان اینک
رفتــم داخــل، ســرک کشــیدم دیــدم 
ــرف  ــپزخانه ح ــوی آش ــادرم ت ــی و م دای
رفتــم  پاورچیــن  پاورچیــن  می زننــد. 
ــی را  ــاک دای ــپ س ــال. آرام زی ــل ه داخ
ــاد روی  ــزرگ افت ــایه ای ب ــردم. س ــاز ک ب
هیکلــم. آرام زیــپ را بســتم، دســتانم 
ــردم و  ــل ک ــاک را بغ ــردم، س ــاز ک را ب
ــه  ــد دقیق ــواب زدم. چن ــه خ ــودم را ب خ
ــان  ــاز در هم ــت. ب ــی رف ــا دای ــت ت گذش
رفتنــش  از  خیالــم  تــا  مانــدم  حالــت 
بــاز  را  بعــد چشــم هایم  راحــت شــود 
کــردم و پشــت ســرم را نــگاه کــردم، 
ــرون دادم.  ــم را بی ــود. نفس ــس نب هیچک
ــاز کــردم و  ــاره آرام زیــپ ســاک را ب دوب
ــرون  ــال بی ــا از ه ــتم. ت ــا را برداش پول ه

آمــدم، از پشــت گردنــم را گرفــت.
ــتم  ــد. خواس ــار می لرزی ــی اختی ــم ب بدن
گفــت:  دایــی  کــه  بگویــم  چیــزی 

» »هیــس!
ــش  ــا دنبال ــا دســت اشــاره کــرد ت بعــد ب
ــه می کــردم. هرجــا  ــی صــدا گری ــروم. ب ب
بــام  بــه  می رفتــم.  او  بــا  می رفــت 
ــا  ــام نشســت و ب ــاره ی ب ــت. کن ــه رف خان

ــا.« ــت: »بی ــاره اش گف ــت اش انگش
بــا ســری پاییــن رفتــم پیشــش و گفتــم: 
»ببخشــید... به خــدا ببخشــید... تــو رو 
ــه  ــو رو ب ــید... ت ــتم ببخش ــام هش ــه ام ب

ــید.« ــه ببخش ــاک جبه خ
و گفتــن  اعتــراف  از  بعــد  بخشــیدن  ـ 
دلیــل ارتــکاب بــه گنــاه معنــی و تحقــق 
بگــی  بایــد  اول  پــس  می کنــه.  پیــدا 
ــم  ــن ببین ــا م ــردی ت ــکار رو ک ــرا این چ

می شــه بخشــیدت یــا نــه.
ــام و  ــان ام ــو رو ج ــی... ت ــید دای ـ ببخش

ــید. ــهدا ببخش ش
ـ مــن منتظرم تا برام حرف بزنی.

حــرف  بعــد  ببخشــی  اول  نمیشــه  ـ 
نیــم؟ بز

ـ خب دیگه صبرم داره  تموم میشــه.
رو  پــوال  خــدا  بــه  چشــم...  چشــم  ـ 
فقیــر. خانــواده ی  یــه  بــه  بخشــیدم 

دســت بــه ریش هایــش کشــید و بــرد 
بــاال کــه بزنــد تــوی صورتــم. چشــم هایم 
ــی  ــتش را می گوی ــت: »راس ــتم. گف را بس

ــم؟« ــا بزن ی
ــه خــدا  ــزن... ب ــی گــوه خــوردم... ن ـ دای

می گــم.
ــا داشــت و اهــل بیخیــال  مرغــش یــک پ
برایــش  را  چیــز  همــه  نبــود.  شــدن 

از  بچه محل هــا،  و  محــل  از  گفتــم. 
کیــک ـ نوشــابه خــوردن و دیــد زدن 
خریــدن  و  فرح بخــش  آقــا  و  ســپیده 
ــات  ــا جزئی ســطل های ماســت، همــه را ب
ــام شــد ســرش را  ــه تم ــم ک ــم. حرف گفت
بــاال آورد و نگاهــی بهــم کــرد. تســبیحش 
را  انگشــترش  و  چپــش  دســت  داد  را 
آن قــدر  گوشــم.  تــوی  زد  برگردانــد. 
ســیاهی  چشــم هایم  کــه  زد  محکــم 
ــم  ــا حواس ــید ت ــول کش ــی ط ــت. مدت رف
ــم  ــا بازوی ــی دو ت ــش. یعن ــر جای ــد س آم
ــد  ــم آم ــا حواس ــم داد ت ــت و تکان را گرف
ــاره اش را  ــت اش ــد انگش ــش بع ــر جای س
»مــا شــهید  گفــت:  و  گرفــت  ســمتم 
ندادیــم کــه تــو چشــمت دنبــال نامــوس 
مــردم باشــه و بــراش خودشــیرینی کنــی 

و فردیــن آبگوشــتی بشــی.«
بــه  و  می ریختــم  اشــک  صــدا  بــی 
و  فردیــن  و  شــهید  بیــن  رابطــه ی 
فکــر  مــردم  نامــوس  و  آبگوشــت 
می خواســت  دلــم  خیلــی  می کــردم. 
بهــش بگویــم، خــودت تــا بــه حــال 
عاشــق نشــدی؟ امــا می دانســتم ایــن 
اســت،  دیگــری  ســیلی  جــواز  جملــه 
کــه یک مرتبــه ســیلی محکم تــری زد. 
ــم زدم  ــی رو ه ــن یک ــت: »ای ــدش گف بع
ــد  ــازه نبای ــدون اج ــه ب ــی دیگ ــه بدون ک
هــم  حــاال  کســی.  کیــف  ســر  بــری 
بــرو اون ماســتارو پــس بــده و بــرای 
ــت  ــا نبردم ــار ت ــر و بی ــیگار بخ ــن س م
بــه جــای کیســه شــن بندازمــت روی 

» خاکریــز.
ــا ســریع ســاکت  ــد ام ــر بغضــم ترکی دیگ
ــد،  ــم در می آم ــر صدای ــون اگ ــدم چ ش
مــادرم همــه ی ماجــرا را می فهمیــد و 
ــوردم. از  ــم از او می خ ــی ه ــک مفصل کت
ــذارد  ــر نگ ــود دیگ ــن ب ــم ممک ــی ه طرف
ــا  ــروم. ام ــش ب ــا فرح بخ ــازه ی آق ــه مغ ب
ــش  ــوی صورت ــم می خواســت ت ــی دل خیل
فریــاد بزنــم کــه بــرای مــا یکــی جانمــاز 
آب نکــش، مگــر خــودت عاشــق مرجــان 
ــی  ــش، رفت ــت ندادن ــون به ــدی و چ نش
می گفتــم  را  اینهــا  اگــر  امــا  جبهــه؟ 
ــش  ــال پی ــه یکس ــوهرخاله ام ک ــد ش مانن
ــه ســمتش  ــد شــد و ب ــی بلن ــت و دای گف
ــودش  ــه خ ــد ب ــا او آم ــرد و ت ــوم ب هج
بیایــد چنــان بــه خایه هایــش زد کــه 
او طــاق  از  بعــد خالــه ام  شــش مــاه 
ــن  ــرای همی ــدم. ب ــص می ش ــت، ناق گرف
ســاکت شــدم و بــدو بــدو رفتــم پاییــن و 
ــرون  ــه بی ــتم و از خان ــت ها را برداش ماس

زدم.
ــی ســطل ماســت  ــودم و کل ــده ب مــن مان
کــه نمی دانســتم چــه کارشــان کنــم. 
فرح بخــش  آقــا  بــه  را  ماســت ها  اگــر 
ضایــع  ســپیده  پیــش  مــی دادم  پــس 
می شــدم و اگــر بــا ماســت ها و بــدون 

می گشــتم،  بــاز  خانــه  بــه  ســیگار 
ــرم را  ــدر س ــدم. آنق ــن می ش ــه ش کیس
خوارانــدم کــه خــون افتــاد، خواســتم 
ــاد  ــو ی ــه یکه ــرم ک ــتمال بخ ــروم دس ب
ــر از  ــی باالت ــادم. کم ــی افت ــف و عل یوس
ــی داشــتند.  ــا فرح بخــش بقال ــازه ی آق مغ
تــوی  و  بودنــد  آمــده  تبریــز  از  تــازه 
و  می کردنــد  کاســبی  هــم  مغازه شــان 

ــی. ــم زندگ ه
بــه اطــراف نــگاه کــردم. مــرد ریــش داری 
می گذشــت. رفتــم جلــو ســام کــردم 
ــرای  ــه ب ــا می ش ــم: »آق ــه گفت ــا گری و ب
ــازی  ــن رو ب ــدر م ــش پ ــه نق ــد لحظ چن

ــد؟« کنی
ـ نقش پدرت؟ یعنی چی پســرجون؟

ــدار  ــدرم شــهید شــده... پول ــن پ ــا م ـ آق
ــرو  ــت ب ــم گف ــم به ــتیم. مامان ــم نیس ه
کــره  ازش  بتونــه  کــه  بخــر  ماســت 
کــه  ماســت هایی  ایــن  امــا  بگیــره 
ــره  ــت و ک ــوب نیس ــش خ ــدم جنس خری
بــرو  می گــه  مامانــم  حــاال  نمــی ده، 
پســش بــده امــا صاحــب مغــازه ازم پــس 
بیایــد  باهــام  شــما  اگــه  نمی گیــره... 
و  هســتید  پــدرم  می کنــه  فکــر  اون 

می گیــره. پــس  ازم  رو  ماســت ها 
و  کشــید  ســرم  روی  دســتی  آقاهــه 
ــد  ــا بای ــت: »کج ــت و گف ــتم را گرف دس

بریــم؟«
بــا دســت، مغــازه یوســف را نشــانش دادم 
و گفتــم: »شــما فقــط دم در بایســتید 
ــرف  ــو و ح ــی رم ت ــودم م ــن خ ــه. م کافی

می زنــم.«
زد. لبخند  بهم 

بنــده خــدا دم در ایســتاد و رفتــم داخــل 
ــردم  ــر ک ــتند. صب ــتری داش ــازه. مش مغ
مشتریشــان  وقتــی  شــود.  خلــوت  تــا 
رفــت، یوســف رو کــرد بــه مــن و گفــت: 

گارداش؟« می خــوای  »چــی 
ـ اومدم این ماســتا رو ازم بخری.

مثکــه  »گارداش  گفــت:  و  خندیــد 
نخوردیــا؟« رو  قرصــات 

ــر  ــی زی ــی و فحشــی ترک ــه عل ــرد ب رو ک
ــم:  ــد. گفت ــم خندی ــی ه ــت. عل ــب گف ل
نخنــد...  الکــی  یوســف  آقــا  »ببیــن 
رو  وایســاده  در  دم  کــه  آقایــی  اون 

» ؟ می بینــی
ــرای آن  ــتی ب ــدم و دس ــرم را برگردان س
مــرد ریشــوی مهربــان تــکان دادم. او 
ــکان  ــم ت ــتش را برای ــد دس ــا لبخن ــم ب ه
کــرد.  یوســف  بــه  اخمــی  بعــد  داد، 
ــب  ــت: »خ ــرد و گف ــی نک ــف اعتنای یوس

ــی؟« ــه چ ک
بــا  مبــارزه  مســئول  آقــا  اون  ـ 
تــو  شــیر  گرون فروشــی  و  کم فروشــی 
ــه...  ــم عصبانی ــی ه ــت وزیریه... خیل نخس
کســی  دنبــال  محــل  تــوی  اومــده 
ــش  ــیر دولتی ــهمیه ی ش ــه س ــرده ک می گ

می فروشــه. هتل هــا  بــه  رو 
ــه کــرد و گفــت:  لب هایــش را کــج و کول

»نــه بابــا، ددم وای.«
آقــا یوســف دوتــا راه داری...  ببیــن  ـ 
ــوی  ــی ت ــه قشــنگ دســت کن ــی اینک یک
ــدی  دخلــت و دویســت و پنجــاه تومــن ب
بــه مــن و ایــن ماســتا رو ازم بخــری 
و  شــما  و  می مونــم  مــن  اینکــه  یــا 
اون آقاهــه و شــیرایی کــه هــرروز بــه 
خــود  حــاال  می فروشــی...  هتل هــا 

ــی. دان
ــودم وقتــی  ــادرم شــنیده ب ــا را از م این ه
مگــر  می کــرد،  تعریــف  دایــی  بــرای 
ــی  ــه اهال ــیرها ب ــد و ش ــی کاری کن دای
محــل برســد. رنــگ جفتشــون عــوض 
شــد. بــه هــم نــگاه کردنــد و ترکــی 
ــط  ــن فق ــه م ــد ک ــم گفتن ــه ه ــزی ب چی
ــد یوســف گفــت:  ــدم. بع ــِکش را فهمی اَِش

»صــد و پنجــاه بیشــتر نمی خــرم.«
ـ دویســت و پنجــاه تومــن رو مــی دی یــا 

بگــم بیــاد ســراغت.
ـ قیمــت فروششــون دو هــزار و ســیصده، 

چــرا بایــد دو هــزار و پونصــد بخــرم؟
این کــه  پــای  بــذار  رو  اضافــش   -

. شــمت و نمی فر
دســتش را بــرد زیــر یخچــال و چیــزی را 

بــاال آورد. گفــت: »بیــا پولــت رو بگیــر.«
ــردم.  ــتم را دراز ک ــم و دس نزدیکــش رفت
ــه  ــگاه ک ــزی گذاشــت کــف دســتم. ن چی
ســریع  اســت.  آشــغال  دیــدم  کــردم 
انداختــم و باقــی مانــده اش را بــا شــلوارم 
زدنــد  علــی  و  یوســف  کــردم.  پــاک 
ــد.  ــی بخن ــد و ک ــاال نخن ــده. ح ــر خن زی
رفتــم  اشــک شــد.  از  پــر  چشــم هایم 
ســمت دبــه ی پنیــر و شــلوارم را کشــیدم 
پاییــن و صاب مــرده ام را تــوی مشــتم 
ــم  ــز پول ــی همــه چی ــم: »ب ــم و گفت گرفت

ــوش؟« ــم ت ــا بشاش ــدی ی رو می
بیایــد ســمتم کمــی  کــه  بلنــد شــد 
»گفتــم  زدم:  داد  دوبــاره  و  شاشــیدم 

بشاشــم؟« یــا  میــدی  رو  پولــم 
همــان موقــع مــرد ریشــوی مهربــان هــم 
ــول  ــرا پ ــه: »چ ــل و داد زد ک ــد داخ آم

ــی دی؟« ــه رو نم بچ
بــاال.  کشــیدم  را  شــلوارم  ســریع 
ــوی  ــوی کش ــرد ت ــت ک ــان دس ُغرُغرکن
دخلــش و دویســت و پنجــاه تومــان بهــم 
داد. ســریع از مغــازه خــارج شــدم. از 
ــرد  ــدیم از م ــه دور ش ــف ک ــازه یوس مغ
ــم  ــردم و رفت ــکر ک ــان تش ــوی مهرب ریش

فرح بخــش. آقــا  مغــازه ی 
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    علی خانمرادی

نقاشی های پریشان مرد مجرد

مــرد در قســمتي از بــوم داشــت تصویــر زني 
ــدي  ــي اب ــه خواب ــه ب ــرد ک را نقاشــي مي ک
فــرو رفتــه بــود و در ادامــه تختخــواب طــرح 
کمرنگــي از مــردي تقریبــاً میانســال نقــش 
بســته بــود کــه پائیــن تنــه اش در ســفیدي 
بــوم گــم شــده بــود. مــرد خواســت کمــي 
روی نــور اتــاق کار کنــد امــا خمیازه کشــید 
ــدر  ــگار آنق ــار گذاشــت. ان ــو را کن ــم م و قل
ــه نمي توانســت صــاف روي  ــود ک خســته ب
ــرد  ــوش ک ــش بایســتد. چــراغ را خام پاهای
ــاق  ــرش در ات ــرو. همس ــوي راه ــت ت و رف
نفــره  دو  بلوطــی  تخــت  روی  خــواب، 
ــار  ــاژور کن ــي کــه آب ــود، در حال خوابیــده ب
تخــت، نــور نارنجــي رنگــي را انداختــه بــود 
ــدان  ــي زن را دوچن ــش و زیبای ــوي صورت ت
کــرده بــود. مــرد زانویــش را گذاشــت روي 
تخــت وآرام خزیــد کنــار همســرش. صــداي 
وزوزي بــه گوشــش رســید. بــه صــورت زن 
ــه اش  ــدا گون ــت  بي ص ــد و خواس ــره ش خی

را ببوســد امــا پشــیمان شــد.
پتــو را پاییــن کشــید. ناگهــان متوجــه شــد 
صــداي وزوز از تــوي هدفونــي مي آیــد کــه 
زیــر موهــاي خرمایــي رنــگ همســرش 
پنهــان بــود. آرام و بادقــت هدفــون را از 
گوش هــاي همســرش بیــرون کشــید و 
ــرد  و گذاشــت روي  ــوش ک گوشــی را خام
ــره  ــه زن خی ــاره ب ــاژور و دوب ــار آب ــز کن می
شــد . انــگار دنبــال عضــو کشــف نشــده اي 
آرام  امــا  زن  مي گشــت.  زن  صــورت  در 

ــود . ــده ب خوابی
یــک ســاعت تمــام، مــرد لــم داده بــود کنــار 
ــره ی خــواب  ــه چه ــز  ب همســرش و یک ری

ــگاه  مي کــرد . ــه او ن رفت
ــار   ــک ب ــط ی ــاعت، زن فق ــک س ــن ی در ای
ــش  ــي از صورت ــکان داد و نیم ــرش را ت س
ــرد  ــا م ــگ شــد، ام ــاق کمرن ــي ات در تاریک
زیبایــي صــورت  بــه  بادقــت  همچنــان 
ــگاه  ــي اش ن ــه بین ــود. ب ــره ب همســرش خی
ــط  ــراش، وس ــیده و خوش ت ــه کش ــرد ک ک
ــود آورده  ــه اي بوج ــارن دلبران ــش تق صورت
ــهوت انگیزترین  ــرد ش ــي ک ــر م ــود. او فک ب
حتــي  اســت،  بینــي  صــورت  عضــو 
و  گوشــتالو  لب هــاي  از  شــهوت انگیزتر 

ــراق.  ب
ناگهــان زنــش غلتــي زد و چشــم بــاز 
ــرون آورد  ــو بی ــر پت ــتش را از زی ــرد. دس ک
و چشــم هایش را مالیــد .مــرد هنــوز داشــت 
بــه زن نــگاه مــي کــرد.زن خمیــازه کوتاهــي 
کشــید. پره هــاي بینــي اش  تــکان ظریفــي 

خــورد.
» بخواب عزیزم! «

» داشتي باز منو نگاه مي کردي؟«
ــي  ــت. کم ــل گرف ــش را بغ ــر زن ــرد س م

دنبــال کلمــه گشــت. گفــت:
»بخواب عزیزم!«

و اضافه کرد :»ببخش بیدارت کردم!«
ــازوي مــرد بیــرون  زن صورتــش را از الي ب
کشــید و گفــت : »نــه! خــودم بیدار شــدم!«

ــرو  ــرد ف ــازوي م ــي ب ــوي نرم ــه اش ت چان
ــود.  ــه ب رفت

ــر  ــي فک ــه چ ــردي ب ــگام مي ک ــي نی »وقت
مي کــردي؟«

مرد خندید.
»فکــر نمي کــردم!  دنبــال یــه بهونــه بــودم 

بیــدارت کنــم! «
زن خندیــد و گفــت: »دیوونه...مــن کــه 

ــم!« ــا بخوابی ــم بی ــت گفت ــب به سرش
و  بوســید  را  همســرش  لب هــاي  مــرد 

گفــت:
»شوخي کردم عزیزم«

زن ابروهایــش را بــاال بــرد و بــا لحنــي 
مصمــم گفــت:

»اگه مي خواي من حرفي ندارم«
مــرد خندیــد و گفــت: »بگیــر بخــواب 

خانمــم!«
ــاي  ــو، پ ــر پت ــرد و زی ــل ک همســرش را بغ
ــاي زن و  ــط پاه ــت وس ــتش را گذاش راس

ــواب زد. ــودش را بخ خ

  موســیقي شــلوغ و پــر ســر و صدایــي 
بــا نهایــت ولــوم، داشــت وســط اتــاق 
ــي  ــا شــورت و رکاب ــرد ب پخــش مي شــد. م
ســفید، روي صندلــي راحتــي نشســته و 
ــدام  ــن، م ــود. تلف ــته ب ــم هایش را بس چش
زنــگ مــي زد امــا مــرد متوجــه نبــود. 
چشــمش را بــاز کــرد و از روي عســلي 
ــوي پاکــت، ســیگاري بیــرون  مقابلــش از ت

ــید.  کش
و  ســیگار  پاکــت  از  غیــر  عســلي،  روي 
ــرخرنگ،یک  ــراب س ــاس ش ــدک و گی فن
ــه اش  ــزي ت ــه چی ــراب ک ــد ش ــري بلن بط
نمانــده بــود و مقــداري  پوســت پســته 

تــوی جاســیگاری شیشــه ای بــود.
مــرد ســیگارش را روشــن کــرد. اخــم افتــاد 
ــه  ــک را ب ــن پ ــی اولی ــش؛ وقت ــوی صورت ت

ســیگار زد.
صــداي موســیقي لحظــه اي قطــع شــد، امــا 
ــاره  ــدي، دوب ــگ بع ــدن آهن ــروع ش ــا ش ب
اتــاق پــر از ســر و صــدا شــد . دیگــر صــداي 

زنــگ تلفــن هــم قطــع شــده بــود.
ــي و چشــم هایش  مــرد نشســت روي صندل
ــیگارش  ــه س ــه ب ــان ک ــت و همچن را بس
ــاق  ــوش ات ــا روي کفپ ــا پ ــي زد ب ــک م پ

ــود. ــه ب ــرب گرفت ض
وقتــي از جایــش بلنــد شــد ســیگارش تــه 
ــه ســیگار را  ــدي ت ــا بي قی ــود . ب کشــیده ب
ــا دمپایــي پاســتیکي  ــا و ب انداخــت زیــر پ
ــود و آرام  ــرد . کســي پشــت در ب ــه اش ک ل
در مــي زد. مــرد ابتــدا نشــنید امــا لحظــه اي 
کــه آهنــگ تمــام شــد  و بــراي چنــد ثانیــه 
ــق در را  ــق ت ــداي ت ــد ص ــاکت ش ــاق س ات

شــنید.
گیــاس شــراب را - کــه بــاال کشــیده بــود، 

گذاشــت روي عســلي  و رفــت ســمت در.
ــاه  ــراق و کوت ــکي ب ــوي مش ــا مانت ــي ب زن

ــوي  ــود جل ــگ ایســتاده ب ــز رن و شــال قرم
ــرد از  ــگاه اول، م ــان ن ــه در هم ــرد . البت م
تیرگــي صــورت زن و گشــادي ســوراخ هاي 

ــد. ــش نیام ــي اش خوش بین
زن که سام کرده بود داشت مي گفت:

کارهــاي  بــراي  بودیــن  داده  »آگهــي 
منــزل...«

ــنود.  ــزي بش ــود چی ــل نب ــي مای ــرد خیل م
ــد« ــه بفرمائی ــت: »بل گف

زن وارد خانــه شــد و بــا خجالتــي معمولــي 
بــه مــرد و اتــاق نــگاه کــرد.

ــاق  ــوی ات ــت  ت ــت مي رف ــه داش ــرد ک م
خــواب -ســمت کمــد جــا لباســي ، گفــت: 

ــه؟« ــما چی ــم ش »اس
ــت  ــود؛ دس ــتاده ب ــور ایس ــه همان ط زن ک
مانتــو  تنهــا جیــب  تــوي   را  راســتش 

گذاشــت و کمــي بلنــد گفــت :
»شما کتي صدام کنین!«

مرد وقتي برگشت شلوار پوشیده بود.
»کتــي خانــم!  امــکان داره تــا شــب اینجــا 

رو بــه راه بشــه؟«
ــرد و  ــو را بازک ــاالي مانت ــه ی ب ــي دکم کت

ــت : گف
ــه در  ــرد: »البت ــه ک ــاً!« و اضاف »اوه... حتم

ــه... « ــم ک ــد بگ ــتمزد بای ــورد دس م
مرد گفت: » باشه مهم نیست«

کتــي داشــت بــه قلــم مویــي نــگاه مي کــرد  
کــه بــا نــخ بلنــدي از ســقف آویــزان بــود .

ــاق  ــه وســایل اون ات ــاً ب مــرد گفــت: » لطف
هــم دســت نزنیــد! «

و بــه اتــاق دوم راهــرو -کــه نزدیــک راه پلــه 
ــود، اشــاره کرد. ب

 
 

ــود و  ــته ب ــا نشس ــرد تنه ــه، م ــوي کاف ت
ــي  ــاال م ــي ب ــا ن داشــت نوشــیدني اش را ب
ــه بیشــتر پســر،  کشــید. روي میزهــاي کاف
ــه  ــد. البت ــته بودن ــوان نشس ــاي ج دختره
ــته  ــا نشس ــني تنه ــرد مس ــه م ــه کاف گوش
ــه  ــوان کاف ــا لی ــز  دو ت ــا روي می ــود ام ب

ــود . ــه ب گاس
مــرد اطرافــش را دیــد مــي زد و آرام نــي را 
ــي  ــش زن ــمت چپ ــز س ــد. روي می مي مکی
ــود. او  ــته ب ــز نشس ــتکش هاي قرم ــا دس ب

ــود. ــي ب ــه روي اش خال ــي روب هــم صندل
مــرد، دزدکــي چندبــار بــه زن خیــره شــد. 
چنــد لحظــه بعــد زن متوجــه شــد و لبخنــد 

ملیحــي زد.
ــود، لبخنــد  مــرد کــه کمــي هــول کــرده ب
زد و ســرش را بــاال و پائیــن کــرد. زن هنــوز 
ــگاه زن  ــت از ن ــرد داش ــي زد . م ــد م لبخن
ــر  ــرد س ــوت مي ک ــه او را دع ــد ک مي خوان
ــد و  ــد ش ــر بلن ــن خاط ــه همی ــزش؛ ب می

ــز زن. ــت ســمت می رف
وقتــي رســید رو بــه روي زن، دســت هایش 
ــد  ــي و لبخن ــه صندل ــت روي تکی را گذاش

زد. 
زن گفت: »سام«

مرد زود جواب داد: »سام«
ــه  ــد ادام ــا لبخن ــرد و ب ــی ک ــث کوتاه مک
داد: »مــن ایــن افتخــار رو دارم کــه بــا شــما 

ســر یــه میــز  بشــینم مــادام؟«

ــاال  ــي اش را ب ــک و کمان ــاي باری زن ابروه
ــزي زد. ــوه آمی ــد عش ــرد و لبخن ب

»اوه...چرا که نه!  بفرمائید!«
ــي را عقــب کشــید و  ــت صندل ــا دق ــرد ب م

ــت روش. نشس
»روز خوبیه!«

زن گفت: »بله...البته!«
ــیده و  ــي کش ــه بین ــه ب ــور ک ــرد همانط م
ــت: ــود، گف ــره شــده ب ــراش زن خی خوش ت

ــن  ــي داری ــا و فتوژنیک ــره زیب ــما چه »ش
ــادام!« م

را  لحظــه اي چشــم هایش  و  خندیــد  زن 
ــت. بس

ــي  ــون رو معرف ــما خودت ــي...ولي ش »مرس
ــا!« ــد آق نکردی

ــر آورده  ــزي را بخاط ــه چی ــگار ک ــرد ان م
ــب  ــي عق ــرش را کم ــد و س ــد، خندی باش

ــید. کش
ــم... ــذرت میخواه ــذرت مي خواهم...مع »مع

ــوش  ــًا فرام ــت، اص ــا شماس ــق ب ــه ح البت
ــردم!  ک

باالخــره بایــد یــه جــوری همدیگــه رو صــدا 
ــک صــدا کنیــد  ــک... مــن رو باب بزنیــم، باب

یــا بابــی، هــر طــور راحتیــن «
ــوی  ــا همــان لبخنــدی کــه مــدام ت بعــد ب

ــت: ــود، گف ــش ب صورت
»خیلي خیلي خوشوقتم!«

نــگاه  مــرد  لب هــاي  بــه  داشــت  زن 
مرتبــي  ســبیل  باالیــش  کــه  مي کــرد 
ــرف زدن   ــع ح ــود و موق ــده ب ــت ش درس
ــگار کــه متوجــه  ــي ان تــکان مي خــورد . باب
شــده باشــد دســتي بــه صــورت تراشــیده و 

ــید. ــش کش نرم
همســر  نباشه...شــما  فضولــي  »البتــه 
ــون،  ــه که...خانمت ــورم این ــن؟... منظ نداری
ــون  ــا ایش ــرا ب ــی ، چ ــر چ ــا ه ــر ی پارتن

نیاوردیــن؟« تشــریف 
مــرد ناگهــان آرام ســرش را پاییــن انداخــت. 
مجبــور  »البتــه  گفــت:  بافاصلــه  زن 

ــن!« ــواب بدی ــتین ج نیس
ــه  ــت: »ن ــکان داد و گف ــرش را ت ــرد س م
ــن  ــد!؟ م ــت ... مي دونی ــن نیس ــوع ای موض
مجردم...همســرم هشــت ســال پیــش تــوي 
ــماي  ــوي چش ــم جل ــوخت. اون ــش س آتی

ــکان داد. ــرش را ت ــاز س ــودم« و ب خ
زن گوشــه ی لبــش را گزیــد و ســریع گفــت: 

»متاســفم... قصد نداشــتم ...! «
مرد لبخند زد و گفت :»اشکالي نداره!«

زن بــا دســتپاچگي گفــت: »مي خوریــد؟ 
ــن؟« ــل داری ــزي می ــي چی ــزي! یعن چی

مرد گفت:»متشکرم،نه!«
زن بــه موهــاي جوگندمــي مــرد نــگاه کــرد 

کــه از جلــو کــم پشــت بــود.
» اسم شما چیه راستي!؟«

کــرد  خمــار  را  چشــم هایش  کمــي  زن 
ــن؟ ...  ــم م ــد. »اس ــوه آم ــرار عش ــی ق و ب
ــت  ــم ثاب ــا اس ــو کار م ــه... ت ــن ک می دونی
بــا  خیلي هــا  نــداره.  خاصــی  معنــی 
مي کنــن!« صــدام  مختلــف  اســم هاي 

  مــرد لب هایــش را رو بــه جلــو غنچــه 
کــرد و ابروهایــش را بــاال داد.

... شــما خیلــي جالــب   ! »چــه جالــب 
هســتین... البتــه درک می کنــم!« و از پشــت 
شیشــه ی دودي میــز بــه ران هــاي پــر و 
محکــم زن نگاهــي دزدکــي انداخــت کــه در 
ــورده  ــن خ ــش چی ــلوار جین ــان ش انتهاي ش
بــود. زن دســتکش هاي قرمــزش را کنــد. 
ــورده ی زن  ــد و الک خ ــاي بلن ــرد ناخن ه م

ــد. را دی
هــم  شــما  چطــور؟  شــما  »راســتي 

» ؟ یــن د مجر
 
 

ــي  ــوک بین ــید روي ن ــش را کش ــرد زبان م
کتــي و بازوهایــش را محکــم گرفــت.

مي خواســت بلــوز نارنجــي کتــي را بــاال 
بکشــد. کتــي دســت مــرد را گرفــت و 

خــودش. شــانه ی  روي  گذاشــت 
ــه  ــي ب ــي راض ــي خیل ــید ول ــرد او را بوس م

نظــر نمي رســید.
ــزي  ــش تی ــه ری ــرد را ک ــورت م ــي ص کت
ــود  و  ــه ب ــت هایش گرفت ــن دس ــت بی داش
ــباند. ــرد مي چس ــه م ــودش را ب ــع خ ــا ول ب

ــامه ي  ــه ش ــذا ب ــوختگي غ ــوي س ــي ب وقت
کتــي رســید، جیــغ کوتاهــي کشــید و گفت: 
»واي« و خــودش را از مــرد جــدا کــرد و بــا 

ســرعت رفــت شــعله را خامــوش کنــد.
ــي  ــا بي تفاوت ــود، ب ــیده ب ــه اول ترس ــرد ک م
نشســت روي مبــل  رو بــروي تلویزیــون. 
ــک  ــون نزدی ــود. چ ــلي ب ــرل  روي عس کنت
بــود مــرد بــرش داشــت و تلویزیــون را 
ــوض  ــا را ع ــد کانال ه ــد تن ــرد. تن روشــن ک
مي کــرد تــا رســید بــه شــبکه اي کــه 
مســتندي در مــورد جفت گیــري شــیرها 

مي کــرد. پخــش 
ــچ  ــچ ن ــد و ن ــرون آم ــپزخانه بی ــي از آش کت
ــه ش  ــوخت...البته ت ــازم س ــت: »ب ــان گف کن

ــط!« فق
جفت گیــری  و  نگفــت  چیــزي  مــرد 

کــرد. نــگاه  را  جــوان  شــیرهای 
نشســت.  مــرد  کنــار  رفــت  کتــي 
دســت هایش را دور گــردن مــرد حلقــه کــرد 
و لب هایــش را بــه صورتــش فشــار داد و 

بوســید.
برم...فــردا  بایــد  آماد اس...دیگــه  »غــذا  
ممکنــه یــه کــم دیرتــر بیــام، اشــکالي کــه 
ــام  ــت ن ــرم ثب ــا رو بب ــد پوری ــداره؟ ... بای ن

ــم!« کن
ــا اینجــا  مــرد گفــت: »آره ببــرش! ...بعــد بی

ــه تســویه حســاب!« و... واس
زن مات مانده بود.

 
 

اجــاق تــک شــعله ی کوچــک از وقتــي کــه 
ــا برگشــتنش  ــود ت ــه ب ــه حمــام رفت ــرد ب م
ــزي باریکــي کــه  ــه ي فل ــود  و میل روشــن ب

ــود. ــود ســرخ شــده ب روي آتــش ب
مــرد بــا حولــه نارنجــي اش از حمــام بیــرون 

آمــد. موهایــش خشــک خشــک بــود.
حولــه را گذاشــت روي مبــل و شــورت 
ــت  ــلي برداش ــدش را از روي عس ــفید بلن س
ــود. و پوشــید. شــورت روي پاکــت ســیگار ب

مــرد ســیگاري گیرانــد و ســي دي موســیقي 

مایمــي را در دســتگاه پخــش گذاشــت.
ــي  ــد قدم ــه اي در چن ــي عتیق ــماور برق س

اجــاق گاز، داشــت قــل قــل مي کــرد.
ــاي  ــودش چ ــراي خ ــاد ب ــادش افت ــرد ی م

ــزد. بری
اســتکان را از کنــار اجــاق برداشــت و آب 
جــوش ریخــت. پاکــت چــاي کیســه اي 
خواســت   . بــود  دســتش  کنــار  همــان 
چــاي اش را بــا خرمــا بخــورد. چندتــا مورچه 
کنــار خرماهــا و تعــداد زیــادي هــم دور و بــر 

هســته هاي تــوي بشــقاب بودنــد.
کسي در زد.

ــت و  ــل برداش ــي اش را از روي مب ــرد رکاب م
پوشــید.

روي همــان مبــل نشســت و منتظــر مانــد تــا 
صــداي در زدن تمــام شــود.

 
 

شــد.  لخــت  برگشــت؛  کــه  کافــه  از 
و  مبــل  روي  انداخــت  را  لباس هایــش 
حولــه نارنجــي اش را از روي میــز غذاخــوری 
برداشــت. حولــه خیــس بود.تــوي حمــام تــا 
نیــم ســاعت صدایــي نبــود. بعــد شرشــر نــرم 

ــام. ــوي حم ــد ت آب پیچی
ــود و  ــیده ب ــی دراز کش ــوی وان خال ــرد ت م

ــرد. ــي مي ک ــاس خفگ ــش احس ــم و بی ک
دوش را جلــوي دهانــش گرفــت . آب خــورد. 
ــد از  ــس زد و بع ــس نف ــود. نف ــرد ب آب س
ــت. ــیمن گاهش نشس ــه روي نش ــد لحظ چن

بــه عضــو کوچــک بیــن پاهایــش نــگاه کــرد 
. لبخنــد زد ، بعــد زد زیــر گریــه و چنــد بــار 

ســرش را کوبیــد بــه لبــه ی وان.
 
 

ــرد  ــه م ــداي گری ــویي  ص ــوي دستش از ت
ــا  ــاعت و ب ــم س ــد از نی ــد. بع ــنیده مي ش ش
ــرون  ــویي بی ــتش از دستش ــاي دوس اصراره
آمــد. صورتــش را آب زده بــود. گــردن و 
ــود. ــده ب ــس ش ــي اش خی ــمتي از رکاب قس

ــاق  ــار اج ــوز کن ــتش هن ــاي دوس چمدان ه
ــرد  ــد. م ــو بودن ــان ول ــعله و مبلم ــک ش ت
ــم روي  ــتش ه ــل و دوس ــت روي مب نشس
ــه  ــرد ب ــروع ک ــت و ش ــش نشس ــل مقابل مب

حــرف زدن ... .
کسي در مي زد.

دوستش بلند شد برود در را باز کند.
ــي  ــر کس ــن منتظ ــین! م ــت: »بش ــرد گف م

ــتم!« نیس
ــه!   ــت: »باش ــرد و گف ــه اي ک ــتش نچ دوس
ــه« ــم درد نابودکننده ای ــدي ه ــا امی ــي ن ول

کسي همچنان آرام در مي زد.
دوستش گفت: »برو!«

ــل  ــد  از روي مب ــي و تردی ــا بي تفاوت ــرد ب م
بلنــد شــد و بــه ســمت در رفــت.

از تــوي چشــمي در نــگاه کرد. کســي پشــت 
در نبــود. فکــر کــرد احتمــاالً شــخصي کــه 
پشــت در بــوده نــا امیــد شــده و رفتــه  

اســت.
آرام در را بــاز کــرد. در نــگاه اول کســي 
ــر  ــد دخت ــه اي بع ــط لحظ ــا فق ــد. ام را ندی
ــر از کلوچــه   بچــه اي را دیــد کــه بشــقابي پ
ــا را   ــرک کلوچه ه ــت . دخت ــت داش در دس

ــرد. ــارف ک تع
ــه  ــد زد و دســتش را دراز کــرد ب ــرد لبخن م
ســمت بشــقاب و کلوچــه اي را از ردیــف 

ــت. ــي  برداش باالی
دختــرک گفــت: »نه،نــه آقــا! همــه ش مــال 
شــماس!« و چنــد بــار پشــت ســر هــم  

ــرد. ــگاه ک ــتش را ن ــرف راس ط
مرد گفت: »بیا جلوتر ببینم کوچولو!« 

دختــرک جلــو آمــد. مــرد جلویــش خم شــد 
ــر  ــه ی دخت ــر چان ــا پشــت ســبابه اش زی و ب
را نــوازش کــرد. لبخنــد همچنــان تــوي 

ــود . ــده ب ــي مان ــش باق صورت
کــي  رو  خوشــمزه   کلوچه هــاي  »ایــن 

درســت کــرده خانــم کوچولــو؟«
دخترک به طرف راستش اشاره کرد.

ــت  ــا حرک ــت ب ــایه از الي در داش زن همس
ــه  ــي داد ک ــاره م ــرک اش ــه دخت ــت ب دس

ــردد. ــر برگ زودت
مــرد ســرش را جلــو بــرده بــود و داشــت زن 
ــت  ــرک گرف ــقاب را از دخت ــد . بش را مي دی
ــت:»از  ــد شــد. ســرش را بوســید و گف و بلن

مــادرت تشــکر کــن!«
و اضافه کرد:  »حاال هم زود برو خونه!«

دختر زل زده بود به چشم هاي مرد.
دوســتش بــراي بــار ســوم داشــت مي پرســید 

»کیــه بابــي؟ چي شــد؟«
مــرد در را بســت و بــه آن تکیــه داد. بشــقاب 

کلوچه هــا را گذاشــت کنــار پاهایــش.
 
 

ــرد  ــود و م ــزان ب ــقف آوی ــدي از س ــخ بلن ن
ــي را  ــم موی ــت قل ــرو داش ــاق دوم راه در ات
بــه رنــگ  قهــوه اي آغشــته مــي کــرد. روبــه 
روي اش نقاشــي رئالــي از یــک کافــه بــود که 
پشــت میزهایــش زوج هــاي جــوان نشســته 
بودنــد و روي نزدیک تریــن صندلي هــا، دو 

ــد. مــرد میانســال در حــال گــپ زدن بودن
تنــگ  بــراش  »دلــت  مي گفــت:  اولــي 

شــده؟«
دومــي کــه ســرش را بلنــد کــرده بــود 
ــت  ــه زن اول ــت واس ــت: »توچــي؟ دل مي گف

ــده؟« ــگ نش تن
ــا  ــي اون ب ــي داد: »چرا...ول ــواب م ــي ج اول

ــت« ــاط داش ــه ارتب ــر دیگ ــد نف چن
دومــي دوبــاره مي پرســید: »توچــي؟  بهــش 

وفــادار بــودي؟«
اولــي ســرش را پائیــن مي انداخــت؛ امــا 

ــه اي . ــراي لحظ ــط ب فق
»خــب کــه چــي؟ یعنــي اون بایــد مقابلــه به 

مثــل مي کــرد؟«
دومي فقط نگاه مي کرد.

»اون زنه رو ببین رفیق! «
دومــي نگاهــي بــه میــز ســمت چپــش 

خــت. ندا مي ا
زنــي بــا بینــي خوش تــراش و کشــیده 
داشــت لبخنــد مــي زد. وقتــي متوجــه نــگاه 

ــکان داد. ــت ت ــد، دس ــي ش دوم
دومــي کــه داشــت بــه ران هــاي پــر و محکم 

زن نــگاه مي کــرد، ســرش را برگردانــد.
»چي شد؟ مي شناسیش؟«

دومي با بي میلي جواب مي داد:
»آره ، فقط یه بار «

:»اســمش  مي  پرســید  زده  ذوق  اولــي 
ــز  ــي را روي می ــت هاي دوم ــه؟« و دس چی
کنیــم؟« دعوتــش  مي فشــرد.»مي تونیم 

: »اسمشــو نمي دونــم،  دومــي مي گفــت 
ولــي مي دونــم یــه هــرزه ی زیبــا و کثافتــه«

کنــار دیــوار تابلوهــاي کامــل و نیمــه کاره ی 
ــي  ــرد و زن ــوي م ــود؛ تابل ــه ب ــادي ریخت زی
ــگ در  ــره رن ــي تی ــا صورت ــي ب ــه، زن در کاف
حــال گردگیري،زنــي بــا بینــي خوش تــراش 
و کشــیده ،مــردي بــا رکابــي  ســفید در حال 
خــوردن چــاي و کمــي آن طرف تــر تابلــوی 
زن و مــردي روي تختخــواب کــه پائیــن 
تنــه ی مــرد در ســفیدي ســمت راســت تابلــو 
گــم شــده بــود . مــرد از جایــش بلنــد شــد 
ــه  ــار بقی ــت کن ــت و انداخ ــو را برداش و تابل

تابلوهــا.
واژگــون  کافــه  تــوي  مردهــاي  تصویــر 
ــي  ــه بین ــي ک ــوي زن زیبای ــار تابل ــاد کن افت

. داشــت  کشــیده اي  و  خوش تــراش 
مرد بوم سفیدي را آماده کرد.

ــع  ــش را جم ــت چمدان های ــتش داش دوس
ــي از خــواب  ــح زود وقت مي کــرد، چــون صب
بیــدار شــده بــود بــا نامــه اي روي یــک 
مقــواي بــزرگ بــر دیــوار مواجــه شــده 
ــود: »دوســت مــن،  ــود کــه مــرد نوشــته ب ب
ــم اََزت بهــم مي خــوره!  تــو احمق تریــن  حال
دوســتي هســتي کــه یــه آدم مي تونه داشــته 
ــي...  ــو بفهم ــتي من ــت نتونس ــه. هیچوق باش

ــي؟« ــي لعنت ــم ش ــري گ ــه ب مي ش
مــرد آمــده بــود تــو هــال و داشــت دوســتش 
را نــگاه مي کــرد . دوســتش زیرچشــمي 
بــه مــرد نگاهــي انداخــت ولــي بــه ســرعت 

ــدان. ــوي چم ــد ت ــا را مي چپان لباس ه
مرد جلوتر آمد.

اون زن  تنــگ شــده،  بــراش  دلــم  »آره، 
وفــاداري بــود. شــاید بــرم دنبالــش. بــه 

مي کنــم؟« پیــداش  نظــرت 
 دوســتش بــي توجــه پیراهنــي را کنــار 
بقیــه ي وســایل چمــدان جــا مي کــرد.
ــرم... ــدرش مي گی ــه ی پ ــو از خون »آدرسش

ــه نه؟« مگ
دوســتش از کنــار آینــه، شیشــه عطــر 
ماتریکــس را آورد کــه بگــذارد تــوي چمدان. 

ــت: ــرد و گف ــد ک ــرش را بلن س
»تــو داري از یــه آدم احمــق لعنتــي در مــورد 

آینــده ی زندگیــت  چــي مي پرســي؟«
کمــي مکــث کــرد و ادامــه داد:  »بــه خاطــر 
این کــه نتونســتم رفیــق خوبــي باشــم و 
ــوام!«  ــذرت مي خ ــردي مع ــم ک ــم تحمل دائ
مــرد برگشــت تــوي اتــاق دوم  راهــرو و 
قلــم مــو را برداشــت کمــي بــه بــوم ســفید 
ــر  ــرد و آرام زد زی ــگاه ک ــش ن ــگ مقابل رن
ــدار شــد. در  ــه.  صبــح زود از خــواب بی گری
یخچــال را بــاز کــرد. مقــداري کالبــاس را از 
ــاي  ــود بیــرون . مرب تــوي نایلــون کشــیده ب
ــز  ــال . چی ــوي یخچ ــود ت ــه ب ــو ریخت آلبال
دیگــري تــوي یخچــال نبــود. مــرد بــه گــرد 
و خــاک روي در یخچــال نــگاه کــرد و رفــت 
روی صندلــي راحتــي تــوي هــال نشســت و 

ــورد .  ــش خ ــا آرام ــا را ب کالباس ه
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     دانش دولتشاه

تبی که سال گاو می آید  
 

ــودش برده اســت.  ــا خ ــا را ب ــه ج ــیل هم س
امــروز اولیــن برگه هــای جنایــت و مکافــات 
ــرزن  ــه پی ــل از این ک ــورد. قب ــم بخ را دادی
بخواهــد ســوالی بپرســد و تبری فــرود بیاید، 
ــه  ــا هم ــاال این ج ــت. ح ــد و رف ــده ش جوی
ــت  ــکولنیکف دس ــده. راس ــی ش ــز قاط چی
ــان  ــوش خوش ــه و خ ــواری را گرفت ــادام ب م
دارد بــا کالســکه وســط دهکــده می چرخنــد. 
دیگــر هیــچ چیــز مثــل ســابق نیســت. پــدر 
همــه اش می گویــد: » دختــر کــم ســر بکــن 
تــو چهارتــا خــط کتــاب« . درس هــای کاس 
ســوم راهنمایــی ام بــا فیزیــک دانشــگاه 
ــود از  ــت، نمی ش ــوم اس ــده. معل ــی ش قاط
ــبیده  ــدر چس ــت. پ ــازه ای داش ــع ت گاو توق
بــه دیــوار و چیــزی کشــیده روی ســرش تــا 
بــاران اذیتــش نکنــد. داداش صمــد، چنــد تا 
ــی رود  ــش و دارد م ــر بغل ــه زی ــاب گرفت کت
می شــود  رد  کــه  کنــارم  از  گاوه.  پیــش 
ــوی  ــش را ت ــد. ابروهای ــم می کن ــی به نگاه
کتاب هــا  می شــود.  رد  و  می کنــد  هــم 
ــی  ــی روم و یک ــد. م ــش می ریزن ــر بغل از زی
یکــی جمــع می کنــم کتاب هــا را از روی 
ــه روی  ــو ک ــاطور و چاق ــدای س ــن. ص زمی
بــا  می شــود،  کشــیده  آهــن  و  چــوب 
صــدای همهمــه ی مــردم کــه دم در خانــه را 
ــون، از پشــت  ــد قاطــی میشــود. خ گرفته ان
ــتاده،  ــدر ایس ــه پ ــی ک ــوار، آنجای ــرک دی ت
ــه.  شــُره می کنــد، می آیــد تــوی حیــاط خان
پــدر چاقــو و ســاطور قصابــی اش را می کشــد 
ــو و  ــزی چاق ــر تی ــون، از زی ــوار. خ روی دی
ــود  ــاری می ش ــرون، ج ــد بی ــاطور می زن س
ــوی  ــزد ت ــد می ری ــوار و بع ــیار  دی ــوی ش ت
ــود.  ــتر می ش ــتر و بیش ــاران بیش ــاط. ب حی
خــون، قاطــی بــاران میشــود. همــه ی حیاط، 
ــته اند  ــد نشس ــادر و صم ــاب. م ــده خون ش
تــوی اتــاق. کتاب هــای خیــس تــوی دســتم 
ــس  ــم و عک ــقوط رو می بین ــم. س را می بین
نویســنده کــه روی جلــدش اســت، کــه یــک 
ــوی دســتش دارد، کــه ســیگارش  ســیگار ت
حــاال  خیــس شــده و دیگــر ارزش کشــیدن 
می گــذارم  می بــرم  را  کتاب هــام  نــدارد. 
ــدا  ــاق. می گــردم یــک دســتمال پی ــوی ات ت
می کنــم. مــی روم تــوی حیــاط، زیــر بــاران. 
ــا  ــاط را ب ــوی حی ــون ت ــم خ ــروع می کن ش
دســتمال پــاک می کنــم. پــدر چاقــو و 
ــوار.  ــه دی ــد ب ــر نمی کش ــاطورش را دیگ س
ــاق.  ــوی ات ــی رود ت ــد و م ــگاه می کن ــم ن به
ــارس  ــدای پ ــد، ص ــد می آی ــه بن ــاران ک ب
صــدای  بــا  می شــود  قاطــی  ســگ ها، 
ــت  ــمان یک دس ــاال آس ــاودون. ح ــُره ی ن ش
ــم، دارد  ــار نفس ــت. بخ ــیاه اس ــفید و س س

ــود.   ــیاه می ش ــای س ــی ابره قاط
ــه  ــد ک ــروع ش ــی ش ــز از آن جای ــه چی هم
ــرد. از  ــودش ب ــا خ ــز را ب ــه چی ــیل، هم س
ــی  ــود. حت ــده ب ــی آم ــان روز اول. قحط هم
یــک تیکــه اســتخوان هــم نمانــده بــود. فقط 

ــت:   ــادر گف ــود. م ــو ب ــو ُغل گاو عم
-مردم منتظر گوشتن...  

پدر تندی درآمد که:  
-چــرا مــن؟ مگــه قصــاب دیگــه ای نیســت 

ــه؟   ــو ایــن ویرون ت
ــو امیــد  ــه ت ــه، ب ــه توئ -همــه چشمشــون ب

دارن، قضیــه گاوه رو می دونــن...  
صمــد کــه داشــت لبــه ی چاقــو را می ســابید 

بــه تــَه نعلبکــی، گفت: 
در  حــرف  ســرمون  پشــت  دارن  -همــه 

میــارن، یــه کاری کــن بابــا.  
ــا  ــد ت ــاند، آم ــر کش ــودش را جلوت ــادر خ م

ــدر:   ــه ی پ ــر چان زی
ــو ریختــی پــای ایــن گاو کــه  -دار و ندارمون
چی؟ شــده پوســت و اســتخون. روز بــه روزم 

داره بدتــر میشــه. 
دیگه چیزی نداریم، هیچی.  

ــوش  ــت روی زان ــتهایش را گذاش ــدر دس پ
ــی از  ــاق. یک ــرف ات ــت ط ــد، رف ــد ش و بلن
بــود،  آورده  اتــاق  تــوی  از  را  کتاب هــام 

ــادم:   ــوش ایس ــدی جل تن
-نبرش، این جنایت و مکافاته. .. 

-مکافات چی ؟ 
ــه صمــد اشــاره  ــن. ب ــم پایی ســرم را انداخت
ــوی  ــدازد جل ــره و بین ــه بب ــت ک ــرد و گف ک

ــم:   گاوه. گفت
-همه ی کتابامو خورده گاوه. .. 

-بــه دردت نمی خــوره دختــر، کــم مکافــات 
ــی  ــوای چ ــی؟ می خ ــاب چ ــیدیم؟ کت کش
ــمت  ــد س ــش را برگردان ــد روی ــی ؟ بع بش

ــادر:   م
نمــی ذارم  می کنــم،  تمومــش  -دیگــه 
اینجــوری بمونــه، گاوه شــده قــد یــه مــرغ، 

می کنــم.   تمومــش 
مادر فتیله ی چراغ را باال برد:  

-مگه نمی گی نمی ذاره؟ 
ــدر کــه ناخن هایــش را داشــت می کشــید  پ

بــه دیــوار گفــت:  
و  دار  تمــام  نمی دونــه  مــردک  -ایــن 
ندارمــون رو دادیــم ســر ایــن گاو. نمی دونــه 
ــت  ــه. از دول ــن. کارش ــه حالی ــو چ ــردم ت م
ــن گاو رو  ــا ای ــذاره م ــه ن ــره ک ــول می گی پ

ــیم.   بکش
دور  کــرد  رو چفــت  مــادر دســت هایش 

ــراغ:   چ
ــه خــواب. چهــل  ــه ب ــون رفت -بخــت همه م
ــرا  ــزدن. چ ــت ن ــه گوش ــب ب ــردم ل روزه م
ــو  ــرن، بوش ــردم منتظ ــت؟ م ــش نیس حالی

ــردن.   ب
ــود تــوی چهــار چــوب  پــدر کــه ایســتاده ب
ــه  ــید ب ــش را می کش ــت ناخن های در و داش

دیــوار، گفــت:  
-می کشــمش، بــه خــاک آقــام. ِکــی دیــدی 

کــه چهــل روز در ُدکونــم بســته باشــه ... 
حــاال چهــل روز بــود که مــردم چشمشــان را 
ــر نمی داشــتن. آن هــا داشــتند  ــه ب از در خان
می آوردنــد.  در  حــرف  مــا  ســر  پشــت 
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بعــد بلنــد شــد و دســتمال را خیســاند و بــه 
جــان وســایل افتــاد. گردگیــري کــرد. جــارو 
کــرد. ظرف هــاي نشســته ی روي ظرفشــوئي 
را شســت. لباس هــاي چــرک را انداخــت 

تــوي ماشــین لباسشــویي... .
قلم مو را کشید روي بوم.

مــردي را نقاشــي کــرد کــه تکــه کاغــذي را 
ــاي  ــاک خانه ه ــه پ ــت و ب ــت داش در دس
خیابــان چهــل و هشــتم نــگاه مي کــرد. 
مــرد چنــد بــار در زده بــود ولــي کســي  در 
را بــاز نکــرده بــود. نشســته بود روي ســکوي 

ــود پاییــن. کنــار در و ســرش را انداختــه ب
جــا  همــان  همان طــور،  ســاعت  یــک 
نشســته بــود تــا اینکــه صدایــي شــنیده بود.

»آقا کاري دارید این جا؟«
ــود، زود ســرش  مــرد کــه چرتــش گرفتــه ب
را بلنــد کــرد و همســرش را بــا مــرد جوانــي 

دیــد.
مرد جوان به زن نگاه کرد و گفت:

»این آقا این جا کاري داره؟«
زن ســري تــکان داد و گفت:»نمي دونــم...

ــمش!« نمي شناس
ــد  ــه  مانن ــرد ک ــگاه ک ــي زن ن ــه بین ــرد ب م
تقــارن  خوش تــراش  و  کشــیده  ســابق 
ــا  ــرد ام ــاد مي ک ــره اش ایج ــي در چه زیبائ
ــدازد و از  مجبــور شــد ســرش را پاییــن بیان
ــت  ــد انداخ ــرود. زن کلی ــار ب ــوي در کن جل
تــوي قفــل و در را بــاز کــرد.  مــرد جــوان بــا 

ــد. ــل ش ــارف زن داخ تع
مــرد بــه گل ســرخ تــوي جیــب کتــش نــگاه 
کــرد زن هــم لحظــه اي گل را دیــد ولــي وارد 
ــت  ــت هایش را گذاش ــرد دس ــد. م ــه ش خان

تــوي جیــب کتــش .
می شــد،  خانــه  وارد  داشــت  وقتــی  زن 
برگشــت و گفــت: »آقــا یــه لحظــه!« و اشــاره 

ــه . ــوي خان ــد ت ــرد بیای ــه م ــرد ک ک
ــود و  ــده ب ــره ش ــورت زن خی ــه ص ــرد ب م
انــگار دنبــال عضــو کشــف نشــده اي در 

مي گشــت. صورتــش 
گفت: »چي؟«

زن گفت: »بیا...لطفاً!«
 زن تعارف کرد. مرد وارد خانه شد.

مــرد روي اولیــن صندلــي ای  کــه دیــد، 
نزدیــک در نشســت.

ــرد  ــري از م ــوي آشــپزخانه. خب ــت ت زن رف
جــوان نبــود. زن ایــن بــار آرام و خودماني تــر 

جلــو آمــد و گفــت:
»چي مي خواي بابک؟«

ــد کــرد و گفــت: »حــاال  مــرد ســرش را بلن
دیگــه هیچــي!«

ــه... ــید: »چی ــاره پرس ــد زد و دوب زن لبخن
اومــدي این جــا زندگــي منــو خــراب کنــي؟«

»نه... باور کن نه ! «
و بغــض ســنگیني راه گلویــش را مي بســت.

ــگاه مي کــرد کــه  ــرد ن ــه چشــم هاي م زن ب
پــر از اشــک بــود.

لحظــه  همیــن  در  و  شــد  بلنــد  مــرد 
گفــت:  شــد.  ســرازیر  اشــک هایش 
بــرود. و خواســت  باشــي«  »خوشــبخت 

ــک هایش  ــت. اش ــرد را گرف ــانه هاي م زن ش
اتاق هــا را  بــا دســت کنــار زد. مــرد  را 

مي پاییــد.

زن گفــت: »مــن هنــوز دوِســت دارم... البتــه 
اگــه تــو بخــواي!«

لبخندي زد و گفت: »اون لوله کشه!«
پیشــاني  همان جــا  کــرد  جــرأت  مــرد 

ببوســد. را  همســرش 
ــار گذاشــت و  ــرد و کن ــز ک ــو را تمی ــم م قل
ــر از یکــي.  ــا را جمــع کــرد غی تمــام تابلوه
تــوي تــراس همــه را پــاره کــرد و یکــي یکي 

ســوزاند .
نابــود  درد  امیــدي  گفت:»نــا  دوســتش 

» ! یــه کننده ا
مرد تابلوي بعدي را انداخت توي آتش .

دختــرک کلوچه هــا را تعــارف کــرد و گفــت 
:»نه،نــه آقــا! همــش مــال شماســت!«

گریــه  دستشــویي  تــوي  داشــت  مــرد 
. د مي کــر

بینــي  بــا  زنــي  تابلــوي  آخــر  تابلــوي 
ــوخت. ــه س ــود ک ــیده ب ــراش و کش خوش ت

کسي در زد.
مــرد بــه ســاعتش نــگاه کــرد؛ دقیقــاً هشــت 

صبــح بــود . مــرد دویــد ســمت در.
 
 

ــگاه  ــل تخــت خــواب ن ــوي مقاب ــه تابل زن ب
ــه خــواب  ــگار ب ــي کــه ان مي کــرد . تابلــو زن

ــود و مــردی کــه... . ابــدي فــرو رفتــه ب
مرد داشت به همسرش لبخند مي زد.

گفت: »بخواب عزیزم،بخواب!«
زن گفت: »مي خواي نیگام کني؟«

ــده ی  ــف نش ــو کش ــه عض ــت ب ــرد داش م
صــورت همســرش  فکــر مي کــرد و تابلــوی 

ــود. ــته ب ــش بس ــش نق ــی در ذهن زیبای

ــه  ــرده. ن ــراب ک ــل رو خ ــده پ ــیل اوم -س
میشــه بــری شــهر، نــه گوشــت داری واســه 
ــته روی  ــت گذاش ــماعیلم دس ــوردن. اس خ

ــت.   دس
پدر می گفت:  

ــه ای  ــاب دیگ ــه قص ــن ویرون ــو ای ــه ت -مگ
ــا. ..  ــه م ــردن ب ــد ک ــه بن ــت ک نیس

ــی  ــوی دود قلیان ــد. ت ــا می گفتن ــی آن ه ول
می گفتنــد.  هــوا  می فرســتادن  کــه 
ــوی  ــود. ت ــده ب ــراب ش ــردم خ ــای م خانه ه
ــردم.  ــد م ــبم ول نمی کردن ــب اس ــاران ُُدم ب
ــون  ــا. قش ــه ج ــک گل ــر ی ــد زی می چپیدن
راه افتــاده بــود تــوی کوچــه و پــس کوچــه. 
ــتمان  ــدر پش ــد این ق ــرده بودن ــان ک خوارم
ــا حــق داشــتند.  ــد. بیچاره ه حــرف درآوردن
چهــل روز آدم گوشــت نخــورد... ایــن ســیل 
مصیبــت هــم نمی دانــم ســرچی آمــده ِخــر 
مــارا چســبیده، ولمــان نمی کنــد. پــدر 

 : می گفــت 
-یه گاو گیر آوردم. .. 

می گفت:  
ــای  ــو نفس ــو ُغل ــه... عام ــو ُغلوئ ــال عام -م
آخرشــو می کشــه. مریــض بــده داره ... 

می گفت:  
داره  جــا.  ســر  افتــاده  وقتــه  -خیلــی 
دردش  چــه  بــه  گاو  مــرده  می میــره. 
ــرج  ــدم خ ــش ب ــزی به ــه چی ــوره؟ ی می خ
چهــار تــا دونــه قرصــش بشــه. بیفتــه بمیــره 
گاو بــراش چیــکار می کنــه؟ پــوزه می کشــه 
ــره  ــاغ می کشــه؟ می ــراش م ــو آشــغال و ب ت

ــه ؟  ــر می زن ــش س ــرش به ــر قب س
عمــو ُغلــو... عمــو ُغلــو... کتاب هــام را ســفت 

چســبیده ام بــه ســینه م،  گفتــم : 
-اما... عمو ُغلو که خیلی وقته مرده ... 

صمــد از جایــش بلنــد شــد. چشــم هایش را 
زاغ کــرد بهــم، گفــت: 

ــره... از بــس سرشــو  ــن دخت -خــل شــده ای
ــاب. ..  ــا خــط کت ــار ت ــو چه ــه ت می کن

گفتم:  
-بــه خــاک مامــان بــزرگ راس میگــم. ســه 
ــر  ــنگ قب ــم س ــه رفتی ــود ک ــش ب ــاه پی م

ــزرگ . ــان ب ــاک مام ــم رو خ بذاری
وقتــی شــما داشــتین بــر می گشــتین، 
ــو  ــو ُغل ــدم عم ــود، دی ــور ب ــه اون ــون ک روت
ــرده  ــد. م ــزرگ دراوم ــان ب ــر مام ــو قب از ت
بــود. بــه اســتخوناش مورچــه چســبیده بــود. 
خواســتم بهتــون بگــم. ترســیده بــودم. گفتم 
عمــو اون تــو چیــکار می کــردی؟ خندیــد و 
ــردش.  ــت می ب ــاد داش ــت. ب ــت. نمی رف رف
گفــت از مرده هــا کــه این طــوری ســوال 
نمی پرســن، خــل شــدی مگــه؟ بعــدش 

ــرطان. ..  ــت از س ــم گف به
مادر گفت:  

-زهر مار... اسمشو نیار. .. 
پدر گفت:  

-بگو مریض بده. .. 
گفتم:  

ــم.  ــون بگ ــتم بهت ــع می خواس ــون موق -هم
ــوق مــی زد.  ــو ماشــین هــی ب ــا داشــت ت باب

ــم.   ــپ می ترس ــوق جی ــیدم. از ب ترس
ــا  ــود. چندت ــده ب ــرخ ش ــش س ــدر صورت پ
چــروک افتــاده بــود روی پیشــانیش. گفــت:  

-مغــرت َوَرم کــرده... کــم ســر کــن تــو 
ایــن حرفــای یامفــت. ِکــی دیــدی یکــی بــا 
ــدن خــل بشــه؟  بعــدش کــه  داســتان خون
چروک هــا از روی صورتــش پــاک شــدند 

ــت:   گف
ــه  ــنیدم. میش ــو ش ــرحالیه. تعریفش -گاو س
ازش بخرمــش. تــا چیــزی بدیــم دســت 
ــن  ــه حــال ای ــری ب ــه فک ــا، ی ــن بیچاره ه ای
ــار روز  ــه چه ــه. س ــن. گاو خوبی ــل می کن پ
گوشــت ایــن مردمــو بدیــم بســه. از خــودم 
ــن و اون  ــای ای ــچ پچ ــس پ ــد از ب ــدم اوم ب

ــنیدم.   رو ش
پدر به صمد گفت:  

-تــو بمــون خونــه قَمــه رو آمــاده کــن. 
الجــون شــده از بــس گوشــت ندیــده.  

پــدر رفتــه بــود پیــش عمــو ُغلــو. عمــو ُغلــو 
گفتــه بــود :

ــاورم شــده  ــه خــودم ب ــه اســماعیل. دیگ -ن
ــت  ــا حاالس ــی ت ــی ِک ــرده م. می دون ــه م ک
ــده؟  ــه رد نش ــن خون ــوی ای ــزاد از جل آدمی
در کــه زدی گفتــم البــد اومــدن حسابرســی 
ــوده  ــن ب ــرم ای ــر و ذک ــه ی فک ــم. هم اعمال

ــدم.   ــام ب ــدارو انج ــت خ ــه معصی نکن
پدر گفته بود:  

-تــو کــه دیگــه نبایــد بترســی، کــم کار خیر 
نکــردی کــه. .. 

عمو ُغلو درآمده بود که : 
-پــس ایــن عــذاب خــدا چیــه کــه رو 
ســرمون آوار شــده؟ ِکــی تــا حاالســت 
ــرده  ــت ک ــت دس ــدر دس ــزده؟  پ ــاب ن آفت
ــش تمــاش شــده  ــن ِمَن ــه ِم ــود. کمــی ک ب

ــود:   ــه ب ــود گفت ب
ــد  ــو... چن ــی عام ــه میدون ــودت ک -واال خ
روزه مــردم گوشــت بــه چشــم ندیــدن. 
ــه گاو  ــم ی ــی دارن... گفت ــه گناه ــردم چ م
ســرحال داری. خــدا رو خــوش نمیــاد هــی 
کاه بریــزی جلــوش و پــروار تــرش کنــی، که 
چــی؟ بفروشــش عامــو، میخــوام دســت و پــا 

ــرت نشــه.   گی
ــاید  ــزده. ش ــی ن ــو حرف ــو ُغل ــد عم ــد بع الب
هــم کمــی تــوی خــودش رفتــه و بعــد 

ــه :  گفت
-می فروشمش. .. 

پدر هم گفته:  
-خــدا پدرتــو بیامرزه عامــو... کار خیــر از این 
ــش  ــد می دی ــه؟ چن ــده مگ ــم مون ــر ه باالت
ــه  ــد دســت هایش را ب ــم الب ــو ه ــو؟ عم عام

هــم مالیــده و گفتــه:  
-یکــی نشــنفه بگــه ایــن دم آخــری معاملــه 

کــرده، پــول بــا خــودش ببــره اون دنیــا. .. 
پدر گفته:  

-خــرج قــرص و شــربت تو کــه میــده عامــو... 
چنــد ؟ عمــو ُغلــو گفتــه : 

ــده  ــو ب ــرج مردنم ــه خ ــه بتون ــن ک -همی
ــن.   ــه توم ــه... س بس

پدر گفته:  
ــاص...  ــم خ ــو نمی فروش ــون؟ بگ ــه ملی -س

ســه تومــن پــول شــیش تــا گاوه عامــو. .. 
عمو ُغلو غر زده: 

ــه.  ــدا کریم ــدم. خ ــن نمی ــر از ای ــه کمت -ب
خــودت کــه مردمــو می شناســی. بیــان 
تــو مراســم ببینــن غــذا کمــه، قــرآن خــون 

ــداره، خرمــاش کــرم زده ســت... هــوووو....  ن
ــن  ــی چــی پشــت ســرت میگــن؟ ت می دون
ــه کمتــر از  ــن. ب ــو گــور می لرزون مــرده رو ت

ــدم. ..  ــن نمی ای
عمو ُغلو گفته بود : 

ــرده م.  ــدم م ــش خــواب دی ــد شــب پی -چن
اســتخونام زده بــود از پوســتم بیــرون. چهــل 
جاشــو ســوراخ کــرده بــودن. بــارون زده بــود 
و آب از ســوراخ ها شــُره می کــرد. گمونــم 
ــه  ــدم ی ــود. دی ــم رفتــه ب ــه ماهــی از مردن ی
ــو داری، داره  ــه ت ــن ک ــبیه همی ــپ ش جی
میــاد طرفــم. اومدیــن روی قبــر مــادرت. دم 

ــم.  ــد طرف ــات اوم ــی از بچه ه ــی یک رفتن
ــوراخ ها رو  ــتم راه س ــه داد دس ــوه پنب ــه ک ی

ــرد.   بگیــرم. جــاش، گاوه رو برداشــت ب
ــود، شــاید هــم تــوی  پــدر چیــزی نگفتــه ب

ــود:   دلــش گفتــه ب
-پناه بر خدا. .. 

را هــم گذاشــته روی  البــد دســت هاش 
پیشــانیش:  

ــه ســت کــه  ــر خــدا... امــروز دو دف ــاه ب -پن
ــنوم.   ــو می ش این

بعــد پــدر افســار گاو را گرفتــه بــود و زده بود 
از خانــه بیــرون. ســر راه تیمــوری جلویــش را 

ــه بود.  گرفت
تیموری گفته بود:  

-خبریــه اســماعیل؟ گاوو می خــوای چیــکار 
؟ پــدر گفتــه بــود:  

از  می شــه  مگــه  می کنــی؟  -شــوخی 
ــه  ــی؟ گاوو واس ــته باش ــر نداش ــزی خب چی
 .. ســاخی.  می بــرم  می خــوان؟  چــی 

تیمــوری نگاهــی بــه گاو انداختــه بــود، گفته 
  : د بو

ــه.  ــه... بیچــاره رفتنی ــا غام ــم گاو آق -گمون
شــنیدی کــه؟ راســتش خواســتم بگــم 
تــو نمی تونــی ایــن گاوو بکشــی. خــوب 
میشناســمش. گاو مشــکل داریــه. چنــد 
روزیــه بهداشــت داره بهــم فشــار میــاره 
بــرم خونــه آقــا غــام و گاوشــو ازش بگیــرم. 
مشــکل  ســیاهه.  گاوه  میگــه  بهداشــت 
ــت  ــول از دول ــه. پ ــون همین ــام کارم داره. م
ــردم باشــیم.  ــب ســامتی م ــم مراق می گیری

ــه. ..  ــن گاوه مریض ــه ای ــم ک االن
پدر رنگ از رویش پریده بود، گفته بود:  

-جــون چــی تیمــوری؟ ســامتی چــی؟ 
چهــل روزه مــردم گوشــت نخــوردن. .. 

ــو  ــرده و ت ــاال ب ــوری دســتش را ب ــد تیم الب
چشــم های پــدر زل زده و گفتــه:  

دادم.  توضیــح  بــرات  روشــن  -خیلــی 
بهداشــت اجــازه نمــی ده بــا ایــن کارت جــون 
مردمــو بــه خطــر بنــدازی. قانــون صراحــت 
ــو  ــن ت ــدی م ــی دی ــور. ک ــن ام ــو ای داره ت
عمــرم از قانــون ســرپیچی کنــم؟ مــرده 
ــا  ــردا بی ــه؟ ف ــه خوب ــو کوچ ــه ت ــار بش تلنب
بهداشــت یــه برگــه ای هســت بایــد انگشــت 

ــظ...   ــی. خداحاف بزن
پــدر افســار گاو را ول کــرده بــود. فــرو 
ریختــه بــود. تکیــه داده بــود بــه دیــوار. عمــو 
ُغلــو از جلویــش رد شــده بــود. البــد ســیگار 
ــر  ــک چت ــوده. ی ــش ب ــه لب ــی گوش خاموش
ــو  ــو ُغل ــوس. عم ــک فان ــوده و ی ــتش ب دس

ــود.  ــده ب خندی

البــد همــه جــا ِمــه بــوده. تــوی دســت عمــو 
ُغلــو ســبدی بــوده. عمــو ُغلــو گفتــه:   

-کبریــت نــداری؟ تــازه از جهنــم فــرار 
کــردم...  

ــو  ــو ُغل ــد عم ــد بع ــه. الب ــزی نگفت ــدر چی پ
ــه:   گفت

ــرات  ــردی... ب ــن م ــتر از م ــه بیش ــو ک -ت
تــا  مــرده ن.  بیشترشــون  آوردم.  ماهــی 
خوابــت نبــرده پاکشــون کــن. ماهیــارو بــردم 
ــم  ــو جهن ــدی. ت ــک هن ــه دامپزش ــش ی پی
ــرن.  ــه معروف ت ــدی از هم ــکای هن دامپزش
ــت  ــت باکیشــون نیســت. گف دیدشــون، گف
ــردن.  ــونم م ــه چندتاش ــرم ی ــرحالن. گی س

ــه چــی؟   ک
ــوی ســبد  ــرده ت ــو دســت ک ــد عمــو ُغل  بع
ــه  ــدر ک ــر پ ــه روی س ــا را ریخت و ماهی ه
نشســته و تکیــه داده بــه دیــوار.  البــد پــدر 
عصبانــی شــده. جیــغ کشــیده. بعــد هــم از 
ــاده روی  ــرده افت ــی م ــن و آســمان ماه زمی
ســر پــدر. بــه ِمــه و تاریکــی شــب و صــدای 
نامفهــوم، مــاغ گاو و صــدای زوزه ی ســگ ها 

ــرده.  ــم ک ــدر گاو را گ ــه شــده. پ اضاف
گاوه  میدونســتم   « می گویــد:  خــودش 
نیومــده بــود کــه بشــه غــذای مــردم.« 
ندیــده.  را  دنبالــش گشــته گاو  هرچــی 
خــودش می گویــد: » از پشــت کُنارهــای 
ــزاده....  ــم شــد«   امام ــه گ ــود ک ــزاده ب امام

ــه!   ــر کن ــه خی ــدا ب ــزاده... خ امام
امــروز جنایــت و مکافــات را دادیــم بخــورد. 
قبــل از این کــه پیــرزن بخواهــد ســوالی 
ــد خــورده شــد  ــرود بیای ــری ف بپرســد و تب
ــی  ــز قاط ــه چی ــا هم ــاال اینج ــت. ح و رف
شــده. راســکولنیکف دســت مــادام بــواری را 
گرفتــه و خــوش خوشــان دارد بــا کاالســکه، 
ــچ  ــر هی ــد. دیگ ــده می چرخن ــط دهک وس
ــروز ســگ ها  ــابق نیســت. دی ــل س ــز مث چی
ــاندنش  ــا کش ــه ت ــه گرب ــال ی ــد دنب افتادن
ــس  ــه راه پیــش و پ ــن بســت ک ــک ب ــه ی ب
نبــود. ریختــن روی ســرش و تیکــه تیکــه اش 
ــک  ــا پل ــد و ت ــتش را درآوردن ــد. پوس کردن
ــه اش  ــد روزه هم ــد. چن ــش کردن زدم تمام

ــی آورم .   ــاال م دارم ب

ادبی،هنری و فرهنگی/ شهرستان خرم آباد

شماره ی نهم /  بهار1400
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ایــن جــور ســفرها از عادت هــای فرهــاد نبــود. 
در واقــع قبل تــر از ایــن کــه عیــال وار بشــود 
بســیار خــوش مشــرب و عیــاش بــود، حــاال 
چنیــن نبــود دیگــر . او چنــد روزی در راه بود 
و بــا ماشــین شــخصی اش رســید. روز اول کــه 
ــی بســیار  ــه میشــانه، در عمل ــود ب رســیده ب
زیرکانــه دوســتش ســیامک غــذای مختصری 
بــه او خورانــد بتوانــد تــا ِخرِکَشــش کند کمی 
ــر از دامنــه ی کــوه، او هــم آخــر ســر  پایین ت
بــه میانــه ی مســیر نرســید و بــه آبــا و اجــداد 
کــوه و آبشــار و طبیعــت و بشــر و فرزنــدش 
ناســزایی گفــت و بــر  گشــت . برگشــتن 
ــا  ــورد. ت ــو می خ ــتر تل ــا، بیش ــه دقیق ــه ن ک
ــت,  ــر می گش ــن ب ــه و نفری ــزار نال ــا ه او ب
دوســتش ســیامک خــود را بــه بــاالی آبشــار 
ــا  ــت و ب ــمه آب برمی داش ــاند، از چش می رس
ــر می گشــت.  ــر آب ب ــری پ ــار لیت ــن چه گال
هــر دو باهــم می رســیدند. می رفتنــد داخــل 
رســتوران، گالــن را ســیامک می بــرد اتاقشــان 
ــاق مدیریــت خــودش - و بعــد  - در واقــع ات
مشــخص می کــرد امشــب چــه کســی بمانــد 
ــردا  ــاج غــذای ف ــاده ســازی مایاحت ــرای آم ب
رســتوران . یــک نفــر را نگــه می داشــت 
و دو نفــر را مرخــص می کــرد. ســالن دار 
هــم همان جــا می خوابیــد . تــا ســیامک 
همــه ی ایــن کارهــا را می کــرد، دوســت 
محنت کشــش کــه فتــح قله هــای زندگــی و 
فتــح نیــم قلــه ی آبشــار میشــانه ســر دلــش 
گیــر کــرده بــود می رفــت دراز بکشــد داخــل 
اتاقــش کــه همــان اتــاق مدیریــت ســیامک 
ــود . رســتوران ســیامک جــای بــدی نبــود  ب
, نزدیــک بــه آبشــار , تأمیــن کننــده ی غــذا 
نوشــیدنی و خــورد و خــوراک  و بســاط 
ــک  ــه و ی ــت صبحان ــک نوب ــگران . ی گردش
نوبــت ناهــار در روز . شــب کســی بــرای 
ــود .  ــوع ب ــد . ممن ــردی نمی آم ــت گ طبیع
ــوه  ــب ها ک ــد ش ــا می گفتن ــب محلی ه اغل
ــرد و  ــان می گی ــار ج ــود ، آبش ــدار می ش بی
ــد از  ــته باش ــش داش ــی آرام ــد لخت می خواه
ــود  ــن ب ــر روز همی ــان . ه ــن آدمی دســت ای
ــیامک -  ــتوران س ــود رس ــده ب ــی آم , از وقت
دوســت فابریــک و دیگــر همــه چــی خــراب 
ــی اش-   ــش جوان ــوش عی ــت و دوران خ رفاق
وضعشــان همیــن بــود . ســیامک زورش 
ــار« ــاالی آبش ــم ب ــا بروی ــه : »بی ــرد ک می ک

 و او تــا پایــش بــه اولیــن خــرده ســنگ های 
رهــا شــده در دامنــه می رســید، کوفتــه 
فرهــاد  می گرفــت.  خوابــش  و  می شــد 
ــن  ــل همی ــت،  مث ــی نداش ــات عجیب روحی
ــود  ــان ب ــر خودم ــی دور و ب ــای خجالت آدم ه
ــز را  ــه چی ــس و هم ــه ک ــوش هم ــه ج ک
ــه روی  ــن همــان اول مســیر ب ــی زد بنابرای م
ــه  ــت ؛ ب ــته اس ــه خس ــیامک نمی آوردک س

ــر می گشــت.  ــه ی راه کــه می رســیدند ب میان
ــم  ــدا ک ســیامک او را خــوب می شــناخت. اب
طاقــت نبــود, امــا بــه وســط مســیر آبشــار که 
ــت  ــادر طبیع ــت: » از م ــیدند می گف می رس
ــورش،  ــور واج ــم ج ــیده، آن ه ــا رس ــه م ب
ولمــان کــن« و از همان جــا کــه زمزمــه ی این 
ســخن ها تبدیــل بــه فریــاد و فحــش و ناســزا 
می شــد، برمی گشــت. خوشــبختانه ســیامک 
و او عصــر هنــگام در غــروب بــرای بــاال رفتــن 
از آبشــار عــازم می شــدند و دیگــر گردشــگری 
ــاد را  ــای فره ــد داد و قال ه ــه بخواه ــود ک نب
بشــنود. کوفتگــی پاهایــش , بی اختیــاری 
از دســت رفتگــی عفــت کام و   ، زبــان 
آشــفتگی افــکار فرهــاد بــا هــم ارتبــاط 
ــی را  ــد پازل ــی بخواهن خاصــی داشــت ، گوی
ــی  ــان بچه ای ــگاره هم ــه ن ــد ک ــیم کنن ترس
دیوارهــای  عکــس  قــاب  در  کــه  اســت 
ــه  ــاره ب ــت اش ــته و انگش ــتان نشس بیمارس
ــس .  ــد هی ــه و می گوی ــش گرفت روی دماغ
ــد و او  ــر کن ــن را پ ــت گال ــیامک  می رف س
کــه پلک هــای ســنگینش را بــه  ســختی بــاز 
ــرم  ــرم و ن ــت گ ــه تخ ــا ب ــت ت ــه می داش نگ
اتــاق مدیریــت برســد و بخوابــد؛ آشــفته فکــر 
ــب  ــازل را مرت ــای پ ــا تکه ه ــرد و فکره می ک
و دســته بنــدی شــده بــر اســاس رنــگ کنــار 
یــک دیگــر قــرار می دادنــد . مــی اندیشــید و 
اندیشــه کنــان تلــو می خــورد تــا بــه پاییــن 
-جایــی کــه رســتوران قــرار داشــت- برســد . 
بــه پاییــن کــه می رســید تقریبــا رشــته های 
ذهنــش پــازل را تمــام می کردنــد، امــا نــگاره 
کــودک پــازل نمی گفــت هیــس ! چــون 
ــت .  ــود نداش ــر وج ــط تصوی ــی از وس تکه ای
او اضافــه وزن داشــت، امــا خیلــی چــاق نبــود 
, وقتــی می گویــم تلــو می خــورد , یــک 
ــنگی  ــل س ــم مث ــم بگوی ــی می خواه جورای
کــه از دامنــه کنــده شــده باشــد و از دل 
ــد.  ــن می غلتی ــد، پایی ــرده باش ــر ک ــوه قه ک
 , ســیامک   , می رســید  پاییــن  بــه  تــا 
ــم از راه  ــب ه ــری آب و ش ــار لیت ــن چه گال
ــت انتخــاب کارگــر شــیفت  می رســیدند. نوب
شــب می شــد بــرای ملزومــات غــذا فــردا.  او 
ــود . شــب  ــت دراز کشــیده ب ــاق مدیری در ات
خیلــی حــرف میانشــان رد و بــدل نمی شــد , 
ســیامک هــم در روحیــه اش نبــود کــه چــون 
ــئله ای را در  ــر مس ــد و دل و جیگ ــرا کن و چ
ــا حــّس فضولــی اش را ارضــا شــود.  بیــاورد ت
شــاید ژرف تریــن علــت دوســتی آن هــا همین 
بــود کــه وارد حریــم خصوصــی یکدیگــر 
نمی شــدند.  ســیامک دلــش غــش می رفــت 
ــود ,  ــور ب ــیار صب ــد و بس ــنونده باش ــه ش ک
ــچ  ــد او هی ــر نمی آم ــودش ُمق ــی خ ــا کس ت
ــه  ــرت ب ــای خ ــه آه ــید ک ــوالی نمی پرس س
چنــد. بخواهــم بــه بیانــی دیگــر مطــرح کنــم 
ــود  ــبویی ب ــیامک س ــود : س ــه می ش این گون
کــه طنیــن هــو کــردن بــاد در بدنــه خالــی از 
آبــش، ســنگ ســبو اطرافیــان خطــا کارش را 
جــذب می کــرد کــه بیاینــد و برونــد و خــود 
را داخــل ســبو بیندازنــد و ســنگ صبورشــان 

بشــود ســیامک .
ــن  ــرده ی ای ــته م ــتش کش ــی دوس   از طرف
ــؤال در  ــکل و س ــا و مش ــه درد و ب ــود ک ب
ــش آدم  ــی نق ــد و مدت ــع کن ــودش جم خ

ــیامک را  ــر س ــا صب ــد ت ــازی کن ــی را ب خنث
بســنجد و بفهمــد کــه ســیامک کنجــکاو یــا 
فضــول هســت یا نــه. ســیامک هــم در آزمون 
ــودن  ــول نب ــوص فض ــد خل ــخیص درص تش
باالتریــن نمــره را مــی آورد . صبر ســیامک که 
ــروع  ــتش ش ــی داد, دوس ــس م ــش را پ جواب
ــدی مشــاوره و کمک گرفتــن  ــه رن می کــرد ب
ــه  ــرا ک ــدی چ ــه رن ــم ب ــیامک، می گوی از س
سربســته ســخن می گفــت و جــواب مناســب 
ــیامک  ــک س ــُنفت . بی ش ــیامک می ش از س
ــی , از  ــان جان ــای ج ــن رفق ــتش , ای و دوس
ــم  ــه ه ــبت ب ــه نس ــی ک ــت خاص ــن حال ای
داشــتند، خیلــی لــذت می بردنــد. هــر چنــد 
ــی از  ــه یک ــباهت ب ــان بی ش ــن کارش ــه ای ک
آن نمایش هــای احمقانــه نیســت کــه آدمــی 
هــر روز بــازی می کنــد. خاصــه پــر حرفــی 
نکنــم ، اوج نمایــش ســیامک و دوســتش فــرا 
ــت  ــه دوس ــی ک ــان جای ــی هم ــید یعن رس
ــان  ــدک نش ــدک ان ــت ان ــیامک می بایس س
ــت  ــت اس ــور و ناراح ــه دلخ ــه از چ ــد ک ده
کــه بــه دامــان طبیعــت پنــاه آورده و در کنــار 
ســیامک ســر می کنــد. او در یکــی از شــب ها 
ــه  ــع خطــاب ب ــه ســیامک و درواق خطــاب ب
دیــوار این گونــه آغــاز کــرد: »میگــم  تــو زن 
داری ؟« نــه دیــوار و نــه ســیامک هیــچ کــدام 
ــم زن  ــرد: »می دون ــاح ک ــتند . اص زن نداش
نداری هــا ... ایــن چــه ســؤال احمقانــه ای بــود 
آخــه ... مــی خــوام بگــم تــا حــاال بــا زنی ســر 
ــودش  ــن تخــت خ ــیامک پایی ــردی ؟« س ک
می خوابیــد یــک پتــو را ُدشــک کــرده بــود و 
دوســتش هــم بــاالی تخــت چمبــره زده بــه 
ســقف نــگاه می کــرد. ســیامک جوابــی نــداد . 
دوبــاره دوســتش پرســید: »چــه جــور بگــم ... 
ــو در  ــش ت ــا پی ــرده این ج ــه ک ــن را حوال م
دامــن بــه اصطــاح طبیعــت تــا آدم بشــم ... 
مــن آدم نیســتم؟ تــا االن مشــکلی نبــوده ... 
ــودم و  ــن خ ــم ... بی ــن دادن ــرم ت ــار ش ــه ب ب
ــرد , کمکــم  ــارم می ک ــک ب ــوده , متل ــم ب زن
ــن و  ــه ای ــت , از بچ ــم را می گرف ــود , حال نب
ــه ...  ــرق می کن ــت ... االن وضــع ف اون می گف
آبــروی منــو پیــش همــه می بــره... می دونــی 
ــر  ــه ب ــیامک ک ــمت س ــه س ــیامک ... « ب س
ــن  ــزی بی ــیامک چی ــد س ــردد , می بین می گ
پادشــاه دوم و ســوم را خــواب می بینــد. 
دوســتش بلنــد شــد و رفــت بــه ســمت گالن 
چهــار لیتــری و ســیر آب خــورد. زیــر زبــان 
چیــزی نثــار پــدر ســیامک کــرد شــایدم نثــار 

زنــش .
 

***
ــاد داخــل آشــپزخانه ایســتاده، یکــی از  فره
کارگرهــا نشســته روی ســطل ســر و ته ایــی 
دارد بادمجــان پوســت می کنــد، یکــی از 
ــاد  ــه فره ــی دارد و رو ب ــر م ــا را ب بادمجان ه
می گویــد: »خــوب بــزرگ اســت هــا...« 
الحــق بادمجــان چــاق و چله ایــی بــود؛ بــاب 
میــل پیرزن هــا، کــه می خواهنــد بــرای 
ــد  ــو بادمجــان درســت کنن نوه هایشــان کوک
. کارگــر بادمجــان را پوســت می کنــد. فرهــاد 
حــس می کنــد کارگــر بــا پدرکشــتگی 
دلــش  در  می کنــد،  ختنــه  را  بادمجــان 

می گویــد : » کــم کوچیــک نبــود ولــی حــاال 
ــن بیندیشــید  ــه ای ــردی«. ب ــه اش ک ــه تک ک
ــد روزی  ــرود ، چن ــد ب ــردی می خواه ــه م ک
بــا خــودش خلــوت کنــد و خــودش را 
ــر آنچــه  ــا ه ــردد، ب بســوزاند و بســازد و برگ
پیــش رویــش اســت مقابلــه کنــد .امــا قــرار 
نیســت کــه هــر اراجیفــی کــه در ذهنــش از 
ــش تشــبیه می شــود درســت  ــات مقابل اتفاق
باشــد. حــاال فرهــاد نشســته اســت روی یکــی 
ــاخته  ــوت س ــتوران و خل ــای رس از صندلی ه
اســت بــرای خــودش که یکــی از گردشــگران 
می آیــد مقابــل در شیشــه رســتوران و در 
ــدای  ــد . ص ــودش می کش ــمت خ ــه س را ب
ــازه متوجــه  ــوش خــراش در مشــتری را ت گ
ــه  ــد ب ــول بده ــد در را ه ــه بای ــازد ک می س
ســمت داخــل . فرهــاد ذل زده بــه گردشــگر 
ــش  ــد داخــل دســت و پای ــی می آی ــه وقت ک
معــذرت  صنــدق دار  از  و  کــرده  گــم  را 
خواهــی می کنــد و بــا گونه هــای ســرخ 
ــز  ــی از می ــر یک ــی رود س ــفت م ــده و س ش
ــرد  ــه م ــان ب ــاد همچن ــا می نشــیند . فره ه
نــگاه می کــرد کــه بــا کولــه و کاه و لبــاس و 
گــرم کــن ورزشــی آمــده اســت یــک چایــی 
بخــورد بــرود بــاالی آبشــار یــا شــاید هــم از 
آبشــار بــاال رفتــه اســت و آمــده اســت یــک 
ــاد  ــش. فره ــش زن ــرود پی ــورد ب ــی بخ چای
فکــر می کنــد کــه مــرد هــم مثــل خــودش 
ــد  اســت ؟ دســت در موهایــش می کنــد چن
الخ مــوی هیوجــی رنگــش جــا می مانــد 
ــرد از  ــد م ــی اندیش ــاز م ــتان . ب ــن انگش بی
نظــر  بــه  خوش حال تــر  داشــته هایش 
 . نداشــته هایم  و  مــن  بــه  تــا  می رســد 
چنیــن چیزی هایــی از ذهنــش در حــال 
عبــور کــردن اســت . روی پیشــانی اش چیــن 
ــد ،  ــر کنی ــا صب ــته اند:  »لطف ــروک نوش چ
فکرهــا در حــال عبــور هســتند« . ســیامک 
کــه بــه ایــن جــور حالت هــای فرهــاد 
عــادت دارد خیلــی راحــت می زنــد روی 
ــا  ــت ، ج ــذا مف ــد: » غ ــانه اش و می گوی ش
ــردار  ــت را ب ــذ و قلم ــل کاغ ــت... حداق مف
بنویــس بــه طــرف خــود بکشــید ، بــه طــرف 
بیــرون هــول دهیــد « فرهــاد یــک دســت به 
ــود.  ــد می ش ــذارد و بلن ــواش می گ روی زان
رســتوران کمــی شــلوغ شــده . دســت 
در موهایــش می بــرد . چنــد الخ هویــج 
بیــن دســت هایش می ماننــد و می ریزنــد. 
ســیامک در حالــی کــه بــه طــرف آشــپزخانه 
ــای خطــاط...  ــد :» اق ــه می کن ــی رود اضاف م
تــا بنویســی مــن صبحانــه رو ردیــف کــردم« 
فرهــاد مــی رود داخــل اتــاق مدیریــت ســویچ 
ماشــین را بــر مــی دارد . از رســتوران بیــرون 
می زنــد تــا خــود را بــه پارکینــگ برســاند و 
قلــم اش را بــردارد . از رســتوران چنــد قدمــی 
کــه فاصلــه می گیــرد پیــش از رســیدن 
ــش  ــت در موهای ــیر دس ــیب اول مس ــه ش ب
ــد الخــی از دســته  ــم چن ــاز ه ــد و ب می کن

جــدا می شــوند .

 در خــاف جهــت مســیر اکثــر گردشــگران 
و بازدیــد کننــدگان قــرار گرفتــه . همــه 
ــاز  ــه ب ــین ک ــا ماش ــی رود ت ــد او م می آین
. یــک زوج  اولــش  برگــردد ســر جــای 
ــتی  ــع دس ــای صنای ــل غرفه ه ــوان مقاب ج
ایســتاده اند   . را جلــب می کنــد  نظــرش 
تــا یکــی از آن دســت بندهــای بافتنــی 
بخرنــد کــه هــر کــدام یکــی داشــته باشــند 
. از کنارشــان رد می شــود امــا بــه وضــع 
و رضایــت چهــره زوج جــوان می اندیشــد 
می گویــد  زن  و  قرمــز  می گفــت  مــرد   .
ســرمه ایی صدایــش بــه گــوش می رســد 
ــش را  ــم و دوات ــف قل ــین کی ــوز . از ماش هن
ــی اش را  ــود گوش ــه می ش ــته . وسوس برداش
هــم بــردارد ، ایــن کار را نمی کنــد . بــه 
ــراب  ــردارد خ ــی را ب ــه گوش ــض این ک مح
می شــود کار و دنیــا و مســئولیت روی تنــش 
ــم  ــد . قل ــم می زن ــه را باه ــوش هم و او ج
ــر  تــراش همیشــه داخــل جیبــش اســت . ب
می گــردد . آن زوج دیگــر مقابــل غرفــه 
نیســتند . بــه جایشــان چنــد گردشــگر کــه 
ــپ  ــتاده اند و گ ــد ایس ــی دارن ــا محل راهنم
می زننــد . از آبشــار می گوینــد . از ایــن 
می گوینــد کــه چــرا شــب ها کســی آن بــاال 
نبایــد بــرود و خرافــات را تحویــل یــک دیگــر 
ــت  ــن اس ــار ممک ــه آبش ــد از این ک می دهن
ــود  ــد . خ ــوذ کن ــی نف ــق روح کس ــه عم ب
را بــه رســتوران می رســاند . همــان زوج 
جــوان پشــت یــک میــز دو نفــره نشســته اند 
ــود را  ــتند . خ ــان هس ــر سفارش ش و منتظ
ــای  ــه ج ــد ، زن را ب ــرد می بین ــای م ــه ج ب
همســرش . خویــش را در اغــوش همســرش 
ــا  ــز ه ــی از می ــت یک ــد . پش ــال می کن خی
ــر دســتی  می نشــیند . ســالن دار برایــش زی
مــی آورد و کاغــذ . قلــم را می تراشــد . داخــل 
ســمت  بــه  می نویســد   . می زنــد  دوات 
ــر مــی دارد  خــود بکشــید . برگــه دیگــری ب
می نویســد بــه بیــرون هــول دهیــد. خــودش 
ــت .  ــده اس ــد ش ــیار ب ــش بس ــد خط می دان
کارش کــه خطاطــی نیســت  . کارمند اســت.  
خــط اش دســتگاه اعصــاب ســنج اســت . هــر 
ــه  ــد ک ــی شــود، درمی یاب ــر م چــه نامیزان ت
اســترس دارد و عصبــی اســت . ســفارش 
زوج جــوان را می آورنــد.  املــت . هــر دو 
ــاد  ــتند و فره ــحال هس ــد . خوش می خندن
حســودی می کنــد . برگه هــا را ســالن دار 
شیشــه ایی،  درهــای  پشــت  چســبانده 
فرهــاد از صــدای نــا هنجــار بــر عکــس بــاز 
کــردن درهــای شیشــه ایی متنفــر اســت، او 
را یــاد ناهنجاری هــا می انــدازد. ســیامک 
ســرگرم صحبــت پــر شــوری بــا یکــی از زنان 
ــه.  ــادش رفت ــه ی ــت، از صبحان ــگر اس گردش
ــه  ــد احمقــی دیگــر در را ب ــد لحظــه بع چن
ــه در  طــرف خــودش می کشــد و صــدای نال
ــی  ــوند ناله ای ــاد می ش ــود . فره ــد می ش بلن
ــه  ــواع نال ــای ان ــار ه ــته هنج ــه از دس را ک

نیســت.
***

 بــا ســیامک بــه راه افتانــد در طــول مســیر 
مــدام بــه ایــن فکــر می کنــد کــه : » 
ــن  ــرای م ــد ب ــه غلطــی می توان ــت چ طبیع
ــاً  ــا؟ اتفاق ــتادی اینج ــرا فرس ــه م ــد ک بکن

ــی  ــت، یعن ــت اس ــن از دل طبیع ــکل م مش
طبیعــی اســت , نــه اینکــه طبیعــی باشــد , 
ــه... خــود  ــوده ک ــه نب ــن ک ــی دســت م یعن
ســاخته اســت. دســت مــن کــه نیســت... از 
اول همین قــدر بــوده اســت کــه خواهــد بــود 
«. ســیامک و دوســتش نیمــه راه را رفته انــد 
ــب  ــیامک متعج ــده , س ــروب ش ــاً غ , تقریب
اســت کــه چــرا چیــزی بــا روزهــای گذشــته 
ــش از نصــف راه را  ــرق دارد , دوســتش بی ف
آمــده امــا یــک آخ هــم نگفتــه ! بر می گــردد 
ــی،  ــر نمی کن ــده غر غ ــه ش ــد چ ــه بگوی ک
برمی گــردد  دارد  دوســتش  می بینــد 
ــتش را  ــد دوس ــا می آی ــتوران. ت ــمت رس س
صــدا کنــد , او کــه انــگار دســت ســیامک را 
ــه طــرف ســیامک  ــده باشــد بی آنکــه ب خوان
ــو ...  ــد : »هیچــی نگ ــخ می ده ــردد پاس برگ
یــک کلمــه هــم نگــو ... نــه حــال آبشــار نــه 
حــال کــوه نــه حــال چشــمه و طبیعــت، نــه 
حــال تخــت خــواب و نــه حــال خــط کــش و 
ژن، حــال هیــچ کــدوم رو نــدارم.« ســیامک 
بــا گالــن خالــی مــی رود و بــا چهــار لیتــر آب 
سرچشــمه بــر می گــردد . کارگــر را ســیامک 
ــده  ــت آم ــاق مدیری ــه ات ــرده ب ــاب ک انتخ
ــنه تر  ــخت تش ــتش س ــد , دوس ــه بخواب ک
ــی  ــن آب خال ــی از گال ــروز اســت. نیم از دی

اســت. دراز می کشــند.
ــی از  ــک چیزای ــب ی ــم ، دیش ــاد میگ »فره
زنــت می گفتــی؟ متوجــه نشــدم زود خوابــم 
بــرد امــا یــک چیزایــی هــم دســتگیرم شــد 
. مگــه برایــت چــه قــدر ســخته اســت ایــن 
چیزهــا ؟« خیلــی مختصــر و متصل ســیامک 
ــت  ــب می بایس ــه دیش ــزی را ک ــرف چی ح
پیــش می کشــید را زد و دوســتش هــم 
جــواب یــک ســره ای داد : »بســیار ســخت... 
ــی  ــمت باق ــه س ــورم« و ب ــه ج ــم چ آن ه
ــزی  ــد چی ــی خوابیدن ــت . وقت ــن آب رف گال

ــود .  ــده ب ــی نمان ــن باق از آب گال
ــزده  فرهــاد صبــح ســحر کــه فجــر هنــوز ن
بــود ، ســیامک را بیــدار کــرد : »گفتــی 

ــود ؟« ــا ب ــوم کج حم
ــران  ــداری , دلنگ ــواب و بی ــو خ ــیامک ت  س
, هراســان فقــط دو کلمــه گفــت : » االن ؟! 

ــوم ؟! « حم
-»واجبه«

تمــام  قــدر  بــه   , بــود  جمعــه  روز  آن 
ــود . مخــزن  ــرش ســرحال ب ــای عم آدینه ه
ــح  ــا فت ــوه ی ــک ک ــدن ی ــرای کن ــرژی ب ان
بــه   . بلندتــر  و  بلنــد  قله هــای  کــردن 
ــافران و  ــا مس ــه ب ــود ک ــرخوش ب ــدری س ق
گردشــگران گپــی هــم زد. اوقاتــی را هــم در 
ــود  ــد. خــودش در عجــب ب رســتوران گذران
ــر  ــزان س ــن می ــه ای ــه ب ــده ک ــه ش ــه چ ک
زنــده اســت . طبیعــت کار خــودش را کــرده 
بــود ؟ عزمــش را جــزم کــرد تــا بــا آخریــن 
ــرود  ــار ب ــاالی آبش ــه ب ــر ب ــگران عص گردش
ــودش  ــق وج ــا عم ــی ت ــدم اول , کوفتگ , ق
ــزد  ــر در ن ــا درازت ــت از پ ــد. دس را درنوردی
خــودش، برگشــت . ســیامک مهمانــان ویــژه 
داشــت ,خارجــی بودنــد , می خواســتند شــام 
را در رســتوران ســیامک بخورنــد بعــد برونــد 
. از مســیر آبشــار کــه بــر می گشــت بــاز بــه 
ــش  ــه کمبود های ــد و ب ــش می اندیش دردهای

این کــه  و  داشــته هایش  ناقــص  و 
ــروز خــودش  ــه ام می اندیشــید چــه شــد ک
از روز هــای  را کشــیده تر و ســر حال تــر 
دیگــر یافتــه بــود ؟!  نتیجــه را یافــت . 
یوریکا،یوریــکا، یافتم،یافتــم . پیــش ســیامک 
ــی آب  ــت پرســید : »گفت ــوت وق ــت بی ف رف
ســر چشــمه عافیتــی چیــزی دارد یــا مثــا 

ــزی ؟ « ــن چی ــفایی همچی ش
ســیامک در شــک بــود و نگــران غــذای 
مهمــان خارجــی بــا ابهــام بســیار جــواب داد 
ــم ,  ــزی گفت ــن چی ــم همچی ــر می کن : »فک
دســت کمــی از آغــوز نــداره... حــاال تــو کــه 
ــیامک  ــاد نداش...«س ــا اعتق ــن چیزه ــه ای ب
ــه دوســتش  ــود ک ــه اش تمــام نشــده ب جمل
گالــن بــه دســت بــه ســمت آبشــار میشــانه 
ــد.  ــم ش ــت خواه ــیر مس ــاد. ش ــه راه افت ب
برمی گــردم: ایــن تنهــا چیــزی بــود کــه بــه 
ــه  ــه دامن ــه ب ــش ک ــا پای آن می اندیشــید ام
ــک  ــح ی ــوم آورد , فت ــواب هج ــید , خ رس
ــکل  ــک مش ــح ی ــا فت ــه ب ــی دلبران همخواب
را  گالــن  ؟  نیســت  بی شــباهت  اساســی 
محکــم گرفتــه بود . نفــس نفس مــی زد . کم 
مــی آورد , می ایســتاد . خســتگی می گرفــت 
ــه  ــد. چ ــش می آم ــاد . خواب ــاز راه می افت , ب
ــا شــاید  ــن آبشــار؛ ی ــود خــواب ای مرضــی ب
بایــد گفــت چــه مرضــی اســت قصــد انجــام 
ــار  ــک آبش ــح ی ــل فت ــی کوچــک مث کارهای
یــا تخــت خــواب کــه برایمــان حکــم بــازی 

ــی را دارد ؟! ــرگ و زندگ م
ــد ,  ــه دروغ نمی گوی ــت , طبیعــت ک »طبیع
اصــًا بــرای همیــن گفــت بــه طبیعــت بیایم 
. طبیعــت مــن همینه...سرشــار از اســتقامت 
در برابــر اختــاالت زود و دیــر کننــده .« 
شــبانه بــه بــاالی آبشــار رســید، هــر روز در 
ــن  ــود، ای ــاق مدیریــت ب همیــن زمــان در ات
بــار کنــار سرچشــمه . ســرش را در آب فــرو 
بــرد و نوشــید و نوشــید . از تشــنه ترین مــرد 
ــه  ــزل رتب ــه خــواب آلودترینشــان تن ــا ب دنی
پیــدا کــرد . مســتانه خوابــش برد . دو دســت 
ــدش  ــد بگذاری ــد و بع ــس کنی ــود را خی خ
داخــل تلــه پــودر رنــگ صورتــی و گلبهــی و 
بعــد بــا یــک حرکــت ناگهــان آن دو مشــت 
پــودر رنــگ را در هــوا پخــش کنیــد . چنیــن 
تصویــر ســازی شــده بــود از رنــگ در خوابش 
. در خــواب خــودش را می دیــد بــر روی 
یــک ملحفــه از نرگس هــای ســفید بــا پرچــم 
ــگار آب قلمــو ســر ســرخ خــوش  زرد کــه ان
انحنایــی را رویــش چکانــده باشــند هــزاران 
ــاد  ــش ایج ــفیدی گل برگ های ــر س ــال ب خ
کــرده باشــند و همســرش هــم کنــارش 
ــی  ــه نقره ای ــاد کاس ــود . فره ــیده ب دراز کش
در دســت داشــت کــه در آن رنــگ ســبز 
ریخته انــد . زن دســت در کاســه می کــرد 
ــه  ــا ک ــید گوی ــش می کش ــه بدن ــگ را ب و رن
ــا را از  ــن کار . همــه این ه ــد ای نشــیطش کن
بیــرون می دیــد , یعنــی خــودش را در کنــار 
ــیر  ــودش ش ــرد. خ ــا می ک ــرش تماش همس
ــا نشــاط گفــت : »چــه  ــود. زنــش ب مســت ب
ــح  ــد . صب ــواب پری ــا از خ ــا« . آق ــب آق عج
ســحر شــده بــود , حمــام الزم , ســرش گیــج 
, لباســش خاکــی . آفتــاب داشــت پیدایــش 
مــی شــد. مثــل پیرمــردی کــه عصــا را از زیــر 

دســتش کشــیده باشــند پخــش زمیــن بــود. 
منــگ. منــگ منــگ. یــاد خوابــش افتــاد , بــه 
شــیرینی لبخنــد زد , دنبــال گالــن گشــت , 
ــد نشــد  ــود , بلن ــاد ب ــر افت ــی آن طرف ت کم
ــاک و  ــودش را روی خ ــرش دارد , خ ــرود ب ب
ــری  ــار لیت ــن چه ــه گال ــا ب ــاند ت ــول کش خ
رســید مثــل کودکانــی که هنــوز نه ایســتادن 
ــردن ,  ــا ک ــار دســت و پ ــه چه ــد و ن می دانن
ــه  ــد. ب ــک  می لولن ــرم و لیس ــل ک ــط مث فق
ــه جــای  ــن کــه رســید و چرخیــد کــه ب گال
اولــش برگــردد , دیــد در جایــی کــه خوابیــده 
ــت ,  ــده اس ــاک روی ــای خ ــه دنی ــی ب ریواس
ــرخ  ــه س ــرش آمیخت ــاک و س ــش در خ نیم
ــواس  ــگ. وسوســه شــد کــه ری و نارنجــی رن
را از خــاک درآورد و بــا خــود ببــرد؛ ایــن 
وسوســه از دلــش و کمــی پایین تــر از دلــش 
می آمــد و تــا زانوهایــش ادامــه داشــت. تأمــل 
کــرد , چهــار دســت و پــا بــه طــرف ریــواس 
ــدن  ــز لولی ــه ج ــی ک ــاد , کودک ــه راه افت ب
ــا زد.  ــوزادی دســت و پ ــل ن نمی دانســت، مث
ــای  ــر از ج ــرد آن طرف ت ــرت ک ــن را پ گال
اولــش  و به ســرعت خــود را بــه ریــواس 
ــتانی  ــفالینه ایی باس ــه س ــی ک ــانید . گوی رس
ــم  ــا قل ــواس را ب ــای ری ــاورد پ ــاک دربی از خ
ــا  ــد ت ــوه را کن ــرد . خــاک ک ــود ک ــراش گ ت
ــش  ــد . لباس ــواس را دی ــه ی ری ــه ریش ریش
ــرد و دور  ــر ک ــمه ت را درآورد. در آب سرچش
ــاط  ــا احتی ــد و آن را ب ــواس پیچی ــۀ ری ریش
در آغــوش گرفــت . مــردی بــا باال تنــه ی 
ــه آغــوش از  ــچ ب ــاس پی ــواِس لب ــه و ری برهن
ــد،  ــه بخواه ــد و بی آنک ــن می آم ــار پایی آبش
گردشــگران صبحگاهــی را ترســاند . خودش را 
بــه رســتوران رســاند. در اتــاق مدیریــت هیــچ 
کــس نبــود , وســایلش را جمــع کــرد لبــاس 
ــه ای ســیامک را برداشــت و پوشــید .  چارخان
فــوراً ریــواس در بغــل , چمــدان و ســوییچ بــه 
دســت از در رســتوارن بیــرون زد . خــود را بــه 
پارکینــگ خاکــی ماشــین ها رســاند , ریــواس 
را صندلــی جلــو گذاشــت و کمــر بنــدی بــه 
ــد .  ــی نیفت ــر صندل ــا زی ــت ت ــه اش بس ریش
کمــر بنــد را کــه بســت یــک لحظــه بــه یــاد 
ــد .  ــران ش ــادمان و حی ــه ش ــاد ک ــش افت زن
کارگــر شــیفت شــب کــه از خریــد مــواد اولیه 
برگشــته بــود قســم خــورد ریواســی را دیــده 
ــی اش  اســت کــه در داخــل ریشــه و رگ و پ
ــاد آن را روی  ــوده و فره ــن آدم ب ــک جنی ی
صندلــی جلو ماشــینش گذاشــته و تخــت گاز 

ــه طــرف شــهر مــی رود. ســیامک گفــت: ب
ــتم  ــو دوس ــات بگ ــن مزخرف ــای ای ــه ج  »ب
کجاســت و لبــاس چهارخانــه ی مــن چــرا گم 

شــده؟«

ادبی،هنری و فرهنگی/ شهرستان خرم آباد
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     فرزاد کدخدایی

 

ایستگاه انقالب

بلنــد  ســاختمان های  اینجــا  از 
باالیــش  کــه  قابــی  در  تهــران 
و در  زده   تیــره چمباتمــه  ابرهــای 
ــا  ــوه ای چناره ــای قه ــش برگ ه پاین
بــه  نافــرم  می کننــد,  خودنمایــی 
از  برقــی  رســد.گه گاهی  مــی  نظــر 
ــوه  ــمت ک ــه س ــیاه ب ــای س ــن ابره بی
ــش   ــدای غرش ــود و  ص ــرازیر می ش س
تــا کوچــه یــاران گیشــا می رســد.

ــه  ــام  ب ــت ب ــان از پش ــا هراس کبوتره
ــرده  ــرواز ک ــا پ ــراس خانه ه ــمت ت س
ــد. زن  ــز می کنن ــج ک ــه ای  دن و گوش
ــد  ــرون می آی ــه بی ــالی از خان میان س
و ســگش را  می گــذارد وســط کوچــه 
ــه  ــد. دو گرب ــاز می کن ــاده اش را ب و ق
ــه  ــوز اعامی ــه ای کــه هن ــار در خان کن
ــان  ــوارش نمای ــی روی دی ــرگ پیرزن م
خمیــازه  و  کشــیده   دراز  اســت، 
ــاز  ــه ای ب ــا چق ــه ب ــند. درخان می کش
بیــرون  میان ســالی  مــرد  می شــود, 
ــرزن  ــه عکــس پی ــدی ب ــد ،لبخن می آی
صــدای  می افتــد.  راه  و  می زنــد 
لنگــه  کفش هــای  شــدن  کشــیده 
می پیچــد. درکوچــه  لنگــه اش  بــه 

گربــه ســیاه چاقــی، بدنــش را چندبــار 
کــش قــوس داده و پشــت ســرمرد 
ــکان  ــش ت ــر از جای ــه ی ن می رود.گرب
میان ســال  زن  از  مــرد  نمی خــورد. 
انقــاب  ا..ان..  می پرسد:ای..ایســتگاه 

ک..کجاســت؟!.
 زن قــاده را جمــع کــرده و بــا دســت 
انتهــای کوچــه را نشــان می دهــد. 
بــادی مــی وزد. مــرد  راه می افتــد. 
ناامیــدی  آدم  مثــل  ســیاه  گربــه 
 ، می زنــد  چمپاتــه  میومیوکنــان 
ــت  ــدن حرک ــا دی ــه ب ــای گرب گوش ه
و  خــم  پالتــو,  پاییــن  برگ هــای 
تنــدی  بــاران  می شــوند.  راســت 
همــراه بــا صــدای غــرش آســمان 
شــروع می شــود. گربه هــا می دونــد 
ــده . زن  ــارک ش ــین های پ ــر ماش زی
مــی رود  و  بغــل کــرده  را   ســگش 
ــه اش. ــه خان ــگ و رو رفت ســمت در رن

مــرد می رســد تــه کوچــه, هــوا گــرگ 

ــرد  ــانه های م ــت و سرش ــش اس و می
ــی   ــبزرنگی کجک ــوس س ــس. اتوب خی
ــرد و  ــد پیرم ــت .چن ــرده اس ــارک ک پ
پیــرزن خــود را الی  لباس هــای گــرم 
پیچیــده و نشســته اند داخــل اتوبــوس 
،آن هــا بــا چشــمانی نیمــه بــاز و گــرد 
گرفتــه, مــرد را تــا  در وســط اتوبــوس 
ــه  ــی ب ــرد نگاه ــد. م ــب می کنن تعقی
ــدازد  ــان گیشــا می ان ــد خیاب شــیب تن
تابلــو را  نــگاه می کنــد, صــدای   و 
اهلل اکبــر اذان همــراه بــا زمزمــه ی 
ایســتگاه انقــاب ، در گــوش  مــرد 
می گویــد:  خــودش  بــا  می پیچــد. 
ــه!  . ــو نن ــوار  ش ــو  اول ...س..س ت..ت

  و در حالــی کــه ســمت زنانــه را نــگاه 
می کنــد؛ آهســته  از پلــکان ســمت 
مردانــه بــاال مــی  رود. پســر بچــه ای  از 
ــروی  ــه دو وارد راه ــه  ب ــمت زنان قس
ــش  ــدن ری ــا دی ــود و ب ــه می ش مردان
بلنــد و ژولیــد مــرد، عقــب عقــب 
مــی رود و بــا پشــت می افتــد کــف 

ــوس... اتوب
 مــادرش بــه ســرعت از مانــع گذشــته 
ــد:  ــد و می گوی ــد می کن ــه را بلن و بچ
ــر  ــگاه زی ــه. ....آن ــیطانی بچ ــدر ش چق
چشــمی نگاهــی  بــه کفــش هــای 
لنگــه بــه لنگــه مــرد می انــدازد و 

ــرد. ــه را می ب ــر بچ ــتپاچه پس دس
مســافرهای  بــرای  دســتی  مــرد 
و   می  دهــد   تــکان  زنانــه  قســمت 
تــک  روی  بشــین  می گوید:گفتــی 
ــگاه  ــا را ن ــه؟!. ,  صندلی ه ــی نن صندل
بــا عصبانیــت می کوبــد  و  می کنــد 
ــه را  ــوس و می گوید:هم ــه اتوب ــه میل ب

ــه! ــن  نن گرفت
خــود را بــه صندلــی دونفــره ی پشــت 
ســر  راننــده می رســاند و غــر غــر 
دســت هایش  می نشــیند.   لندکنــان 
ــا  ــد و ه ــم می مال ــه ه ــار  ب را چندب
نوجوانــی  پســر  و  دختــر  می کنــد. 
کنــار  و  بــاال  می آینــد  جلــو  در  از 
خیــز  نیــم  می نشــینند...مرد  هــم 
ــه  ــافرهای ت ــه مس ــی ب ــده ، نگاه ش
اتوبــوس می انــدازد, و پلک هایــش را 

. د می بنــد
ــف  ــه کی ــلواری ک ــت و ش ــردی ک  م
چســبیده   دودســتی  را  چرمــی اش 
ــرد  ــرون می ب ــره بی ــرش را از پنج ،س
و رو بــه راننــده می گوید:آقــا پــر شــد! 
 مــرد بــا پلک هــای بســته آخریــن اهلل 
اکبــر اذان را  لب خوانــی می کنــد و 
ــا  ــی ب ــر زن ــه پی ــا ب ــت پلک ه از  پش

چــادر ســفید نقطــه  نقطــه ای  لبخنــد 
ــگ   ــبز رن ــوس س ــده اتوب ــد. رانن می زن
ــاال  ــان ب خــط انقــاب  هــن هــون کن
صــدای  چنــدی  از  پــس  می آیــد. 
بــرق  و  رعــد  بــا  راننــده,  غرولنــد 
آســمان یکــی شــده و بــرای لحظــه ای 
ــد. ــه می پران ــم هم ــواب را از چش خ

ــه اش  ــه لنگ ــه ب ــای لنگ ــرد کفش ه  م
ــته  ــش  و آهس ــوک پای ــدازد ن را می ان
انقــاب.  می رســیم  می پرســد:کی 
...                 راننــده  بــی آن کــه 
ــتش  ــار دس ــره کن ــد پنج ــی بده جواب
را محکــم می بنــدد  و دکمــه اســتارت 
ــر  ــد. صــدای خخقخخ ــار می ده را فش
موتــور در اتوبــوس می پیچــد  ,دوبــاره 
ســویچ را می چرخانــد و بــاز..... روشــن 
بــا مشــت بــه فرمــان  نمی شــود.  

ــی رود. ــن م ــده  و  پایی کوبی
روی  را  پلک هایــش  دوبــاره  مــرد   
ــادرش  ــار م ــن ب ــذارد و ای ــم می گ ه
بــا چــادر ســیاهی می آیــد جلــوی 
چشــمش و اخــم کنــان دور می شــود. 
پــس از چنــدی هــوای داخــل اتوبــوس 
ســرد  انقــاب  خــط  رنــگ  ســبز 
یکــی   یکــی  مســافرها   ، می شــود 
ــش را  ــرد پلک های ــوند. م ــاده می ش پی
ــاز می کنــد. دور بــرش  خالــی شــده  ب
مــی رود.  پاییــن  .سراســیمه  اســت 
راننــده کنــار در اتوبــوس  ایســتاده 
و بــه صــورت پریشــان تــک تــک 
مســافرها  پوزخنــد می زنــد.  مــرد 
ــیاه و  ــم های س ــط چش ــم وس ــه اخ ب
درشــت  راننــده نگاهــی می انــدازد 
چــی  . . چ . . . ب نقا ا . . . . ن ا : ید می گو و

ــد؟! ..ش
تســمه  و  کــرده  اخمــی  راننــده   
روی  می دهــد  ُســر  را  کمربنــدش 
می گویــد:   و  برآمــده اش  شــکم 
ــه   ــرو خون ــم ب ــو ه ــید، ت ــاب ماس انق

نخــوردی..... ســرما  تــا  ...بــرو 
و  می چرخانــد  را  تســبیحش  مــرد   

؟! ندیــدی  را  :مــادرم   می گویــد 
راننــده  نگاهــی بــه مــوی بلنــد و 
ســفید مــرد می انــدازد و می گویــد:  

ــت! ــه اس خون
 مــرد بــا تعجــب می گویــد: پــس 

اونــم دیگــه  مســجد نمــی ره ؟
و  می دهــد  تــکان  ســری  راننــده 

...نمــی ره دیگــه  می گوید:نــه  
ــه اش  ــت گون ــوم نیس ــه معل ــرد ک  م
ــحالی گل  ــا خوش ــرما ی ــر س ــه خاط ب
انداختــه اســت , کفش هــای لنگــه 

ــد و راه  ــا می کن ــه اش را جابج ــه لنگ ب
ــت.    ــده اس ــک ش ــوا تاری ــد. ه می افت
نــور المــپ  دزدکــی از الی شــاخ های 
ــای  خشــک ســرک می کشــد و برگ ه
ــختی  ــه س ــه را ب ــف کوچ ــوه ای ک قه
روشــن می کنــد.   صــدای ســرخوردن 
کفش هــا از آســفالت  کوچــه بلنــد 
ــین  ــر ماش ــیاه از زی ــود.گربه س می ش
بیــرون مــی دود و دمــش را بــه ســمت 

ــد. ــد می کن ــمان بلن آس
ــه  ــوی در خان ــفید جل ــر س   دو کبوت
ــدن  ــا دی ــرد ب ــینند .م ــرزن می نش پی
ناراحــت  مــادرش  خیــس  عکــس 
 ، بچگــی  زمــان  مثــل  و  می شــود 
روی آســفالت  وســط کوچــه  دراز 
می کشــد و پلک هایــش را می بنــدد.  
مــادرش می آیــد  بــاالی ســرش و 
ــی رود. ــه اش م ــان صدق ــار قرب ــد ب چن
ــد:پ... ــد می گوی ــدای بلن ــا ص ــرد ب م
ــس.. ــه  م ــم دی.. دیگ ــو ه ــس  ت پ

ــه؟! ــی ری نن ــم... نم ــجد  ن مس
ــه  ــدیدی  ، در کوچ ــز ش ــدای ترم ص
وحشــت زده   , کبوترهــا  می پیچــد, 
میــو  گربه هــا   ، می کننــد  پــرواز 
ــرد  ــن م ــازه خونی ــان دور جن ــو کن می

. خنــد می چر
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سقوط گاتهام

نمی خــوام، نمی خورم، تلخه. 
ســه کلمــه کــه رنــگ و بــوی زندگــِي 

مــرا دارنــد. 
ســر  اســتفراغ،  تــب،  »تهــوع، 
بینایــی،  اختــاالت  گیجه،ســردرد، 
بی اشــتهایی«، اینهــا تنهــا بخشــی 
تنــم  بــه  کــه  دردهایی ســت  از 
رفتــن  راه  بــه  میلــي  تنیده اســت. 

نــدارم. 
ــدارم  ــز ن ــچ چی ــه هی ــی ب ــه میل البت
ــار.  ــا انزج ــن ب ــی قری ــي بی میل نوع
حــاال از راهــرو گذشــته ام و بــه اتــاق 

رســیده ام،
روی دیــوار تابلویــی بــا ایــن مضمــون 

می بینــم:
 »بوتــه ی خــار کویــرم همــه تــن 

دســت نیــاز«.
حــاال چشــم هام چیــزی نمی بینــد 
انــگار کــه فهمیــدن حقایــق آزارم 
ــردن  ــگاه ک ــه ن ــی ب ــد و میل می ده

ــدارم.  ن
پلــک می زنــم و در آخــر  چندبــار 
ــوار  ــم. چــرا دی ــد، را مي بین آنچــه بای

ــرک دارد. ت
ــه  ــد، کاف ــی ام می کنن ــا عصب ترک ه

و پریشــان.
نمی دانــم شــاید مــن ســخت گیر و 
ــا  ــه چیزه ــن همیش ــا م ــم ام ریزبین
کــردم  نقاشــی  کــه  همان طــور  را 

ــده ام. دی
ــه  ــز متأســفم ک ــِس عزی ــری ماتی )هن
حرفتــان را برعکــس کــردم امــا فعــا 

ــت(. ــر اس ــن مطابق ت ای
ــخ  ــا ی ــوم، پله ه ــارج می ش ــاق خ از ات
ــده،  ــی ش ــرما نیل ــام از س زده و پاه

ــش. ــای بنف ــا رگه ه ــی ب آب
ــت،  ــد اس ــاعت چن ــد س ــدا می دان خ
ــمش را  ــه اس ــخص ک ــداي نامتش خ

نــم. نمی دا
ــن ســاعت روی  ــد ای ــن بای ــروس وی ب
کشــیده  دراز  زرشــکی  کاناپــه ی 
کچــاپ  بــا ســس  پیتــزا  و  باشــد 
ــون  ــد، چ ــام را ببوس ــورد و گاته بخ
ــي«. ــن توی ــاِم م ــود »گاته ــه ب گفت

ایــن  عزیــز،  ویــن  بــروس  آقــای 
حســی کــه دارم طاقت فرساســت، و 

خالی ســت. تــو  جــاي  این جــا 
ــه  ــم ک ــد بگوی ــا بای ــن حرف ســوای ای
مــن معشــوقه ی ابــدي و ازلــی بــروس 

.)Butterfly( ــای هســتم، باترف
مــن ســه ســال پیــش در پیلــه ی 
ــروس  ــه ب ــودم ک ــش ب ــی خوی تنهای
می کــردم،  تــب  موقع هــا  آن  آمــد 
ــورم.  ــرص می خ ــن ق ــم. م ــوز ه هن
می گوینــد  کــه  تلــخ  قرص هــای 
ــا هرشــب  بخــور خــوب می شــوی. ام
ــته ام  ــم های خس ــر و چش ــن و صب م
ــش  ــم خواب ــا بدن ــم می نشــینیم ت باه
ــد  ــر بخواب ــون اگ ــد چ ــرد و نخواب نب

بلــه.  می میــرد 
بــروس مــرا زیــر شــنل اش گذاشــت و 
ــر  ــن پ ــرد و م ــوازش ک ــام رو ن بال ه
زدم و حــاال روي انگشــت اشــاره ی او 

ــم. ــي مي کن زندگ
حــاال مــن انســانم، امــا بــاز هــم 
بــروس  ازلــی  و  ابــدي  معشــوق 
هســتم کــه شــب ها تــب می کنــد 
ــد  ــید متول ــی خورش ــح وقت ــا صب و ت
شــود بیــدار می مانــد تــا خدایــی 
و  نمیــرد  خــواب  تــوی  نکــرده 

نشــکند. شــاخک هاش 
ــرم  ــو می می ــرای ت ــي ب دارم از نگران

ــروس. ب
ــی  ــروس وین ــو ب ــه ت ــم ک ــا می دان ام
و بــروس ویــن از همــه چیــز قوی تــر 
 اســت. کاش مــن هــم مثــل تــو قــوی 
بهــم  و  نمی کــردم  تــب  و  بــودم 

مریــض.  نمی گفتنــد 
ــم و  ــی بخوان ــخ بیهق ــد تاری ــاال بای ح
ــی و گــوش  ســردرد ناشــی از بی خواب
درد ناشــی از نمی دانــم چــی را در 
نظــر نگیــرم و همــه چیــز را در نظــر 
نگیــرم و نظــرم را بگــذارم زیــر تخــت 
ــز  ــه چی ــد هم ــرم می خواه ــون نظ چ
را در نظــر بگیــرد و مــا هیچ وقــت بــا 

ــم. ــار نمی آیی ــم کن ه
و  می شــوم  تــو  اتــاق  وارد  حــاال 
ــو می کشــم،  ــنل ات را ب ــا و ش لباس ه

می دهــد. شــیرنارگیل  بــوی 
و  دیــروز  و  امــروز  نمی توانــم 
ــم،  ــور کن ــو را تص ــدون ت ــردای ب ف
ــه  ــم ب ــن ه ــه م ــر ب ــال، اگ ــه هرح ب
انــدازه ی شــیرنارگیل عشــق بــورزی، 

دنیــا گلســتان خواهــد شــد.
صــداي نفس هایــت می آیــد. حــاال 
دســت هام  و  مــن  و  آمــده ای  تــو 

را بغــل کــرده ای، دســت هام جــدا 
گفتــه  تــو  امــا  نیســتند  بدنــم  از 
بــودي کــه دســت هام رو دوســت 
ــر  ــدا در نظ ــا را ج ــس آن ه داری پ
می گیــرم تــا تــو بــه انــدازه ی دو 

ــداری. ــتم ب ــر دوس نف
آغوشــت  در  مــن  بال هــای 
نیلــی  صورتــم  و  می شــکنند 
ــش. ــای بنف ــا رگه ه ــی ب ــود، آب می ش

روی  و  می زنــم  چــرخ  بعــد 
برایــت  و  می نشــینم  شــانه هایت 
تــو  و  می خوانــم  بیضایــی  بهــرام 

یــی می گو
»می خواهــم صدایــت را ببوســم« و 

می خندنــد. برایــت  چشــم هام 
خیلــی متأســفم امــا مــن از 
ســوپرمن  تــا  پریــدم  بــرج 
نجاتــم دهــد و شــما باهــم 
ــور  ــردان مجب ــد و کارگ بجنگی
شــود گاتهــام را دوبــاره زنــده 
ــي  ــمت دوم زندگ ــد و قس کن
ــود.  ــدار ش ــازد، و پول ــارا بس م

برایــم  دیگــر  حــاال  تــو 
هیــچ  تداعی گــر 

شــخصیت 
ی  حقیقــی ا

. نیســتی
ــک  ــا ی تنه

س  و بــر
یــن  و

ــام دســت  ــه از گاته ــی ای ک خالی خال
مــن.  از  بلــه  شســته ای، 

ــه  ــا ب ــن اینج ــه ای و م ــو رفت ــاال ت ح
جــای تــو روی کاناپــه ی زرشــکی 
بیــدار  خــواب  از  و  کشــیده ام  دراز 
شــدم و تــو نبــودی. بلــه خــواب 

. مــت ید می د
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       مهرشاد سپهوند

چنار بوی خون دارد

در دفتــر خاطراتــم نوشــته بــود: »مــاه 
در  نالــه ای  داشــت.  ســرخ رنگ  ســایه ای 
میــان نیِ زارهــای پاییــن اش می پیچیــد. 
زوزه ی گرگــی بــا نالــه هم صــدا می شــد 
ــغالی  ــت. ش ــدام آدم می انداخ ــه ان ــرز ب و ل
ــری  ــد. کبوت ــرون آم ــه بی ــا از خان روی دو پ
ــر را  ــش خــون می ریخــت. کبوت ــان دهان می
بــه میــان حیــاط بــرد. در یک وجــب زمیــن 
چالــش کــرد. دودی ســرخ از طــاق ایــوان بــه 
ــن  ــاری از زمی ــِت چن ــد. درخ ــمان خزی آس
ــش  ــه برگ های ــید ک ــرون کش ــه بی ــر ب س

جیــغ می زدنــد«.
 صــدای چنــد زن، نظــم ترســناک شــب را به 

هــم زد؛ ِکل کشــیدند. یکــی گفت:
» ش، ش، شــفا گ، گرفتــم! آی رقیــه ب، ب، 

بانــو؟ شــف، فــا گرفتم!«
بــه ورودِی اولیــن خانــه ی داخــِل جــاده 
رســیدم. زنــی سراســیمه از در خانــه بیــرون 
ــش  ــِر پنجه های ــاه اش س ــد کوت ــا ق ــد. ب پری
را جلــوی  پابلنــدی می کــرد، دســت اش 
ــی کــه درون  ــا صدای ــت و ب ــش می گرف دهان
و بیــروِن آدم را می لرزانــد ِکل می کشــید. 
ــاِن آبــادی  دقیقــه ای نگذشــت کــه میــاِن زن
ــگار مســابقه  برگــزار کــرده  ــه شــد و ان هلهل
کیــف  دســته ی  دورِ  را  دســت ام  بودنــد. 
ــردم  ــعی ک ــردم و س ــم ک ــونتم محک سامس
بفهمــم چــه خبر اســت. از بــاالی جــاده، زنی 
قدبلنــد و الغــر می آمــد کــه بقیــه ی زن هــا و 
چنــد بچــه دورش حلقــه زده بودنــد و دســت 
ــا  ــراش را ت ــان ِکِل گوش خ ــد و هم می زدن
ــتادند.  ــب می فرس ــیاهِ ش ــمان س ــود آس خ
ــت  ــه پش ــاد ک ــاه افت ــال م ــه ه ــمم ب چش
ســر جمعیــت ســرخ تر از قبــل می درخشــید. 
زِن قدبلنــد جلــوی زن اولــی ایســتاد. از مــچ 
دســت تــا آرنجــش را النگــو انداختــه و شــالی 
ــود. دســتاِن  ــه دور کمــرش بســته ب ســیاه ب
ــا  ــرد و ب ــمان دراز ک ــه آس ــی اش را ب طای

ــی گفــت: ــظ عرب لهجــه ی غلی
ــرم  ــان. دخت ــم ج ــکینه خان ــدهلل س »الحم

ــی ده.« ــفا م ش
مــردی بــود بــرای خــودش. شــانه به شــانه ی 
ــادی کار می کــرد. بعضی وقت هــا  مردهــای آب
ــا  ــرد ت ــه کوه هــای اطــراف می ب مــن و او را ب
ــردارد  ــا ب ــای درخت ه ــوط از پ ــان بل برای م
و روی چــراغ نفتــی بگــذارد. برخــی شــب ها 
هــم بــا آن ســوز صــدای کهنــه اش برای مــان 
ــم  ــی ه ــد. گاه ــی می خوان ــای عرب الالیی ه
ــرد  ــده می ک ــان زن ــا را برای م ــت کرب دش
ــان  ــد. صورت م ــم می ش ــد ظال ــل یزی و مث
ــان  ــرد و گوش م ــرخ می ک ــیلی س ــا س را ب
ــه همچیــن آدمــی  ــر مــی داد. امــروزه ب را ِج
ــط  ــه فق ــا رقی ــخصیتی. ام ــد دوش می گوین

غریــب افتــاده بــود. 

پــدر بنــده بــا چندتــا از ریش ســفیدهای آبــادی  
ــه  ــد ک ــتان می رون ــه خوزس ــروش دام ب ــرای ف ب
ــد  ــازی می  بین ــیاه ت ــگ س ــک س ــان ی یکی ش
و دلــش می خواســته کــه ســگ را در ازای دو 
ــد  ــم می گوی ــرب ه ــیخ ع ــرد. ش ــفند بخ گوس
کــه ســگ مــال دختــرش اســت و اگــر ســگ را 
ــاش  ــم باه ــر را ه ــود دخت ــد خ ــد بای می خواهن
ببرنــد. ســگ و رقیــه را بــا هــم می آورنــد. 
ــه دنیــا مــی آورد و چندوقــت بعــد هــم  آزاده را ب
شــوهرش می میــرد. امشــب وقتــی گفــت 
ــک هایش  ــان اش ــد، ناگه ــفا می ده ــرش ش دخت
از چشــم های ســیاه گــود و فرورفتــه اش روی 
پوســت چروکیــده اش بــه روی خال هــای عربــِی 
ــای  ــار پ ــدند و کن ــرازیر ش ــش س ــر لب های زی
ســکینه نشســت. باقــر، بــرادر بزرگــم، در وســط 
ــاز  ــه س ــد و از دور ب ــش ش ــه و زاری پیدای گری
ــورنا  ــارش در س ــی کن ــد و کس ــل می کوبی ده
می دمیــد. . از آن فاصلــه، کلــه ی طــاس اش از 
ــم حتــی  ــرق مــی زد. گمان ــاه هــم روشــن تر ب م
ــم از زوزه ی نیمه شب شــان شــرمنده  ــا ه گرگ ه
شــدند و ســر بــه تــوی سینه هاشــان فــرو بردنــد. 
بچه هــا دورشــان را شــلوغ کــرده بودنــد و 
ــر  ــد. باق ــوا می چرخاندن ــان را در ه دستمال هاش
خیلــی شکســته شــده بــود. پیشــانی اش رد یــک 
زندگــی طاقت فرســا را بــر خــود داشــت. در میــان 
شــلوار کــردی مشــکی اش بــا دهــل بــه دســتش 
بــه هــوا می پریــد و ضربــه ای محکــم بــر آن می زد 
و شــکمش هــم بــا ضربــه بــاال و پاییــن می شــد. 
ــکش زد.  ــاد خش ــن افت ــه م ــمش ب ــی چش وقت
عینــک تَه اســتکانی ام را برداشــتم و خواســتم 
ــباند  ــتش را چس ــج انگش ــه پن ــم ک ــی بزن حرف
ــگار زیــر هــر انگشــتش ســوزنی  زیــر گوشــم. ان
ــوخت.  ــتانش می س ــای انگش ــود. ج ــته ب کاش
عینکــم پرت شــد جلــوی پــای آزاده. گفتــم: »من 
می خوامــش. دارم خواســتگاری ش می کنــم.« 
رقیــه گوشــم را پیچانــد و گفــت: »تــو هنــوز بنــد 
نافــت وصــل مادرتــه. بــه قبر اَبــوت خندیــدی که 
خواســتگاری می کنــی«. دســتم را گذاشــتم روی 
جــای ســیلی و محکــم فشــار دادم. خــم شــدم و 
عینکــم را از جلــوی پــای باقــر برداشــتم و گفتــم: 
»هنــوزم پنجــه ی ســنگینی داری«. ســبیل های 
تــک و تــوک ســیاه و ســفیدش را میــان لب هاش 
ــدازم  ــت اش بران ــای پرپش ــر ابروه ــت و از زی گرف
می کــرد. همیشــه از چشــم هاش و آن انبــوه 
ابروهــاش می ترســیدم. وقتــی بچــه بــودم مــن را 
بــه کــوه بــرد و بــا یــک اســلحه ی بِرنــو بــه مــن 
یــاد داد کــه چطــور َکبــک و تِیهــو شــکار کنــم. 
ــه  ــدم ک ــد ش ــوری بل ــلیک ج ــد ش ــد از چن بع
ــه ی  ــه دانه دان ــوا ب ــاره را روی ه ــای بیچ پرنده ه
ــر  ــن پ ــا پایی ــردم و ت ــه می ک ــان تجزی پرهاش
می باریــد، و پرنــده ی لخــت بــا پوســت ســرخش 
ــی داد و  ــوپ م ــدای ت ــورد و ص ــن می خ ــه زمی ب
ــن  اســتخوان هاش روی تکه ســنگ های روی زمی
ــر  ــه باق ــردم ک ــر می ک ــی فک ــد. گاه آرد می ش
ــم های  ــت چش ــا ابه ــد ب ــد می توان ــر اراده کن اگ
میشــی اش پرنــده را روی هــوا بزنــد. امــا االن مثل 
یکــی از همــان کبک هــای پرپرشــده، ســرش زیر 
بــرف و بدنــش در هــم ترکیــده بــود. وقتــی آقــام 
ــرد ســهم زمیــن خــودم و او را نصــف قیمــت  ُم
بــه یــک شــهرِی غریبــه کــه فــاز شــعر و طبیعت 
برداشــته بــود فروختــم و از آبــادی رفتــم و شــدم 
ــم.  ــن خاندان ــن چرکی ــگ روی پیراه ــه ی نن لک
البتــه بمانــد چــه تیکه هــا کــه بــه باقــر بدبخــت 
ــن  ــا ای ننداختنــد. البتــه نبــودم کــه بشــنوم؛ ام

ــم. ــوب می شناس ــت را خ جماع
ــن را  ــه و شــادی م ــان آن هلهل ــی می ــه وقت رقی
ــی روی  ــت فراوان ــا غلظ ــش را ب ــد، آب دهان دی

ــت.  ــت و رف ــم انداخ کفش
ــه ی آزاده  ــاط خان ــه حی ــی ب ــب روی تارم آن ش
نــگاه می کــردم. دنبــال ردی بــودم از همــان حس 
کهنــه. چیــزی نبــود. کوه ها انــگار آب رفتــه بودند. 
ــودم. درخــت  ــر شــده ب شــاید هــم مــن بزرگ ت
چنــاری از میانــه ی حیــاط تاریِک خانه شــان ســر 
بــه آســمان بــرده بــود و شــاخه هایش بــا صــدای 
ــود.  ــا آزاده نب ــد. ام ــام می دادن ــن س ــه م ــاد ب ب
ــود؛ از  ــود کســی ندیــده ب آزاده را خیلــی وقــت ب
همــان روز بــه بعــد. ســکینه کنــارم نشســته بــود 
ــا اســتکان کمرباریــک چــای  و دســت هایش را ب

گــرم می کــرد. تعریــف کــرد: 
»از آن م موقــع کــه رقیــه د د دســت بــه س ســر 
ــم آزاد د ده را آورد،  ــید و اس ــک گاو ک ک کش ی
همــه چ چیز ورگشــت. گاو ش شــیر ند دا داشــت. 
وقــت ت تــی رقیــه اس اســم آزاده را د در گــوش 
ش گاو خوانــد، گاو هــر ر روز بــه اند دازه ی س ســه 

گاو ش شــیر مــی د دهــد«.
 همــه ی این هــا را بــا اشــک روی صــورت 
گوشــتی و ُگل انداختــه اش گفــت. ســنی نداشــتم 
وقتــی کــه ســکینه عــروس خانه مــان شــد. بچــه 
ــرار  ــردم ق ــر می ک ــودم فک ــم خ ــودم و در عال ب
اســت جشــن بزرگــی در راه باشــد. امــا یــک روز 
ــان و  ــد خانه م ــده آم ــان ناخوان ــک مهم ــل ی مث
مانــد. بــرای مــن مــادر بــود. وقتــی می خواســت 
نــان بپــزد، مــرا کنــار دســتش می نشــاند و برایــم 
ــا  ــک ام ــت؛ کوچ ــوص می پخ ــان مخص ــک ن ی
خمیــری. چنددقیقــه یک بــار هــم اجــازه مــی داد 
ــای  ــورم. خون به ــام بخ ــر خ ــت خمی یک انگش
ــر  ــرای پنجــاه مت ــود. ب ــگ مســخره ب ــک جن ی
زمیــن بــرادرم را کشــتند و ســکینه را دادنــد. البته 
ــه ی ننــگ  ــا مای ــک پ ــا خــودش شــد ی خون به
بــرای آقــام. عروســش بچــه دار نمی شــد و خودش 
شــد مزحکــه ی مردم. پســرش را کشــتند و بهش 
دختــر نازایــی انداختنــد کــه زبانــش بــه دندانــش 
می گفــت زکــی. البتــه ایــن حــرف مــردم اســت؛ 
نــه مــن. و حــاال که ســکینه کاغذی بــا اســم آزاده 
را بــا لیــوان آب طــا ســر کشــیده و حاملــه شــده، 
دیگــر کی اســت کــه رقیــه را بــاور نکنــد؟ از همان 
اول هــم بــاورش داشــتند. از همان موقع کــه آزاده 
را دیــدم و او تــوی گوشــم کوبید و حــرف انداخت: 
ــد  ــع تول ــادرش را موق ــت. م ــس اس ــارف نح »ع
ــه  ــوه رفت ــه ک ــا او ب ــی ب ــوش از وقت ــته و اب کش

برنگشــته«. 
گــواه حرف هایــش هــم همــان گاو شــیرده! رقیــه 
و آزاده معجــزه می کننــد. کســی بــه حرف شــان 
ــد  ــن را می دی ــدارد. از آن روز هرکــس م شــک ن
ــی ام در  ــا از نحس ــت ت ــزی می گف ــب چی ــر ل زی
امــان باشــد. از آن روز کســی از چشــمه ای کــه من 
در آن دســت بــردم آب نخــورد و هیچکــس راهــی 
ــل  ــت. تبدی ــم را نمی رف ــن در آن می رفت ــه م ک
ــا.  ــان این ه ــه می ــه ی اضاف ــک تک ــه ی ــدم ب ش
پــس در همــان موقــع هــم بــارم را جمــع کــردم 
ــا ایــن  و رفتــم. همــان بهتــر کــه تنهــا باشــم ت
کــه بــا آدم هایــی زندگــی کنــم کــه مــن را اضافــه 
می بیننــد. و حــاال، حــاال همیــن آدم هــا ســرپناه 
مــن بودنــد. سامســونت را جلــوی پــام گذاشــتم و 
در آن را بــاز کــردم. بــه رمــاِن 1984 جــورج اورول 
نــگاه کــردم و دســت بــردم لیــوان چــای  را بــردارم 
کــه افتــاد و ریخــت. آرام روی زمیــن روان شــد و 
جلــو رفــت و مــن هیــچ تاشــی بــرای برداشــتن 

لیــوان نکــردم. از میان لب هایــش خون روان شــد. 
برگشــت به ســمتم نگاه کــرد. کاغذها از دســتش 
افتادنــد. و چــای دیگــر تــوی قالیچــه ای زیــر پایم 
ســقوط کــرده بــود و ردی خیــس از خــود بــه جــا 
گذاشــته بــود. فنــدک و پاکــت ســیگار را از کیــف 
ــا راه  ــوی خانه ه ــاِغ جل ــه ســمت ب برداشــتم و ب
ــنگ  ــردو، روی تخته س ــت گ ــر درخ ــادم. زی افت
کوچکــی نشســتم. نزدیک هــای صبح بــود و هنوز 
هــوای گردوها ســنگین بــود. پاکــت ســیگار را باز 
کــردم و آن را جلــوی بینی ام نگه داشــتم. ســینه ام 
ــر کــردم. یکــی از ســیگار ها  ــوی تنباکــو پ را از ب
ــار  ــد ب ــتم. چن ــم گذاش ــان لبان را در آوردم و می
آتــش زِن زیپــو را چرخانــدم، دســتم را دور شــعله 
گرفتــم و بــا یــک پـُـِک عمیــق ســیگار را روشــن 
کــردم. بــاغ آن قــدر ســاکت بــود کــه بلندتریــن 
صدایــی کــه شــنیده می شــد، صــدای ســوختِن 
تنباکــوی ســیگارِ مــن بــود. یــک دود حجیــم را 
ــان قفســه ی ســینه ام حبــس کــردم و آرام از  می
میــان لب هایــم رهــا کــردم. دود بیــرون می آمــد، 
می چرخیــد و محــو می شــد. دود ســیاهی کــه از 
دودکــِش اِیــواِن خانــه ی آزاده بــه هــوا می غلتیــد 
را نــگاه کــردم. قــرار گذاشــته بودیــم کــه وقتــی 
ــر  ــاغ یک دیگ ــل ب ــزد، داخ ــان می پ ــادرش ن م
ــا  ــتن برگ ه ــدای شکس ــم. ص ــات کنی را ماق
و فشرده شــدن خــاک زیــر دم پایی هایــش را 
ــود.  ــتاده ب ــب ایس ــرم نجی ــت س ــنیدم. پش ش
تصــورم از دخترهــای عــرب، ســیاه و کثیــف بــود 
بــا موهــای وزوزی. امــا آزاده... آزاده مثــِل کــف آِب 
رودخانــه ســفید بــود و موهایش مثــل بیدمجنون 
بــه پاییــن ریختــه و در هــم تنیــده بودنــد. ســه 
تــا نقطــه ی ریــزِ ســیاه میــان ابروهایــش و یــک 
خــط عمــودی روی چانــه اش ســوزن زده بودنــد. 
چشــم و ابــروی ســیاهش آدم را بــه مــرز جنــون 
می کشــاند. آهســته، بــا قلبــی کــه می خواســت 
ســینه ام را بـِـَدرَد بــه ســمتش قــدم برداشــتم... و 
صــدای جیــغ رقیــه هــر دویمــان را از جــا پرانــد. 
از جایــم پریــدم و بــه ســمت فریــادی که شــنیدم 
ــکینه  ــر و س ــه ی باق ــر درِ خان ــد نف ــدم. چن دوی
ــد و  ــر ســر می کوبی ــر ب ــد. باق جمــع شــده بودن
ناله هــای آهنگیــن ســر مــی داد. ســکینه وســط 
خانــه در دامــن خونــی اش بــه زمیــن افتــاده بــود. 
ســرش را میــان دســتانم گرفتــم. خــون از میــان 
انگشــتانم بیــرون مــی زد و بــه روی زمیــن جریان 
پیــدا می کــرد. بــاران، ســرخی اش را می شســت و 
بــا خــود می بــرد. وســط کوچــه، صــدای شــلیک 
ــس  ــن خی ــارش روی زمی ــا کن ــد. کاغذه می آم
خــورده بودنــد. یقــه اش را گرفتــم و صدایــش زدم. 
جــواب نــداد. دســت خونــی را بــه صورت خیســم 
کشــیدم. کاغذهــا را برداشــتم و رفتم. تــوی کوچه 
پــس کوچه هــای تاریــِک شــهر خــودم را گــم و 
گــور کــردم. بــرای  چســباندن چنــد کاغــد ُمــرد. 
ــاران خــون را  ــدم. ب ــرای همان هــا می دوی منــم ب
از دســتانم بــه زمیــن و از زمیــن بــه جــوی جریان 
ــورت  ــر ص ــر ب ــمان باق ــک از چش ــی داد. اش م
ــه،  ــرد خان ــردم گرداگ ــد. م ــکینه روان می ش س

ــت... ــزی می گف ــس چی هرک
-بچه اش افتاده؟

- خودش هم نمی ماند.
- بعد این همه دوا درمان و دعا و...
- باقر بلندش کن. ببرش زیر ِچنار.

ــد و  ــا پری ــردش، از ج ــرق بگی ــگار ب ــه ان ــر ک باق
ســکینه را بــه بغــل زد و از روی زمیــن بلنــد کــرد. 
مــردم میــان دایره شــان شــکافی بــاز کردنــد و باقر 
جلوتــر از همــه بــه ســمت خانــه ی رقیــه دویــد. 

عــرق از موهــای کم پشــتش بــر کنــار صورتــش 
ــه در  ــم ب ــا محک ــک پ ــا ی ــد. ب ــرازیر می ش س
خانــه ی رقیــه کوبیــد و آن را بــاز کرد. زیــر درخت 
ــاب را لمــس  ــوع آفت ــازه شــاخه هایش طل کــه ت
می کردنــد نشســت. ســکینه را بــه تنــه ی درخت 
تکیــه داد. جلــوی جمــع روی زانوهایــش ایســتاد. 
ــت و  ــی اش را گرف ــفیِد خون ــن س ــه ی پیراه یق
طــوری پــاره اش کــرد کــه دکمه هایــش هــر کدام 
بــه طرفــی پــرت شــدند. پیراهــن را تکه تکــه کرد 
ــش  ــان دندان های ــت و می ــواری از آن را برداش و ن
نگــه داشــت. تنــه ی درخــت را بغــل کــرد و مثــل 
نوجوانــی بــه دنبــال میــوه، بــه باالترین شــاخه ی 
درخــت ، باالتــر از همــه ی نوارهای دیگر رفــت. نوار 
را بــه بلندتریــن شــاخه ی درخــت گــره زد. آفتاب 
نیمــی از تــن لختــش را روشــن می کــرد. فریــاد 
کشــید: »آزاده«. رقیــه اســم آزاده را جیــغ کشــید 
و بــا چــوب بــه ســر مــن کوبیــد. گیس هــای آزاده 
ــه  ــان او را ب ــد و کشان کش ــتش پیچان را دور دس
ــرد. پشــت ســرش بلنــد شــدم.  ــه ب ســمت خان
ــن  ــه زمی ــاز ب ــگ زدم و ب ــذارم. لن ــتم نگ خواس
افتــادم. بــاز ایســتادم و درخــت بــه درخــت، دیــوار 
بــه دیــوار خــودم را بــه خانــه ی رقیــه رســاندم. از 
ســر حصــار نــگاه کــردم. داس آویــزان از دیــوار را 
برداشــت. چشــمانم ســیاهی رفتنــد و از حصــار 
ــن  ــه پایی ــر از روی درخــت ب ــردم. باق ســقوط ک
پریــد. رقیــه تمــام مــدت در ســکوت شــاهد ایــن 

ــود.  ــا ب صحنه ه
-ایهالنــاس مگــر َده ســال پیش من نگفتــم عارف 
قدمــش بــده دارد؟ ایــن همــه ســال یــک غربتــِی 
ســیاه طالع بــودم میان تــان. یــه بــار شــد دروغتون 
بگــم؟ مگــر گاو شــیر نــداد؟ مگــر ایــن زِن بَدطالع 
بچــه اش نگرفــت؟ ایــن بدچشــم را از آبــادی پرت 
ــان  ــت همه م ــن عاقب ــه ای ــرون، وگرن ــد بی کنی

می شــود.
ــرد  ــی نگاهــم هــم نمی ک ــا االن حت ــه ت ــر ک باق

ــت: ــوی ســرش و گف ــش را انداخــت ت صدای
ــا، مــن  -چــی از جــون مــن می خــوای؟ بعــِد آق
ــان و آبــت دادم. چــی کــردی؟  بزرگــت کــردم. ن
هرچه داشــتم را برداشــتی و شــبانه زدی به شــهر. 

حــاال هــم اومــدی نحســی ات را اوردی؟
آرام گفتم:

-آزاده کجاست؟
رقیه چند قدم عقب رفت.

-خواب است.
-بیدارش کنید. سکینه را شفا دهد.

ایــن را کــه گفتــم، باقــر ســکینه را بــاز بــه بغــل 
ــت.  ــه رف ــه ی رقی ــمت در خان ــه س ــت و ب انداخ
ــم و  ــوان رفت ــه ای ــن ب ــرد. م ــد ک ــه در را س رقی
چهارلیتــرِی نفــت را بلند کــردم. مردم برگشــتند 
و بــه درختــی نــگاه کردنــد کــه تکه هــای پارچــه 
ــرات  ــل قط ــوختند و مث ــعله هایش می س در ش
اشــک هایی آتشــین بــه زمیــن می افتادنــد. 
لبــه ی تارمی نشســتم و ســیگاری روشــن کــردم. 
کمــی بعــد از درخــت ُکنــده ای ســیاه مانــد کــه 
آن را بــا تراکتــور از ریشــه بیــرون کشــیدند. میان 
ــیگار  ــفید آزاده... س ــت های س ــه هایش، دس ریش

بعــد را روشــن کــردم.  

    هدیه دلیری

حلقه ی تنگ

نــدارد. انداختــن   اتوبوس جــای ســوزن 
راننــده یــک بندمســافر می زند.دلــم ضعــف 
را چنــگ  ام  ســینه  رود.قفســه ی  مــی 
می زننــد. عــرق روی پیشــانی ام نشســته 
و بــوی عــرق زن هــا بــوی جوراب هــای 
ــد  ــوهرم را می دهن ــته ی ش ــاه نشس ــه م س
ــد.  ــم نکن ــه گم ــدازد ک ــم می ان ــم چش .دائ
دوبــاره  می کنــم  فکــر  و  می کنــم  ذوق 
را  دختــر هجــده ســاله شــده ام. شــال 
و  می انــدازم  آویزانــم  ســینه های  روی 
می  کنــم   جــدا  پهلوهایــم  از  را  مانتــوام 
کــه تــوی ذوقــش نزنــم. حلقــه ی ازدواجــم 
را در مــی آورم و تــوی کیفــم می گــذارم. 
قســمت مردهــا صندلــی خالــی هســت امــا 

نمی نشــیند. او 
ســعی  و  می زنــم  دســتی  را  موهایــم 
می کنــم بــه شیشــه تمرکــز کنــم تــا 
موهــای  و  ببینــم  درونــش  را  عکســم 
ــه الی موهــای ســیاه پنهــان  ســفیدم را الب
ــا اوهــم مثــل حمیــد شــوهرم پیــر  کنــم ت
ــر  ــودم فک ــد.با خ ــه رخ ام نکش ــدنم را ب ش
می کنــم کــه اگــر کمتــر بــه او توجــه کنــم 
شــاید جــذاب تــر بــه نظــر برســم. نگاهــش 
ــی  ــر نم ــودی فک ــم بی خ ــم ومطمئن می کن
ایــن  می کنــد.از  نگاهــم  هــم  او  کنــم ، 
فاصلــه رنــگ چشــم هایش را نمی توانــم 
تشــخیص بدهــم امــا می دانــم کــه مشــکی 
ــه  ــر پشــتش را ژل زده و ب نیســت.موهای پ
ــت.  ــرده اس ــان ک ــانه ی ش ــاال ش ــمت ب س
ــش را  ــم رخ ــه نی ــی دارد ک ــی کوچک بین
ــک  ــا ی ــک ب ــم، کوچ ــدس بزن ــم ح می توان
درشــت  بفهمی،نفهمی.لب هایــش  قــوز 
ــبزه اش را  ــورت س ــش ص ــه ریش ــت و ت اس

می کنــد. جذاب تــر 
پیشــانی  ام نشســته  وجــرات  عــرق روی 
ــه ام  ــر گرفت ــم ندارم.گ ــش  را ه ــاک کردن پ
و عــرق تمــام تنــم را خیــس کــرده اســت .

دردی روی انگشــتان پــای چپــم حــس 
می کنــم. دختــری پاشــنه ی کفشــش را 
ــود. درد  ــی ش ــذارد و رد م ــم می گ روی پای

ــد. ــر می کش ــم تی ــا قلب ت
ــتم  ــار دس ــد و کن ــم نمی کن ــی ه عذرخواه
می ایســتد. جعبــه ی بــزرگ ســفیدرنگی 
دســتش دارد کــه بــا روبــان ســرخی بســته 
شده اســت. ابروهایــش را نــازک کــرده و 
صورتــش ســرخ اســت. زار می زنــد کــه 
تــازه بنــد انداختــه اســت.الک ســرخی 
بــه ناخن هایــش زده و ســر تــا پایــش 

ــازه  ــم ت ــت.حدس می زن ــوش اس ــی پ طای
ــه  ــدر ذوق زده اســت ک ــروس اســت. آنق ع
لبخنــد  نــگاه چشــم هایم  بــه  بی دلیــل 
ــرق  ــه ی درشــتش ب ــد. حلق ــل می ده تحوی
می کنــد.  تنظیمــش  مــدام  و  می زنــد 
حــس می کنــم بــه دســتش گشاداســت 
امــا دلــش نیامــده مــدل دیگــری را انتخــاب 
کنــد. حتمــا مــدل دیگــری نبــوده و مجبــور 
شــده همیــن یکــی را بخــرد. مثــل حلقــه ی 
مــن کــه اول گشــاد بــود و حــاال تنگ شــده. 
جعبــه ی ســفید را محکــم بغــل کــرده مبادا 
ــن  ــود. م ــاز ش ــه ب ــرخ دور جعب ــان س روب
ــم  ــا پســر را گ ــم ت ســرم را جابه جــا می کن
نکنم.حــاال اتوبــوس آنقــدر شــلوغ شــده کــه 
فقــط بتوانــد صورتــم را ببینــد. آن هــم 
ــوب  ــی تواندخ ــت م ــد اس ــد بلن ــون ق چ
ــه الی  ــوی عطــر دختــر الب مــن را ببینــد. ب
ــورد. ــی ام می خ ــه بین ــا ب ــرق زن ه ــوی ع ب

ــم  ــه ه ــی ک ــا داشــته ام. زمان ــن عطره از ای
ــری  ــه خی ــادش ب ــودم. ی ــال او ب ــن و س س
دوبــاره  و  می گویــم  عطــر  بــوی  بــه 
ســمت  را  بینــی ام  می شــوم.  پشــیمان 
ــاد  ــرم و ب ــوس می گی ــویی اتوب ــره کش پنج
عــرق پیشــانی ام را خشــک می کند.گوشــی 
ــرم  ــس پس ــورد. عک ــگ می خ ــم زن موبایل
ــم  ــش را نمی ده ــد جواب ــه  می افت روی صحن
و موبایلــم راســایلنت می کنم.حتمــا بــاز 
لنــگ جــوراب یــا شــارژر گوشــی اش را پیــدا 
ــراغش  ــن س ــا از م ــگ زده ت ــد و زن نمی کن

ــرد. را بگی
دوبــاره بــه پســر نــگاه می  کنم .بــه مــن 
چشــمک می زنــد. تنــد نگاهــم را مــی دزدم 
صــدای  مــی روم.  در  چشــم هایش  از  و 
ضربــان قلبــم را می شــنوم دوبــاره گــر 

می گیــرم.
ذوقــی تــوی دلــم مــی نشــیند. دوســت دارم 

بلندبلنــد بخنــدم امــا نــه، نبایــد خندیــد.
ایستگاه بعد باید پیاده شوم.

ــد. شــال ســیاه رنگــی  ــی نگاهــم می کن  زن
ــودم  ــال خ ــن و س ــم س ــر دارد و ه ــه س ب
بــه  و  زده  شــرابی  را  موهایــش  اســت. 
پوســت صورتــش  می نشــیند. ابروهایــش 
ــگار  ــم هایش ان ــت. چش ــوه ای زده اس را  قه
نگاهــم  تنفــر  بــا  می شناســند.  را  مــن 
می کنــد. از آن نگاه هایــی کــه هــوو هــا 
را  دســت هایش  می اندازنــد.  هــم  بــه 
ــگ،  ــه تن ــدارد، ن ــتر ن ــم. انگش ــگاه می کن ن
ــدازم  ــر می ان ــه پس ــی ب ــاد، نگاه ــه گش ن
شــالم  بعــد  می کنــم.  بــازی  باکیفــم  و 
را  گوشــی  می کنم تــا  بســته  و  بــاز  را 
دســتش بدهــم کــه می خواهــم پیــاده 
ــدم  ــم و دوق ــن می آیی ــارا پایی ــوم. پله ه ش
ــا  ــرابی ب ــو ش ــی دارم. زن م ــر م ــد ب باتردی
ــگاه  ــن ن ــه م ــش ب ــگاه کردن همــان طــرز ن
مــی کنــد. فکــر می کنــم کــه هــم مســیرم 
پیــاده  ایســتگاه   اوهــم همیــن  باشــد. 

ــم،  ــگاه می کن ــرم را ن ــت س ــود. پش می ش
بی جــان  وپایــم  دســت  نیســت.  پســر 
ــگاه می کنم.تنــد میــان  ــاره  ن می شــود. دوب
می انــدازد  پاییــن  را  خــودش  جمعیــت 
ــم  ــی دارد . پاهای ــر م ــدم ب ــرم ق ــت س و پش
ــاد.کاش  ــی زی ــم ، خیل ــرزد. ذوق می کن می ل
همــه بدانند،همــه ی مغــازه دارهــا، همــه ی 
ــت  ــن اس ــال م ــه او دنب ــد ک ــا، بدانن آدم ه
ــش  ــگار هووی ــه ان ــو شــرابی ک ــی زن م حت

ــت. ــده اس را دی
از اتوبــوس دور می شــویم.  پســر جــوان 
صــدای  می آیــد.  ســرم  پشــت  هنــوز 
می کنــم   دنبــال  را  کفش هایــش 
بیــخ  حــاال  می شــود.  تنــد  قدم هایــش 
گوشــم اســت. شــانه اش را بــه شــانه ام 

می گیــرم. گــر  دوبــاره  می ســاید. 
از کنــارم رد می شــود و مــی رود. بــوی 
زود  امــا خیلــی  مــی داد  تــازه ای  عطــر 
ــدم  ــه ق ــا عجل ــدر ب ــد چق ــو ش ــش مح بوی

ــت؟ ــرا رف ــس چ ــی دارد.پ برم
بــه  تــا  می کنــم  تندتــر  را  قدم هایــم 
ــم طــاق  ــه طاقت ــک خان ــه برســم. نزدی خان
ــار  ــوی کیفــم چنــد ب می شــود. دســتم را ت
ــم. هیــچ کاغــذی نیســت .کیفــم  می چرخان
را روی پلــه ی همســایه خالــی می کنــم.

نیســت. نــه کاغــذ شــماره تلفــن، نــه کیــف 
پولــم، نــه حلقــه ی ازدواج ام.

بــه دیــوار تکیــه می زنــم و روی زمیــن ولــو 
می شــوم. زن موشــرابی زانویــش راخــم 
ــد  ــم می کن ــر نگاه ــان تنف ــا هم ــد. ب می کن
ــه  ــد  ب ــم تن ــد خان ــود. چن ــد رد می ش وبع

ســمتم می آیند.تــار می بینمشــان:
»خانــم ...خانم..ضعــف کــرده یکــی یــه 

آبمیــوه بــراش بگیــره.«

ادبی،هنری و فرهنگی/ شهرستان خرم آباد

شماره ی نهم /  بهار1400
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    خالو خالد

گونه ای به نام داستان
تحلیلی بر مجموعه داستان »مثل 

همیشه« نوشته ی هوشنگ گلشیری 

ــه ی  ــتان های مجموع ــه در داس ــی ک ماجرای
می شــود  پیگیــری  همیشــه«  »مثــل 
موجودیــت خــوِد داســتان اســت و چگونگــی 
حضــور فــرم و خواســت فــرِم داســتان، و 
رابطه ی داســتان و زیســت بشــری... نویســنده 
ــتان در  ــور داس ــاد حض ــا ایج ــعی دارد ب س
داســتان ها چگونگــی تاثیرگــذاری مقولــه 
ــد و  ــرح ده ــر را ش ــی بش ــتان در زندگ داس
ــه  ــتای ارائ ــان در راس ــه انس ــس؛ چگون برعک
کشــفیات زیســتی خــود داســتان را بوجــود 

آورد.
ــاقه های  ــادت« و »پشــت س ــتان »عی دو داس
نــازک تجیــر« کــه بــه لحــاظ حجمــی بســیار 
ــز  ــتند و نی ــتان ها هس ــی داس ــر از باق کوتاه ت
فــرم داســتان در داســتان یــا بــه صــورت کلی 
مقولــه نوشــتن و ســاختار در دو داســتان 
یــاد شــده متفــاوت اســت... پــس در بررســی 
پیــش رو ســخنی از آنهــا بــه میــان نمی آیــد.

ــتند؟  ــه هس ــت  چ ــتان و روای ــه و داس قص
از  چیــزی؛  هــر  در  اســت  قــرار  وقتــی 
ــتن  ــیدن و زیس ــتن و اندیش ــای نوش گونه ه
ـ ثبــات معنایــی و ســاختاری وجــود نداشــته 
ــتان  ــه ی داس ــود کلم ــد خ ــا نبای ــد، آی باش
و روایــت ـ نام گــذاری گونــه ای از نوشــتن 
ــک« در  ــب ش ــود؟ »ش ــا ش ــی از معن ـ خال
ــک و  ــوم ش ــه مفه ــده ک ــده ش ــی پیچی قالب
ــه  ــر آنچ ــا ه ــتان ی ــه داس ــد را در کلم تردی
روایــت می شــود، نهادینــه مــی کنــد... وقتــی 
ــا  ــش پ ــاده و پی ــی س ــه موضوع ــتان ب داس
افتــاده می پــردازد و می توانــد ایجــاد معنایــی 
هنگفــت کنــد اولیــن هــدف را زده؛ موضــوع، 
ــدی،  ــی از ژانربن ــود، ته ــی از ارزش می ش ته

ــودن...  ــت ب ــوم و سرراس ــی از مفه ته
ــای  ــتانی، روایت ه ــنوی درون داس ــت ش روای
نفــر  کــه  از شــبی  را  دیگــر  نفــر  ســه 
بازگــو  را  کــرده  خودکشــی  چهارم شــان 
ــای  ــراه تحلیل ه ــی هم ــد... روایت های می کن

می کنــد  روایت گــری  کــه  روایت شــنوی 
مخاطــب را بــا روایــت چهارمــی مواجــه 
از شــب حادثــه  یــک ماهــی  می ســازد. 
شــاهدیِن  روایت گرهــا،  اســت،  گذشــته 
ــد  ــا آنچــه دیده ان ــا و باره ــه باره شــب حادث
ــو  ــد را بازگ ــک دارن ــد و ش ــدس زده ان و ح
ــی  ــد، روایت های ــل می کنن ــد و تحلی می کنن
کــه بــه مــرور انتزاعــی می شــوند و نمی شــود 
ــام  ــا تم ــره تشــخیص داد. آنه ــره را از ناس س
وقــت و انرژی شــان در راســتای پرداختــن 
ــا  ــت ب ــچ وق ــذرد... هی ــان می گ ــه روایت ش ب
ــد  واقعیــت مواجــه نشــده اند و تصمیــم ندارن
مواجــه شــوند، انــگار نشســتن و روایــت بافتن 
ــد ببیننــد  ــا برون برای شــان ســهل تر اســت ت
رفیق شــان چــه شــده و چــه می شــود و 
ســرانجامش چــه شــد و بهانــه تــرس از آبــرو 

را بــرای خــود می تراشــند.
روایت هــا از زبــان هــر کــدام از شــخصیت ها، 
از شــب مــورد نظــر پـُـر از تردیــد اســت، و بــه 
اتفاقاتــی کــه یقیــن دارنــد در تقابــل بــا دیگر 
روایت هــا زیــر ســوال مــی رود و یقین هــا 
هــم متزلــزل می شــوند و در تردیــد فــرو 
داســتانی،  درون  روایت شــنو  و  می رونــد، 
خــود بــا تحلیل هایــی کــه از آنچــه می شــنود 
تردیدهــا را افــزون می کنــد و تردیدهــا چنــان 
ــم،  ــه چش ــی ب ــه وقت ــوند ک ــلطه گر می ش س
ــه  ــه س ــه گفت ــه ب ــخصی ک ــی«، ش »صلوات
ــد  ــد تردی ــرده را می بین ــی ک ــر خودکش نف
می کنــد کــه اصــا خــودش هســت یــا نــه...

در  غــرق  آنقــدر  شــخصیت  چهــار  هــر 
شبهه شــان  و  شــک  پُــر  روایت هــای 
نمی تواننــد  دیگــر  اصــا  کــه  شــده اند 
ــد،  ــگاه کنن ــش ن ــت خوی ــرون از روای ــه بی ب
حتــی نمی تواننــد بــه جزییــات روایــت 
دیگــری اعتمــاد کننــد. قصــه ای ســاده، 
مربــوط بــه یــک دورهمــی مردانــه بــر بســاط 
بافورکشــی... انــگار ایجــاد معنــا احتیاجــی بــه 
ــاز  ــا نی ــدارد، تنه ــگفت انگیز ن ــای ش روایت ه
ــا را در  ــا و رفتاره ــرم دارد. گفت وگوه ــه ف ب
قالبــی ریختــه و بهــم زده و شــک را تــا حدی 
ــه ای از  ــف گون ــه در تعری ــرد ک ــش می ب پی
ــود  ــه وج ــد ب ــز تردی ــتان نی ــتن ـ داس نوش
مــی آورد؛ داســتان را تهــی از عناصــری چــون 
جذابیت هــای هیجان انگیــز و ویژگی هــای 
شــخصیتی منحصربه فــرد می کنــد. مــوج 
ــا  ــه روایت ه ــاد ب ــزل در اعتم ــا و تزل تردیده
چنــان اســت کــه می تــوان همــه آنچــه دیــده 
ــت.  ــک شــوخی گرف و شــنیده می شــود را ی
آدم هایــی بــر بســاط افیــون نشســته، از ســر 
ــدر  ــد و آنق ــو می کنن ــی را بازگ ــن روایت تفن
ــاد  ــم و زی ــات را ک ــد و جزیی ــو می کنن بازگ
ــد  ــب می خورن ــان فری ــا خودش ــد ت می کنن
بــه  تبدیــل  ساختگی شــان  حکایــت  و 
ــوری  ــود ط ــکار می ش ــل ان ــت غیرقاب حقیق
ــرس  ــرم و ت ــار ش ــا آن دچ ــه ب ــه در مواج ک
می شــوند، و در مرحلــه بعــد پیــش می رونــد 
ــه نفــس را در  ــه لحــاظ حســی اعتمــاد ب و ب
خــود، و سســتی و دســتپاچگی را در دیگــری 
ــه  ــد ک ــت میابن ــی دس ــه روش ــد، ب می بینن
ــا  ــه آن ه ــن اســت ب ــه ممک از مســئولیتی ک

ــد... ــی می کنن ــانه خال ــود ش ــاره ش اش

داســتان،  دو  داســتاِن  همیشــه«  »مثــل 
تجربــه  از  دارد  تــاش  نویســنده ای 
بیــروِن  دنیــای  و  بنویســد،  شــخصی اش 
زیســت  کــه  داســتانش  ـ  تجربــه اش 
کنونــی اش را ســاخته. داســتاِن مرِد نویســنده 
ــعی  ــود، و س ــی اش می ش ــه کودک ــوط ب مرب
دارد اطاعاتــی کــه می دهــد بــه وســعت دیــد 
و شــناخت کــودک باشــد، بدین ترتیــب ظاهر 
ــل  ــی دالی ــد ول ــا را می بین حــوادث و تنش ه

کنــد... واکاوی  نمی توانــد  را 
پیرامونــش  دنیــای  در  نویســنده  آنچــه 
ــه  ــی ک ــال، از وقت ــار س ــی چه ــد ط می بین
بــه خانــه جدیــد آمــده تکــرار می شــود. 
ــر و  ــر تغیی ــر اث ــش ب ــای اطراف ــه آدم ه برنام
ــه  ــده و ب ــزی ش ــا برنامه ری ــش فصل ه چرخ
نظمــی تکــراری می انجامــد. حرکــت دایــره وار 
ــرد  ــود؛ پیرم ــرار می ش ــر تک ــت بش در زیس
صاحب خانــه آینــده نویســنده اســت. گفتگــو 
ــا  ــه ب ــرد و اینکــه چگون ــِی پیرم از رواِل زندگ
ــد،  ــه می کن ــی مقابل ــادی و روان ــکاِت م مش
ــه  ــرای مواج ــه ای ب ــت تجرب ــون دریاف همچ
ــر  ــه چــون سرنوشــتی غی ــا روزی اســت ک ب
ــی  ــد. وقت ــراغش می آی ــه س ــکار ب ــل ان قاب
پیرمــرد از زندگــی و مشــکات پســرش، 
از  دارد  اصــل  در  می زنــد  بحــران حــرف 
گذشــته خویــش صحبــت می کنــد؛ گذشــته 
پیرمــرد حــاِل پســرش اســت. تکــرار در 
زیســت بشــری و بایگانــی تجربه هــا چیــزی از 
بحران هــا نمی کاهــد،در ســاختارهای جامعــه 
تحوالتــی رخ داده امــا بحران هــا حــل نشــده 

باقیمانده انــد...
نویســنده بــا گــذر عمــر همچنــان چشــم بــه 
حادثــه ای در کودکــی اش دارد، حادثــه ای کــه 
در تحــوالت ســالیان از تاثیــر عمیقش کاســته 
نشــده و راه رهایــی از آن نــدارد... هر نشــانه ای 
از دنیــای پیرامــون بــه گذشــته بــازش 

ــته...  ــدد گذش ــی مج ــد و بازخوان می گردان
همــه  نهایــت  بنگــری  نیــک  چــون 
زندگی هــا و تجربه هــا بــه مــرگ منتهــی 
ــرد  ــی پیرم ــاج... وقت ــرِگ بی ع ــود، م می ش
ــوه ندیده شــان  ــه و همســرش از ن صاحب خان
می گوینــد، این کــه چگونــه می خواســتند 
ــه ای  ــل تجرب ــد در اص ــکش بکنن ــر و خش ت
کــه بــا بچه هــای خــود داشــته اند را در 
ــر  ــرای ه ــال ب ــاِن ح ــد. زم تصــور می پرورانن
رده ســنی؛ پیرمــرد و پیــرزن و نویســنده 
ــم  ــه عال ــرای هم ــی ب ــود گمانه زنی های می ش
ــراری ســپری  ــای تک ــره ی رفتاره ــه در دای ک
می شــود؛ پیرمــرد ماهــی می گیــرد... پیــرزن 
ــد و  ــان می ده ــش نش ــش واکن ــا جیغ های ب
نویســنده آن هــا را می پایــد و همــان اعمالــی 
ــار ســال  ــه همیشــه طــی چه ــد ک را می بین

ــده. ــته دی گذش
فرهــاد  فرهــاد،  فرزنــد  محمِدفرهــادی 
محمــدی فرزنــد محمدعلــی... پیرمــرد و 
نویســنده از دو جغرافیــای متفــاوت؛ اصفهــان 
شناســنامه ی  شــماره های  بــا  آبــادان...  و 
زیســت  تجربــه  ســیکل  11۲۲و۲۲11... 
بشــری نــه تنهــا در خانــواده و از نســلی 
ــه در  ــود بلک ــرار می ش ــر تک ــل دیگ ــه نس ب
انســان های دیگــر نیــز حلــول می کنــد... 

ــرای  ــگار عــرف و قوانیــن و تحکــم آنچــه ب ان
ــک  ــر از ژنتی ــرد فرات ــر می گی ــی در نظ آدم
ــن  ــود. و همچنی ــی می ش ــراث خانوادگ و می
در شــغل مشــترک، دو شــخصیِت پیرمــرد و 
ــوال،  ــت اح ــود؛ ثب ــی می ش ــنده متجل نویس
ــرد از  ــرگ... پیرم ــی و م ــد و زندگ ــت تول ثب
تحمــل درد می گویــد و این کــه پســرش 
نتوانســته... و نویســنده ای کــه در زمــان حــال 
ــراری، و  ــتِی تک ــت... هس ــرد اس ــد پیرم فرزن
تنهــا تحمــِل رنــج آدمــی را در کار ثابــت قــدم 
می کنــد... و نــه تنهــا تحمــِل رنــِج خــود کــه 
تحمــِل دیــدِن رنــج دیگــران... تکــرار فجایــع، 
ــه  ــردن... ب ــردن و نک ــل ک ــج، تحم درد و رن
ــح  ــت صب ــر روزه و ثب ــری ه ــدازه ماهی گی ان
بــه صبــح اســامی و خــط زدن شــان... تبدیــل 
ــال،  ــر اعم ــد دیگ ــود مانن ــی می ش ــه عمل ب
همــه کارهــا در یــک ســطح قــرار می گیرنــد 
ــی جــز کســالت و اختگــی در پــی  و محصول

ــدارد... ن
ــرار  ــره ی تک ــد زنجی ــه می خواهن ــی ک و آنان
دچــار  خوش خیال انــدـ  چــه  ـ  بُِبرنــد  را 
ــه  ــادان چ ــه در آب ــان اند چ ــتی یکس سرنوش
ــان، چــه در گذشــته چــه در حــال  در اصفه
و حتمــا در آینــده نیــز چنیــن خواهــد 
ــردی و  ــخص ف ــه تش ــاز ب ــا نی ــود؛ آدم ه ب
چهــره ای مختــص خــود ندارنــد، انســان 
ــه  ــر چ ــس دیگ ــد، پ ــود میاب ــش نم ــا عمل ب
فرقــی می کنــد چــه کســی باشــی و بــا چــه 
چهــره ای... بلکــه انســانی هســتی کــه ســعی 
ــری  ــرار بگی ــر ق ــانی دیگ ــب انس داری در قال
ــده  ــته ش ــی خس ــدی ازل ــش اب ــه از چرخ ک
ــل را  ــدن در دور تسلس ــل مان ــت و تحم اس
نــدارد. زبــان راوی نیــز در یــک ســوم پایانــی 
داســتان تغییــر می کنــد و لحنــی پیشــگویانه 
ــر  ــه از س ــگویی ک ــرد، پیش ــود می گی ــه خ ب
تکــرار بوجــود می آیــد... حــاال مــی رود و 
همــان کارهایــی کــه مشــابه اش را بارهــا انجام 
داده اســت را انجــام می دهــد. مثــل همیشــه 
ــه  ــا س ــه ب ــل همیش ــی رود مث ــه م ــه کاف ب
ــه عرق خــوری می پــردازد و گــپ  دوســتش ب
ــان  ــه در جه ــی ک ــی از جنگ های و گفت های
رخ می دهــد بــه میــان می آورنــد. تکــرار 
نــه تنهــا در روابــط شــخصی کــه در اتفاقــات 
کان جهانــی همچــون جنــگ نیــز بر اســاس 
همیــن قائــده در سرنوشــتی محتــوم گرفتارند 
ــا  ــزی از آن نیســت و چــون فصل ه و راه گری
و روزهــا و عمــر ســر می رســد، شــعله ای 
خاکســتر  می گیــرد،  اوج  برمی خیــزد، 
ــر می گیــرد  ــو جــای دیگــر ُگ می شــود و از ن
ــاره تکــرار تکــرار تکــرار... دفتــر کاهــی  و دوب
ــرود و  ــه ب ــه کاف ــن بگــذارد و ب ــم را زمی و قل
عــرق بخــورد و صبــح بشــود و بــه ثبت احــوال 
بــرود و... همــه دســتورالعمل ها را ســر موعــد 

انجــام دهــد.

ــر  ــی ه ــی«... وقت ــمور آب ــرای س ــه ای ب »دخم
آنچــه در پیرامــون رخ می دهــد بــرای شــخص 
ایجــاد حــس کنــد و حــس ایجــاد شــده بشــود 
حقیقــت پیرامونــش آنــگاه بازتعریــف هــر آنچه 
بــه عنــوان حقیقــت می بینــد تبدیــل می شــود 
ــن ســاختار  ــرد. در ای ــه ای منحصربه ف ــه نمون ب
دیگر تشــبیه و اســتعاره ماهیت خود را از دســت 
می دهــد... پالتــو خــز پوششــی بــرای افــرادی از 
طبقــه ی ثروتمند، تهیــه همچین لباســی برای 
ــن دارد  ــوق پایی ــت و حق ــم اس ــه معل راوی ک
ماننــد جنگیــدن بــا اژدهایــی هفت ســر اســت. 
ــه می بینــد  ــا را اینگون ــرای راوی کــه دنی ــا ب ام
و حس هــا واقعیــات زیســتی اش هســتند دیگــر 
وقایــع، تشــبیه نیســتند؛ راوی یــا باید ســموری 
ــود را  ــت خ ــو پوس ــا چاق ــد ب ــه بتوان ــد ک باش
ــو را در  ــا چاق ــد ی ــدا کن ــش اه ــه زن ــد و ب بکن
ــرو  ــر ف ــای هفت س ــادی اژده ــکات اقتص مش
کنــد و پالتــو پوســتی بیــرون بکشــد کــه در هر 
دو مــورد تــا ســر حــد مــرگ برایــش درگیــری 
ذهنــی ایجــاد می کنــد... اوهــام و خیــال پــا بــه 
ــد و پیرامــون راوی را حجــم  واقعیــت می گذارن

ــد. ــر می کن ــام آوری از وحشــت و درد پ سرس
وقتــی راوی و زنــش بــرای خریــد پالتــو 
ــگار  ــد ان ــن می رون ــاال و پایی ــا را ب خــزی پله ه
می خواهنــد تــا آســمان بــاال برونــد و یــا 
ــن  ــی ای ــد، ول ــن برون ــافلین پایی ــا اسفل الس ت
ــت اســت و حســی  ــرای راوی واقعی ــا ب انگاره ه
کــه برایــش بــه وجــود مــی آورد در همیــن حــد 
ــاک اســت و خســته کننــده. مانکن هــای  دردن
خزپــوش آدمــی هســتند، آدمــی کــه مجســمه 
شــده مجســمه ای بــرای بــه نمایــش درآمــدن 
و بــه نمایــش گذاشــته شــدِن پالتوهــای خــز و 
زنــش کــه خواســتار چنیــن وضعیتــی اســت 
ــا دیگــران همســان می شــود، مجســمه  نیــز ب
می شــود تــا وقتــی کــه زن بــه نزدیکــش 
ــر  ــه زن تغیی ــبت ب ــس راوی نس ــد ح می آی
دور  بــودن  مجســمه  حــس  از  می کنــد، 
می شــود و دوبــاره زنــی جانــدار می-شــود 
ــه بهــای  زنــش می شــود. قیمــت پالتــو خــز ب
تبدیــل آدمــی بــه پالتــو خزپوش هــا اســت بــه 
تغییــر حــس کمک می کنــد و قیمت ســنگین 
بــرای راوی کــه در خــود نمی بینــد توانــی بــرای 
پرداختــش داشــته باشــد شــوک می شــود و از 

ــود. ــدا می ش ــم ج وه
تصاویــر، عبــارات و نشــانه ها چــون از دریچــه ی 
راوی رد می شــوند فضایــی ناملمــوس می ســازد 
ــانه ها  ــرار نش ــت و تک ــرفت روای ــا پیش ــا ب ام
در مکان هــا و زمان هــای متفــاوت معنــا و 
مفهومــی عام تــر پیــدا می کننــد. از زاویــه 
دیــد شــخصی بــه ســمت وضعیــت همگانــی 
کــه تجربه هــای عام تــری را در برمی گیــرد 
ــر  ــانه ها و تصاوی ــس نش ــد. پ ــت می کن حرک
ــت در زمــان و مــکان متفــاوت رمزگشــایی  ثاب
ــی را  ــر کس ــخصی ه ــدگاه ش ــوند و دی می ش
ــا درک  ــد ت ــک می کن ــدگاه راوی نزدی ــه دی ب
مشــخص تری از خــود ارائــه دهــد. مثــا پــول و 
پالتوخــز، دود ســیگار و کتــاب و چندین نشــانه 
دیگــر در دنیــای پیرامــون راوی بــا هســتی کــه 
ــد  ــت می کنن ــخصیت ها درش زیس ــر ش دیگ
مشــترک هســتند. ایــن نشــانه ها پــل ارتباطــی 
ذهنــی  اندوخته هــای  می شــوند.  معنایــی 

راوی کــه منشــاش کتاب هایــی کــه خوانــده و 
تجربه هــای شــخصی اش از دنیــای پیرامونــش 
اســت و در تکــرار نشــانه ها معناهــای متفاوتــی 
خلــق می کنــد تــا بتوانــد راهــی رهایی بخــش 
از منجابــی کــه درش غــرق شــده بیابــد. 
ــد؛ در  ــرو می کن ــی ف ــار در جای ــر ب ــو را ه چاق
ــت  ــد پوس ــا می خواه ــودش، ی ــای خ دنده ه
ــزد  ــا خــون ســموری را بری ــد، ی ــش را بدران زن
ــزد... البتــه نشــانه ها در متــن تعابیــری  ــا نری ی
ــدام  ــد، هیچ ک ــت می دهن ــه دس ــون ب گوناگ
ــر  ــود. اگ ــرح نمی ش ــت مط ــا سرراس از گفته ه
راوی دســت می بــرد بــر تیغــه شکســته چاقــو 
کــه خــود را بکشــد در اصــل دارد خــوِد ســمور 
شــده اش را می کشــد، یــا زِن تبدیــل بــه ســمور 
شــده در فضایــی تاریــک و وهــِم اغراق آمیــز از 

ــت زن. موجودی
امــا آنچــه باعــث می شــود راوی چنیــن 
ــه محــرِک  ــی داشــته باشــد احتیــاج ب تصورات
بیرونــی نیــز دارد یــا بهتــر اســت گفتــه شــود 
محــرک بیرونــی تعبیــه شــده اســت. محــرک 
ــد. در  ــرارش می ده ــار ق ــت فش ــی تح بیرون
ــدان و شــکنجه کــه بصــورت غیرمســتقیم  زن
ــانه ها  ــی نش ــده تمام ــتان پرداخــت ش در داس
و دانســته ها در هــم می شــوند و کابــوس 
هــر شــخصیتی  از  می ســازند...  هولناکــی 
جزیــی شــاخص برداشــت شــده، در هــم فــرو 
ــه می ســازد  ــی ســر و ت ــوری ب ــد و جان می رون
کــه همــه هســتند و هیچ کــدام نیســتند. 
ــش را  ــد خون ــم می گوین ــه ه ــکنجه گرها ب ش
ــه خــود  ــه در ذهــن راوی ب ــن جمل ــد، ای نریزن
ــون  ــد خ ــه می خواه ــود ک ــبت داده می ش نس
ســموری را بــرای خــزش بریــزد ولــی نمی ریزد 
چــون می ترســد از خونــش هــزار ســمور دیگــر 
ــش  ــد... ســموری کــه شــبیه زن ــه وجــود آی ب
ــد چرخ گوشــت گوشــت  ــن مانن می شــود. ذه
ــد تــا حجمــی  و اســتخوان را در هــم می گردان
بی نــام بســازد. هــرگاه فشــار روحــی و جســمی 
ــات و  ــرات و اتفاق ــت خاط ــر اس ــر راوی کمت ب
شــخصیت ها مشــخص تراند. راوی اشــاره ی 
مســتقیمی بــه پیرامون خــود نمی کنــد، یعنی 

از جمــات خبــری واضــح، از موقعیت کنونی 
خــود اســتفاده نمی کنــد پس ســاختار 
و وضعیتــی کــه پیــش روی مخاطــب 

قــرار می گیــرد حــدس و گمان هــا را 
ــن  ــرو رفت ــم ف ــد. دره ــدید می کن تش
هــر آنچــه گفتــه می شــود دلیلــش ایــن 

ــت  ــار اس ــت فش ــه راوی االن تح ــت ک اس
و یــا در قســمتی کــه حــوادث را کــم و بیــش 
تفکیــک شــده بیــان می کنــد احتمــاال فشــار 
ــوان  ــه ت ــری دارد ک ــمی کمت ــی و جس روح
ارائــه ذهنیاتــش را بــه شــکل ســاخت عام تــری 
ــه  ــوادث در ادام ــوح ح ــد وض ــرده. رون ــدا ک پی
روایــت بیشــتر می شــود تــا خاطــرِ جمعــی از 
معضــات و درد فقــر بــه دســت آیــد، و حتــی 
ــه در  ــی ک ــی رود؛ عبارت های ــتر م ــی پیش گام
کتاب هایــی کــه خوانــده بــه ذهنــش می آیــد... 
کتاب هایــی کــه در جیبــش گذاشــته تــا بــرود 
کــه بفروشدشــان. شــخصیت ها در کتاب هــا بــا 
ــوند  ــدم می ش ــد و هم ق ــخن می گوین راوی س
و از دردهای شــان می گوینــد. و وجــود درد 
را نــه تنهــا همگانــی کــه در بعــد زمــان ازلــی 

ــدر  ــه پ ــدی می کنــد. دود ســیگار از خــود ب اب
و شــدن در قالــب شــخصیت های اســطوره ای... 

ذهــن تمامــی دانســته هایش را 
ــا  ــا ب ــدد ت ــه کار می بن ب

تمامــی مشــترکات 
اعصــار  همــه ی 

تطبیــق بیابــد.

ادبی،هنری و فرهنگی/ شهرستان خرم آباد

شماره ی نهم /  بهار1400

آنچه نویسنده در دنیای پیرامونش 
می بیند طی چهار سال، از وقتی که 
به خانه جدید آمده تکرار می شود. 

برنامه آدم های اطرافش بر اثر تغییر و 
چرخش فصل ها برنامه ریزی شده و به 

نظمی تکراری می انجامد.
 حرکت دایره وار در زیست بشر تکرار 

می شود
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فصلنامه

اجمــال  بــه  ســاختار  از  کــه  محتوایــی 
دریافــت و ارائــه شــد ســویه ی دیگــر هســتی 
ــوص  ــات، بخص ــت ادبی ــناختی و موجودی ش
داســتان را پیــِش رو می گــذارد، در پیچیــده 
ــی  ــتان ها و زندگ ــی درون داس ــدن زندگ ش
دو  ایــن  هم پوشــانی  داســتان ها.  بیــرون 
تخیــل را بی نهایــت می کنــد هــر چنــد 
ــه  ــد بلک ــایی نمی ده ــرای راهگش ــده ای ب ای
تصویــر گــرداب حایلــی اســت گریــز ناپذیــر.

اجتماعــی«...  خــوب  داســتان  »یــک 
ــده ی  ــنده و ای ــا نویس ــتان ب ــه ی داس رابط
را  نقشــش  و  چیســتی  و  داستان نویســی 
ــدی و  ــه ژانربن ــادی ب ــز و انتق ــی طن ــا زبان ب
ژانــری  برتــری  و  اندیشــه ها  بســته بندی 
ــد  ــد. تعم ــان می کن ــر را بی ــر دیگ ــر ژان ب
بــه  ورودش  در  نویســنده  ـ  شــخصیت 
ــاص  ــی خ ــری در موضوع ــق اث ــا خل ــر ی ژان
نویســنده ای  ارزش گــذاری اســت.  از روی 
ــه بطــری عرقــی کــه کفــاف یــک  مســلح ب
ــی.  ــودکاری نیمه خال ــد و خ ــب را می ده ش
نویســنده ی درون داســتانی شــروع می کنــد 
ــا  ــن ب ــار رفت ــان کلنج ــتن و هم زم ــه نوش ب
چگونــه خلــق کــردن و بــه روی کاغــذ آوردن 
ایــده اش. تاثیــر نقاشــی یــا روشــی کــه نقاش  
بــرای بــه تصویــر کشــیدن پرتــره یــا منظــره 
ــخصیت ها  ــف ش ــدد در توصی ــه کار می بن ب
و چگونــه ظاهــر کردن شــان در رابطــه ی  
نویســنده ی درون داســتان و متنــش ملموس 
ــه ی  ــه راوی از رابط ــی ک ــت. در پرداخت اس
ــتانش  ــا داس ــتانی ب ــنده ی درون داس نویس
پرداخــت  ایده هــای  می تــوان  می دهــد 
ــنده اول  ــا نویس ــد؛ مث ــز دی ــتانی را نی داس

ســعی می کنــد چینــش کلــی حــوادث 
ــخص  ــودش مش ــرای خ ــتان ها را ب در داس
ــانه هایی در  ــن نش ــود چنی ــل وج ــد. دلی کن
ــرای ایــن اســت کــه راوی ســعی  داســتان ب
ــنده ی درون  ــرد نویس ــان عمل ک ــا بی دارد ب
را تکمیــل کنــد،  داســتانی شــخصیتش 
هم زمــان بــا توصیــف ظاهــر شــخصیت 
نویســنده از اندیشــه اش و برخــوردش بــا 
آنچــه کلنجــار مــی رود را بازنمایــی می کنــد. 
تعاریــف  از  برســاخته  کــه  کلنجارهایــی 
ــر  ــا اگ ــت. مث ــده اس ــن ش ــش تعیی از پی
ــد  بخواهــد داســتانی اجتماعــی بنویســد بای
چهارچــوب  در  شــخصیت هایش  ظاهــر 
ــه  ــی ب ــه نوع ــه ب ــف شــود ک خاصــی توصی
ــا کا  ــته ی ــوع نوش ــن ن ــن ای ــخره گرفت س

قالب بنــدی نوشــتن اســت. 
داســتان  فضــای  روایــت  پیشــرفت  بــا 
دیگــری  ابعــاد  و  می شــود  گســترده تر 
را بازنمایــی می کنــد و از حالــت خطــی 
ــنده  ــت نویس ــدای روای ــود. ابت ــارج می ش خ
ــم  ــداد ه و شــخصیت های داســتانش در امت
ــتان های  ــده بس ــم ب ــم ک ــی ک ــد ول می آین
نویســنده در پرداخــت داســتان رابطــه ی 
می گــذارد  نمایــش  بــه  را  نزدیک تــری 
ــگار نویســنده در جمــع  ــه ان ــه ای ک ــه گون ب
ــان  ــپ و گفت ش ــته و گ ــخصیت ها نشس ش
را نظــاره می کنــد و ثبــت می کنــد. امــا 
همچنــان در جایــگاه باالتــر و مســلط تر 
واقــع شــده. و جایــگاه راوی کــه کلیــت 
اندیشــه اش  می کنــد،  تعریــف  را  ماجــرا 
ــتانی اســت.  ــر نویســنده درون داس ــب ب غال
ــی و پرداخــت و شــناخت اندیشــه ی  بازنمای

قــرار  کــه  طنــزی  سررشــته ی  در  راوی 
ــا را  ــان ژانره ــا هم ــته ی ــواع نوش ــت ان اس
ــد.  ــوه می کن ــد جل ــرار ده ــاد ق ــورد انتق م
ــه  ــاب »چ ــم کت ــوگ  اس ــه ی دیال در میان
ــی  ــی انگیزش ــد... کتاب ــرد؟« می آی ــد ک بای
ســرگرمی  بــرای  کــه  زرد  روان شناســی 
ــا  ــم آرزوه ــم ک ــی ک ــود ول ــده می ش خوان
کــه  خیالــی  می پرورانــد...  را  و خیــاالت 
ــا واقعیــت بســیار اســت... راوی  ــه اش ب فاصل
اضافــه می کنــد: »حــاال دختــرک، چــه بایــد 
کــرد؟ را زیــر بالشــش گذاشــته اســت و نالــه 

بایدکــرد.« می کنــد و نمی دانــد چــه 
حضــور  داســتانی  نشــانه ی  دیگــر 
ناگهــان  شــخصیت ها  روی  اسم هاســت، 
اســم گذاری می شــود... در داستان نویســی 
اتفــاق می افتــد  بداهــه  عناصــر  بعضــی 
مثــل نام گذاری هایــی کــه بــدون هیــچ 
اشــاره ی از پیــش تعیین شــده ای در داســتان 
ــه در  ــی ک ــی از مفاهیم ــود. یک آورده می ش
داســتان های مجموعــه »مثــل همیشــه« 
تکــرار می شــود رابطــه زندگــی حقیقــی 
ــا  ــده ی ــه خوان ــتان هایی ک ــنده و داس نویس
می نویســد اســت. در »مثــل همیشــه« هــم 
ــه زندگــی شــخصی و  ــا اشــاره ب نویســنده ب
ــخصیت درون  ــرای ش ــه اش ب ــت مثاب پرداخ
ــد...  ــم می زن ــت را رق ــن وضعی ــتانش ای داس
»آقــای نویســنده و آقــای منــزه ایــن را دیگر 

ــد.« مطمئنن
ــدر  ــور پ ــونده حض ــرار ش ــوم تک ــر مفه دیگ
معنــای  بــه  داســتان  در  پدربــزرگ  یــا 
ــودن، انتقــال ذاتــی خصایــص...  میــراث دار ب
ــان داســتان راوی معتــرف اســت کــه  در پای

ــت.  ــی نیس ــده اجتماع ــته ش ــتان نوش داس
ــرده  ــی ک ــنده تاش ــد نویس ــر چن ــگار ه ان
کــه در ژانــری بخصــوص بنویســد امــا 
خواه ناخــواه  را  او  داستان ســرایی اش  ذات 
بــه ســویی دیگــر می کشــاند هــر چنــد 
می کنــد  درک  را  اجتماعــی  وضعیــت 
ــادی  ــی و م ــائل اجتماع ــه مس ــد ک می دان
در زیســتش تاثیــر عمیــق دارد و گریــز 
ناپذیــر، ولــی دلیــل نمی شــود داســتانی 
همــان  اثباتــش  می کنــد  خلــق  کــه 
تجربــه زیســتی اجتماعــی باشــد. البتــه کــه 
ــه زیســتی هســتند  نوشــته ها انباشــت تجرب
ــه راه هــای دیگــری  ــروز دادن شــان ب ــی ب ول
می انجامــد و الزامــی بــر آن نیســت کــه 
شــده ای  تعریــف  چهارچوب هــای  طبــق 
چــون ژانربنــدی داســتان های اجتماعــی یــا 
هــر شــکل دیگــری آفرینــش اتفــاق بیافتــد. 
نوشــتن  ســرخ«...  کــروات  بــا  »مــردی 
ــا  ــرخ« ب ــروات س ــا ک ــردی ب ــزارش... »م گ
رویکــردی متفــاوت بــه نوشــتن می نگــرد. در 
داســتان های پیشــین نگــرش فــرم داســتان 
ــط  ــتان و رواب ــت داس ــه ماهی ــری ب ــا تلنگ ب
نویســنده و مخاطــب شــکل می گرفــت ولــی 
ــرخ« از  ــروات س ــا ک ــردی ب ــتان »م در داس
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــته ی گزارش ــوع نوش ن
همچنــان  و  می شــود  اســتفاده  داســتان 
دغدغــه نویســنده در اهمیــت ســاختار و 
ــل مشــاهده  ــتان در ســوژه قاب ــت داس اهمی
ــد  ــب می کن اســت.راوی، شــخصیتی را تعقی
ــه  ــون ارائ ــی مظن ــی از روش زندگ و گزارش
می دهــد کــه روایــت کتبــی و شــفاهی را از 

می خوانیــم.  راوی  زبــان 

ــور  ــزارش مام ــت... گ ــنده اس ــون نویس مظن
مخفــی از زاویــه دیــد اول شــخص بــه صــورت 
شــخصیت پردازی  مکتــوب،  و  شــفاهی 
و پرداخــت زیســت نویســنده ای را بازگــو 
می کنــد. ســاختار داســتان در ظاهــر بــا باقــی 
داســتان هایی کــه دربــاره داســتان بودنــد 
متفــاوت هســت امــا سرمنشــا اندیشــه ای 
ــت  ــی اس ــان دنیای ــر انس ــد. ه ــانی دارن یکس
ســاخته شــده از اندیشــه و تجربیاتــش، وقتــی 
بخواهــد از خــود بگویــد انــواع اصطکاک هــای 
ــی و...  ــی و اجتماع ــات سیاس ــون ماحظ چ
ــودن و  ــردی چــون شــکاک ب ــص ف ــا خصای ت
بی خیــال بــودن و... باعــث می شــود خــود 
ــی  ــال وقت ــد. ح ــراز نکن ــال اب ــام و کم را تم
ــر  ــک نف ــی ی ــد از زندگ ــری بخواه ــرد دیگ ف
دیگــر گــزارش تهیــه کنــد، غرایــز شــخصی و 
ــف  ــه اش را تعری ــه اندیش ــی ک چهارچوب های
ــوند،  ــش داوری می ش ــث پی ــه باع ــد ک کرده ان
چگونــه می توانــد تعریــف درســت و سرراســتی 

ــد؟ ــه ده ارائ
ــر...  ــورد نظ ــوژه ی م ــِر س ــه ی اول؛ ظاه مرحل
مامــور مخفــی بــرای ارائــه ی گزارشــش مجبور 
اســت از زبــان کدگــذاری شــده اســتفاده کنــد. 
کدهایــی کــه برســاخته از اندیشــه ی ســازمانی 
اســت کــه زبــان رمــزی خــود را بــرای تعریــف 
ــن  ــش تعیی ــای از پی ــان ها دارد، تعریف ه انس
شــده مجموعــه ای را در برمی گیــرد، مثــا 
مجموعــه نویســندگان... حــال فرقــی نمی کند 
ــا چــه  ــا چــه اندیشــه ای ب چــه نویســنده ای ب
ــه  ــا برچســبی ک ــردی، تنه ــاری و عمل ک رفت
بــه ســوژه زده می شــود اهمیــت دارد و باعــث 
ــه  ــرا ک ــود چ ــه ش ــر گرفت ــر نظ ــود زی می ش

پیــش  آینده نگری هایــی  پیش-داوری هــا، 
می آورنــد، و نیــِت ســازمان از بیــن بــردن هــر 
خطــری اســت که ممکــن اســت در آینــده رخ 

دهــد.
مامــور مخفــی بــا تفکــر حــق بــه جانــب بودن 
ــد  ــه می توان ــخص چگون ــب های مش و برچس
فــرد دیگــری را بشناســد و تحلیل دقیقــی ارائه 
دهــد؟ مثــا بــرای ارائــه خصوصیــات ظاهــری 
بــه مولفه هــای خاصــی اشــاره می کنــد چــون 
مخفــی  مامــور  از  گزارش هــا  چهارچــوب 
می خواهــد؛ نــام بــا اعــداد مشــخص می شــود، 
گمانه زنی هــا بــر نــوع پوشــش و پیرایــش 
ــنده ها  ــف نویس ــه صن ــگار هم ــه ان ــوژه ک س
از الگویــی پیــروی می کننــد و اگــر وجــه 
ــر باشــد پــس  ــه الگوهــا نزدیک ت اشــتراکات ب
ــن  ــری اســت... و مهم تری نویســنده خطرناک ت
شناســه ی ســوژه آدرســی محــل زندگــی و کار 
ــرار  ــورد بررســی ق ــق م ــد دقی ــه بای اســت ک

بگیــرد.
پیچیــده شــدن اوضــاع وقتی بیشــتر می شــود 
ــات را از  ــد اطاع ــی بخواه ــور مخف ــه مام ک
اهالــی جمــع آوری کنــد. اول شــخص هایی 
کــه هــر کــدام در قبــال ســوژه می توانــد 
تعاریــف غیرقابــل پیش بینــی داشــته باشــند... 
ابهــام غریبــی در ایــن وضعیــت بوجــود 
می آیــد، محصــول چنیــن تحقیقــی می توانــد 
ــر  چقــدر وحشــتناک باشــد، تحقیقــی کــه ب
اساســش می خواهنــد زندگــی شــخصیتی 
ــد...  ــرار دهن ــرل و بازخواســت ق را تحــت کنت
کــه  نتیجه گیری هایــی  اســت  ترســناک 
ــی  ــن مجهوالت ــاس چنی ــر اس ــت ب ــرار اس ق
ــور  ــر مام ــار جــدی و پیگی ــه شــود. رفت گرفت

مخفــی در مواجــه بــا اطاعاتــی کــه دریافــت 
کــه  نتیجه گیری هایــی  نیــز  و  می کنــد 
کســانی کــه از اطاعــات دریافتــی می دهنــد 
مثــا ســوژه روزی دو تخمه مــرغ می خــرد 
ــورد نظــر  ــرد م ــه ف ــد ک و نتیجــه ای می گیرن
چــه شــخصیتی ممکــن اســت داشــته باشــد... 
ــخ  ــز تل ــن روی کــردی باعــث ایجــاد طن چنی

عمیقــی می شــود. 
ــد.  ــزی را نشــان نمی ده ــن چی »عکــس چنی
بهتــر اســت دســتور بفرماییــد عکــس پرونــده 
ــت  ــه ای اس ــس لحظ ــد.« عک ــوض کنن را ع
ــت  ــال های زیس ــا و س ــام روزه ــل تم در مقاب
یــک نفــر کــه هــر لحظــه اش حســی متفــاوت 
اســت و هــر حــس ظاهــر را تحــت تاثیــر قــرار 
می ســازد.  متفــاوت  چهــره ای  و  می دهــد 
ــه  ــنلی ک ــک عکــس پرس ــدن ی ــا دی ــال ب ح
ثبــِت یــک لحظــه و یــک حــس اســت چگونه 
می تــوان قضــاوت کــرد و حکــم صــادر کــرد؟

دیگــر نکتــه ای کــه باعــث طنــز در »مــردی بــا 
ــه ای  ــان ریزبینان ــود بی ــرخ« می ش ــروات س ک
کــه راوی اول شــخص )مامــور مخفــی( از ظاهر 
ســوژه دارد اســت. راوی بــه خــال روی صــورت، 
خــط روی شــلوار و و و...هــای بســیار دیگــر را 
می بینــد امــا لمحــه ای بــه معنــای شــخصیت 
نزدیــک نمی شــود چــرا کــه همــه چیــز را در 
ظاهــر می بینــد و نیــز ذهنیــت قضاوت گــرش 
اجــازه نمی دهــد چیــزی فراتــر ببینــد. و وقتی 
ــود و  ــک ش ــوژه نزدی ــه س ــد ب ــعی می کن س
ارتبــاط برقــرار کنــد آنقــدر یــک طرفــه عمــل 
می کنــد کــه نــه تنهــا بــرای ســوژه کــه بــرای 
همــه اهــل محــل محــرز می شــود کاســه ای 
ــن حــال ســوژه،  ــا ای ــر نیم کاســه اســت. ب زی

ــود،  ــی می ش ــور مخف ــرای مام ــنده پذی نویس
ــه ای  ــاز پل ــی ب ــور مخف ــد. مام ــدارا می کن م
بــه ســوژه نزدیــک می شــود، بــا او هــم 
ــتش  ــی او نیس ــی وقت ــود و حت ــه می ش پیال
خــودش بــه تمــام جاهایــی کــه ممکــن اســت 
ــود  ــگار خ ــه ان ــد ک ــر می زن ــد س ــه باش رفت
او شــده اســت چــون دیگــر بــدون او هــم بــه 
ــه باشــد راه  ــن اســت رفت ــه ممک ــی ک جاهای
پیــدا می کنــد ولــی بــاز همــه چیــز در ظاهــر 
ــی کــه فکــر می کنــد  اتفــاق می افتــد. در حال
ــی  ــوان شــد ول ــر از ایــن نمی ت دیگــر نزدیک ت
در اصــل بــه هیچ وجــه بــه او نزدیــک نشــده و 
هــر چــه مــی رود نمی توانــد بدســتش بیــاورد.

نویســنده در داســتان »مــردی بــا کــروات 
داســتان های  باقــی  ماننــد  نیــز  ســرخ« 
مجموعــه »مثــل همیشــه« رابطــه بیــن 
ــش  ــه چال نویســنده، داســتان و مخاطــب را ب
ــد  ــان می ده ــتان نش ــن داس ــد در ای می کش
هــر ســه طــرف رابطــه نمی تواننــد درک 
دقیــق و کاملــی بــه یکدیگــر بدهنــد و دریافت 
کننــد... شــناختی کــه از پیــش داوری و درکــی 
کــه از ســطحی نگری بوجــود بیاییــد رابطــه را 
بســیار دور و مبهــم می-کنــد. ســرخی کــروات 
شــخصیتی که ســوژه ی مامــور مخفی اســت از 
ابتــدا تــا انتهــا تــوی چشــم می زنــد، نشــانه ای 
کــه نویســنده بیرونــی بــرای مخاطــب پیرونی 
گذاشــته... هــر مخاطبــی ســرخی کــروات را با 

ــرد. ــد ک ــا خواه ــش معن پیش داوری های
 
 
 

ــب  ــخصیت ها، مخاط ــا ش ــنایي ب آش
آمــاده  ماجــرا  بــه  ورود  بــراي  را 

. مي کنــد
فصل دو-

اردیبهشــت1331   17 چهارشــنبه   
خلــوت  ساغری ســازان  ســرگذر 
اســت .دکان هــای بازارچــه یــک 
قهوه خانــه ی  بازنــد.از  درمیــان 
ــد. ــای می آی ــازه چ ــوی ت ــرپیچ ب س
گاری چــی که از کنــار مسجدگلدســته 
ــودش  ــرد، باخ ــاهلل راه می گی ــااهلل ی ی
ــی آورد  ــده م ــازه چی ــبزی ت ــوی س ب
لنگ هــای  حاجــی  حمــام  .دالک 
خشــک را دســته کــرده انداختــه روی 
ــه  ــی رود. ب ــد م ــودش تنداتن دوش خ
ــیم  ــه می رس ــیدعباس ک ــجد آس مس
ــارا  ــد. م ــه می مان ــک مرتب ــاری ی س
ــه  ــبز ک ــل س ــار منق ــاند کن می کش
دم درحیــاط بقعــه گذاشــته اند ، رو 

می کنــد بــه مادرجــان :
ــا  ــن ج ــه همی ــک لحظ ــد ی می توانی

ــان؟ ــم ج ــد خان بمانی
معنــای  بــه  صحنــه،  پرداخــت 
ــی از  ــکان ، یک ــان و م ــف زم توصی
ــتانی  ــات داس ــادی ادبی ــر بنی عناص
ــیه  ــی درحاش ــنده  زن ــت. نویس اس
روزنامــه توانســته صحنــه را بــه یکــی 
از شــخصیت های داســتان بــدل کنــد 

ــه  ــژه ای ب ــن وی ــد لح ــن ترفن ــا ای و ب
ــد. ــود بده ــت خ روای

کــه  اســت  عنصــري  گفتگــو 
ــده  ــه خوانن ــتاني را ب ــخصیت داس ش

 . مي کنــد  معّرفــي 
دیگر!ندیــده  ،ســپیدرود  »آهــان 
ــده  ــارا دی ــمادخترها کج ــودی؟ ش ب
ــما  ــد ش ــرون می آورن ــر بی ــد ؟ مگ ای

ــان؟ ــت ه ــنگ اس ــه؟ قش را از خان
از دیــدگاه علــم زبــان شناســي، 
ــت ،  ــده اس ــالش ش ــان ت ــن رم درای
ــا  ــومات و گویش ه ــیاری از رس ــا بس ت
ــن  ــدن و از بی ــگ ش ــم رن ــال ک در ح
ــد . از  ــا نمای ــتند را احی ــن هس رفت

ــان : ــن رم مت
نــواده ی  می دانیــم  هــردو 
ادیــب ســلطنه نــه خانــه کســی 
غــذا می خــورد نــه بــه جــز در 
ــودش  ــش را خ ــه پول ــی ک رخت خواب
ــدار  ــا نام ــد. آق ــد می خواب داده باش
ایــن چیزهــا را خیلــی بــد دارد، 

برابرنــد. توده هــا  می گویــد 

ــرآگه/  ــی / نش ــبنم بزرگ ــته ش * نوش
ــفند111/99صفحه اس

    مجیدمصطفوي

 از عمارت قجری تا
 زنی در حاشیه روزنامه

گذري برآثار شبنم بزرگی*
شــبنم بزرگــی متولــد 1363 درشــهر 
ادبیــات  ومــدرس  اســت  رشــت 

انگلیســی در دانشــگاه گیــالن. 
از آثار او: 

خوانــش پساساختارگرایی-فمنیســتی 
از  المیــری  جومپــا  داســتان های 
مجموعــه  و  آلمــان  نشــرلمپرت 

ــه.  ــک تهمین ــتان این داس
واز ترجمه های او: 

رمــان قلمروطــال ومجموعــه داســتان 
یــک روز از زندگــی زنــی کــه لبخنــد 
ــل  ــارگارت دراب ــته ی م ــد نوش می زن
ــه بخوانیــم  و ادبیــات جهــان را چگون
ــده  ــراش )تقدیرش ــد دم ــته دیوی نوش

ــران( ــال ای ــاب س درکت

درحاشــیه  زنــی  کوتــاه  رمــان 
روزنامــه ازفصــل اول روز ســه شــنبه  
ــود  ــروع می ش ــت 1331 ش 9 اردیبهش
ــن  ــنبه 21بهم ــل  9 روز یکش و درفص
ــال  ــد. ده س ــان می رس ــه پای 1341 ب
ــد  ــت می کن ــک زن را روای ــی ی زندگ
ــن  ــاب از محس ــی روی جلدکت . نقاش
ــرات  ــه ج ــه ب ــت ک ــواه اس ــت خ نعم
ــووال از روی  ــن ن ــت ای ــوان گف می ت
جلــد آن شــروع می شــود. ُرمــان 
از  کــه  نــووال   )Novella کوتــاه) 
درخشــان  و  شــاخص  نمونه هــاي 
ــه  ــوان ب ــران می ت ــات ای آن در ادبی
آن هــا اشــاره کــرد :داســتان هاي 
یکلیــا و تنهایــي او از تقــي مدرســي، 
بــوف کــور از صــادق هدایــت ، شــازده 
احتجــاب از هوشــنگ گلشــیری و 
ــد  ــالل آل احم ــوری از ج ــنگی برگ س

ــت .  اس
زن  تنهــا  شــاید  بزرگــی  شــبنم 
ــر باشــد  نویســنده در عصــر حاض
کــه توانســته بــه معمــاری در رمانــش 
ــاری  ــان دهد.معم ــی نش ــه خاص توج
ــی  ــت، از زمان ــد اس ــط ممت ــک خ ی
ــد و  ــارج ش ــار خ ــان از غ ــه انس ک

ــا  ــازد ت ــه بس ــت خان ــم گرف تصمی
ــد  ــه بع ــار ب ــار .  از قاج ــای قاج انته
 ، گیــالن  و  پایتخــت  در  معمــاری 
ــرداری از  ــوادث و الگوب ــتخوش ح دس
معمــاری اروپــا و یونــان شــده اســت. 
ــر  ــش در اواخ ــرن پی ــک ق ــب ی قری
ــازان  ــاغری س ــذر س ــار ، گ دوره قاج
شــهر رشــت صاحــب عمــارت زیبایی 
شــد کــه بــه مفخــم الســلطنه تعلــق 
ــارت  ــن عم ــان در همی ــت . رم داش

ــورد.  ــی خ ــد م ــا کلی زیب
ــی رود  ــود م ــد می ش ــان بلن ــادر ج م
پــای پنجــره ، ارســی ها را بازتــر 
می کنــد . البــد چــون دود قلیــان 
محتــرم عمــه جــان تــالر را گرفتــه. او 
را می نشــاند درشــاه نشــین ، عکــس 
ــب  ــل ونس ــد،از اص ــانش می ده نش
ســیمین  می گویــد،  وتیروطالیفــه 
ــد. ــژه نمی زن ــن مااات،م ــم همچنی ه
در  اکنــون  ایــن ســاختمان هــم 
قــرار  انتهــای کوچــه ای عریــض 
ابتــدا   ، . وارد کــه می شــوی  دارد 
ــا حوضــی  حیاطــی وســیع و دلبــاز ب
مزیــن بــه کاشــی های قدیمــی و 
چنــد درخــت نارنــج بــه اســتقبالتان 

 . می آیــد 
طبقــه  دو  در  ســپیدی  عمــارت 
و  مشــبک  آبــی  ارســی های  بــا 

ــزرگ  ــاالری ب ــه های رنگین،ت شیش
ــای  ــف و پله ه ــا ک ــواب ب ــار خ ، به
همان طــوری  داخلــی.  چوبیــن 
ــان  ــن رم ــی درای ــبنم بزرگ ــه ش ک

ــد. ــی کن ــف م توصی
ادبیــات بومــي کــه در آن نویســنده 
ــوش ذکاوت  ــتی و ه ــره دس ــا چی ب
ــود را در  ــام خ ــته پی ــه توانس زنان
دل آداب و رســوم محلــي، گویــش ، 
ــا  ــي، باوره ــي، اقلیم ــرایط تاریخ ش
بــه خوبــی  و ســنت هاي خــاص 
بــه نمایــش بگــذارد و آیینــه تمــام 
نمــای فرهنــگ و نــوع زندگــی 

ــد.  ــردم آن دوره باش م
ــت  ــدار اس ــرعمه نام ــن پس ــرد م م
 ، بزرگ تراســت  مــن  از  خیلــی   ،
ــدا  ــال ص ــال پیرارس ــن پارس تاهمی
بــاآن ســبیل  می زدمــش عمــو. 
می ترکانــد  را  آدم  دل  کلفــت 
ــه  ــت ؛ همیش ــواد دار اس ــی س ول
ــزی،زده  ــه ای، چی ــذی ، روزنام کاغ
ــام  ــذ تم ــودش . کاغ ــل خ ــر بغ زی
می نویســد.چنان  او  را  طایفــه 
آدم  دل  می زنــد  گــپ  تهرانــی 

ــی رود. ــش م غ
داســتان های  جملــه  از  امــا 
بومــی کــه توانســتند مخاطبــان 
ــه  ــوان ب ــد می ت ــب کنن ــادی جل زی

ادبی،هنری و فرهنگی/ شهرستان خرم آباد

شماره ی نهم /  بهار1400



     رضا قلی پور
 

گوسفند نباشیم؛ قصاب نباشیم؛ 
باز هم کافی نیست

گذرانی در داستان
 »نارنجی نویسنده« اثر پری شاهیوندی

داســتان از چهــار بخــش تشــکیل شــده اســت. 
ــا  ــاوری ب ــر خ ــا روایت گ ــای بخش ه عنوان ه
ــتارگاه  ــه کش ــه دارد ب ــفند اســت ک ــار گوس ب
ــردی  ــه م ــا ب ــن آن ه ــود و مت ــک می ش نزدی
ــت  ــته اس ــش نشس ــه درون وانت ــردازد ک می پ
ــه  ــده ب ــر مان ــدا -1۳ کیلومت ــان ابت و در هم
کشــتارگاه- مات و مبهوت دو گوســفندی شــده 
اســت کــه بــی توجــه بــه حرکت هــای مــداوم 
ــتند.  ــی هس ــل جنس ــغول عم ــین مش ماش
در واقــع همــه چیــز، از پاهــای راننده هــا، 
دســتاندازها، تابلوهــا تــا دوربیــن حرکــت 
می کننــد امــا نشــانه ای از حرکــت وانــت 
ــود: ــاز می ش ــه آغ ــن گون ــتان ای ــت. داس نیس

دســتاندازها دســت می انداختنــد بیــن پَروپــای 
ــیدند  ــان را می کش ــین ها و جیغ ش ــر ماش تای
بیــرون از حلقشــان. پــای راننده هــا بیــن ترمــز 
و گاز ســرگردان بــود. او صــدای ترانــه را بیشــتر 

کــرد.
هر چی میشکنی بشکن،

ولی
دل منو نشکن...

ابتــدای داســتان چیــزی شــبیه  فضــای 
کشــتارگاه می ســازد و راننــده ی وانــت یــا 
مــرد نویســنده ســعی می کنــد بــا زیــاد کــردن 
صــدای ترانــه اندکــی از آن فضــا دور شــود. امــا 
همیــن ترانــه ای کــه توجــه مــرد را بــه دلــش 
معطــوف می کنــد و بــه او یــادآور می شــود کــه 
درونــش را از اتفاقــات بیــرون در امــان بــدارد، از 
طرفــی دیگــر متذکــر می شــود کــه ایــن جهان 
ــد و  ــکننده می کن ــخت و ش ــز را س ــه چی هم
ــی حیات بخــش و  ــزی ســیال، خون ــر چی دیگ
یــا دلــی تپنــده وجــود نــدارد. در نگاه نخســت، 
ترانــه ای داریــم کــه بــه احساســات می پــردازد 
زیــرا از دلشکســتگی می گویــد، امــا اگــر 
دقیــق بنگریــم آوای کســی را می شــنویم کــه 
از تــرس منفعــل شــده اســت و تــن بــه هیــچ 
ــه ی جدیــدی نمی دهــد از تــرس آن کــه  تجرب
ــش  ویرانگــر باشــد. می خواهــد خــودش را، دل
ــورد. در  ــودش را می خ ــا خ ــد ام ــظ کن را، حف
ادامــه هــم هیــچ اثــری از خونریــزی و بریــدن 
گوشــت وجــود نــدارد، انــگار بــا جهانــی بــدون 
حیــات و جریــان و پــر از شــکنندگی و ســکون 
طرفیــم. خلقــی در کار نیســت. اگرچــه عــدد 
1۳ می توانــد نشــانه ی نوزایــی باشــد زیــرا 
ــا در  ــاند، ام ــم می پاش ــین را از ه ــم پیش نظ
این جــا تنهــا نشــانه ی کشــتار اســت، نشــانه ی 
ــداری آن نظمــی  نحســی اســت، نشــانه ی پای
اســت کــه 1۳ را از آن خــود کــرده اســت، 
بــه واســطه ی آن قربانــی می گیــرد و از آن 

ــز  ــرادی نی ــن اف ــن بی ــد. در ای ــه می کن تغذی
هســتند کــه نمی خواهنــد بــه ایــن دوگانــه ی 
قربانی/قصــاب تــن بدهنــد امــا همچنان بــه آن 
کمــک می کننــد؛ مــرد نویســنده، مــردی کــه 
پشــت وانتــش میخکــوب شــده اســت، یکــی از 

همان هاســت.
نارنجــی نویســنده داســتان مــردی اســت کــه 
حســرت لــذت آن دو گوســفند چنان اســیرش 
می کنــد کــه یــادش مــی رود آن هــا قــرار اســت 
ســاخی شــوند و ایــن آغــازی می شــود بــرای 
ویــران شــدن خــودش. امــا مهم تــر از آن، 
ــه  ــاره ی نویســنده ای اســت کــه ب داســتان درب
ــای  ــرار الگوه ــت و از تک ــت اس ــال خاقی دنب
ــد  ــرف نمی کنن ــازش را برط ــه نی ــین، ک پیش
منزجــر شــده اســت، امــا در چرخــه ی ناامیدی 
می افتــد، بــه تکــرار تــن می دهــد، پــوچ 
ــه در  ــه او چگون ــکند. این ک ــود و می ش می ش
ایــن چرخــه می افتــد را بهتــر اســت در خــود 

داســتان جســتجو کنیــم. 
»دوربیــن را می توانیــد بچرخانید تــوی مردمک 
ــفند  ــا گوس ــه در آن دو ت ــرد. ک ــم های م چش
ــه  ــا ب ــس«. در این ج ــد و منعک ــغول بودن مش
نظــر می رســد کــه دوربیــن از خــود فاعلیتــی 
نــدارد و مــا می توانیــم از ایــن چرخش صرفنظر 
کنیــم امــا عمــاً ایــن چرخــش بدون خواســت 
مــا اتفــاق می افتــد. روایــت ســعی دارد بــه مــا 
القــا کنــد که عمــوم مخاطبــان این چرخــش را 
ــه یــک عمــوم می ســازد،  ــد و این گون می پذیرن
جریانــی غالــب. این نقطــه ی آغازی اســت برای 
گرفتــار شــدن نویســنده. بــرای درک بهتــر این 
آغــاز بایــد دیــد کــه دوربیــن چیســت. »چنــد 
ــازک گوســفندها را حفــظ  ــک و ن ــاظ باری حف
کــرده بــود امــا تنشــان و تمــام حرکت هایشــان 
ضبــط می شــد تــوی جــاده«. دوربیــن همــان 
جــاده اســت کــه تنهــا و حرکت هــا را ضبــط 
می کنــد امــا از خــودش چشــمی نــدارد بلکــه 
از چشــم های مــرد بهــره می بــرد کــه تصاویــر 
ــود  ــرش وج ــع، پذی ــد. در واق در آن منعکس ان
جریانــی غالــب، پذیــرش این کــه ایــن جادهای 
اصلــی اســت بــرای اکثریــت که بــه کشــتارگاه 
می رســد، باعــث می شــود نویســنده در چرخــه 
بیافتــد. دوربیــن می چرخــد، جــاده می چرخــد 
ــر  ــد: از 1۳ کیلومت ــه بزن ــا دور خــودش حلق ت
مانــده تــا کشــتارگاه تــا همــان 1۳ کیلومتــر. از 
طرفــی دیگــر، دوربیــن راوی اســت. در بخــش 
ســوم، هنگامــی کــه نویســنده از خــود بی خــود 
می شــود و کامــاً تهــی می گــردد، مکالمــه ای 

ــد: بیــن او و راوی اتفــاق می افت
-راوی تو یه چیزی بگو.

-مگــه نگفتــم بــا مــن حــرف نــزن. تــو از اون 
بازیگــرای بی خــودی کــه همــش بــه دوربیــن 

ــن. ــگاه می کن ن
راوی نمی خواهــد وارد مکالمــه بشــود زیــرا 
ــد؛  ــه می کن ــرد تغذی ــمان م ــکاس چش از انع
نمی خواهــد خــودش را مصــرف کنــد و تمــام 
بشــود؛ نمی خواهــد نویســنده دریابــد کــه 
جــاده ی اصلــی دوربینــی اســت کــه ایســتاده 
اســت و تنهــا ســر جایــش پیــچ می خــورد، نــه 

جریانــی غالــب.
از ابتــدای بخــش دوم، نویســنده آنقــدر صــدای 
آهنــگ را زیــاد می کنــد تــا در انتهــا از جهــان 
ــاه  ــه درون خــودش پن ــرون جــدا شــود و ب بی
ببــرد امــا ایــن آغــازی اســت بــرای تهی شــدن 

درونــش. 
در بــاغ را بــاز کــرد، وانــت را چــراغ خامــوش برد 
دقیــق زیــر درختــی کــه نارنجی هایش بیشــتر 
از بقیــه بــود. پرتغال هــا تــوی تاریکــی دســت 
می زدنــد و داشــتند ترانــه ای می خواندنــد، 

شــاید هــر چــی می شــکنی بشــکن.
ــرد  ــاز ک ــاغ را ب ــوش در ب ــراغ خام ــح، چ صب
ــی  ــافرخانه ی خیل ــوی مس ــد. جل ــرون آم و بی
ــاال  ــا ب ــت. از پله ه ــه داش ــی نگ ــی قدیم خیل

ــت. رف
ــی اســت از  ــاغ گذرگاه ــه ی ب در اینجــا، صحن
بیــرون بــه درون. مســافرخانه همــان مغــز یــا 
ذهــن اوســت کــه شــخصیت های داســتانش، 
کتاب هایــی کــه خوانده اســت و خــودش در آن 
جــا می گیرنــد، امــا بــاغ چیســت؟ بــرای پاســخ 
بــه ایــن پرســش بایــد این صحنــه را بــا نیمه ی 
دوم بخــش یــک مقایســه کنیــم، هنگامــی که 
او دســت در موهایــش می کنــد در حالــی 
کــه انگشــتانش هنــوز ریتــم آهنــگ را حفــظ 
ــا  ــرای همیــن اســت کــه پرتغال ه ــد. ب کرده ان
گویــا دارند همــان ترانــه را می خواننــد. در واقع، 
بــاغ پرتغــال بارقه های فکرهــای نویســنده را در 
بــر میگیــرد و وانــت دســت اوســت، دســتی که 
توانایــی خلــق دارد. »دســت کــرد تــوی موهای 
فرفــری اش کــه چســبیده بودنــد بــه ســقف«. 
ــر او،  ــه از س ــود ک ــی می ش ــنده وارد باغ نویس
ــال  ــی رود دنب ــد. م ــه می کن ــکار او تغذی از اف
ــری  ــا اث ــده ت ــن ای ــن، نارنجی تری خاقانه تری
جدیــد خلــق کنــد امــا چــراغ خاموش مــی رود 
زیــرا شــرم دارد کســی او را ببینــد؛ از عمومــی 
ــای او  ــد ایده ه ــور می کنن ــه تص ــد ک می ترس

ــد؛  ــی، ســیاه، زشــت و نابالغ ان جوجــه کاغه ای
ایده هایــی در هــم لولیــده و به دردنخــور. »توی 
موهایــش جوجــه کاغ نبود مطمئنــاً، برخاف 
تصــور عمــوم«. شــرم از عمومــی کــه تجســم 
ــا خــودش را  ــی دارد ت ــد او را وام ــی ندارن بیرون
پنهــان کنــد و دزدکــی در ایده هایــش پرســه 
بزنــد. حتــا موهــای فرفــری اش گویــا ناشــی از 
فشــار ســقف ماشــین اند؛ دســت نویســنده ای 
ــد  ــاال برون ــا ب ــت درخت ه ــته اس ــه نگذاش ک
ــرو  ــود ف ــد، در خ ــچ خورده ان ــار پی ــا ناچ و آنه

رفته انــد. 
ــبی  ــش، در ش ــرد الی موهای ــتش را می ب دس
ســیاه. پربارتریــن درخــت را برمی گزینــد و بــار 
ــش  ــل درون ذهن ــوز کام ــد. هن ــت می کن وان
ــه  ــه اســت. در جــاده اســت. چشــمش ب نرفت
ــفندی  ــو گوس ــورد. »روی تابل ــی می خ تابلوی
و  می کــرد  نــگاه  بــا چشــم های خیــس 
ــه دراز  ــش دراز ب ــمت دهان ــک س ــش ی زبان
ــگار  ــرش را ان ــم های روی س ــود. پش ــاده ب افت
تــازه فــر کــرده بودنــد. تــوی تابلــو نــه خونــی 
ــی«. پشــم های فرشــده ی  ــه گردن زدن ــود و ن ب
ســفید در برابــر موهــای فرفــری ســیاه؛ صبــح 
در مقابــل شــب. می ترســد از آنکــه گوســفند 
ــده  ــف ش ــه تل ــفندی ک ــم گوس ــد، آن ه باش
اســت، حتــا قربانــی نشــده اســت، هــدر رفتــه 
ــی نیســت،  ــح، صبحــی نوران ــن صب اســت. ای
ــری.  ــانه ای از پی ــپید، نش ــت س ــی اس صبح
بــرای همیــن نویســنده دوبــاره چــراغ خاموش 
بیــرون می آیــد تــا در آن ســپیدی دیده نشــود. 
ــه او القــا می کنــد  تصویــر گوســفند، گویــی ب

کــه عمــرش را بــی هیچ دســتاوردی 
ــر  ــن ب ــت و ای ــدر داده اس ه

ــر  ــد، ب ــرمش می افزای ش
»صــدای  ترســش. 

آهنــگ را بیشــتر« 
ــی رود  ــد و م می کن
در مســافرخانه ی 

ــش. ذهن
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کــه  داســتانش  شــخصیت های  از  یکــی 
ــه  ــد. ب ــول می طلب ــت از او پ ــرایدار آن جاس س
شــخصیت هایش، بــه نویســندگی اش بدهــکار 
اســت زیــرا نتوانســته آنها را بــه فروش برســاند. 
نویســنده ی ناشناســی اســت کــه گمــان 
می کنــد بــا آن بارقه هایــی، کــه دیشــب 
ــزه ی  ــد جای ــت، می توان ــرده اس ــت ک ــارِ وان ب
گنــده ای ببــرد و تأییدیــه اش را از عمــوم بگیــرد 
ــدای  ــذارد. »ص ــین ها نمی گ ــدای ماش ــا ص ام
ــاق.  ــه پنجــره ی ات ــا تبــر میــزد ب ماشــین ها ب
پنجــره تَــَرک برداشــته و بــدون هیــچ خونــی 
گوشــه ی اتــاق افتــاده بــود«. صــدای ماشــین ها 
ــن  ــودش ای ــد. خ ــوخ می کن ــش رس ــه درون ب
اجــازه را بــه آنهــا داده اســت زیــرا پذیرفتــه کــه 

تابلــو اســت.
]راوی[- مــن فقــط راوی ام، بــا مــن حــرف نــزن 

تابلو.
]نویسنده[- گرفتم... گرفتم...

ــی ســطحی اســت در  ــه تابلوی ــرد ک ــی پذی م
حاشــیه ی جــاده. می پذیــرد کــه عمقی نــدارد، 
ــا  ــه اجــازه می دهــد ت ــدارد. و این گون ــی ن درون
ذهنــش را از او بگیرنــد، بارقه هایــش را خاموش 
کننــد. زیــرا نویســنده هنــوز بــه جــاده ی اصلی 
ــده از  ــا برآم ــه گوی ــدی ک ــه قواع ــاور دارد، ب ب
قانــون اکثریت انــد. بــا راوی حــرف نــزن و 
ــد  ــرار می کن ــه تک ــزی شــو ک ــو شــو. چی تابل
امــا وارد مکالمــه نمی شــود. صــدای ماشــین ها 
همــه ی صداهــا را در خــود می بلعــد، همــه را. 
بــرای همیــن اســت کــه مســافران اتــاق بغلــی، 
شــخصیت های جدیــدی کــه قــرار بود توســط 
نویســنده خلــق شــوند، در نطفه خفه میشــوند. 
حــال نویســنده می مانــد بــا وانتــی از بارقه هــا 
ــی  ــه درخشش ــا را ب ــد آنه ــه بتوان ــدون آنک ب
بــزرگ تبدیــل کند. در اینجاســت کــه ناامیدی 
حکــم می رانــد. ســرمای طاقت فرســای بخــش 

بعــد تجســم همیــن ناامیــدی اســت.
او و ســرما داشــتند ســیگار می کشــیدند. 
ــش از آن  ــخ. بوی ــک و تل ــود خش ــرمایی ب س
ــی داد و  ــر م ــاغ آدم را ج ــه دم ــود ک ــا ب عطره
میکوبیــد بــه شــقیقه ها. از نظــر ســرما، خودش 
ــدان  ــا دن ــه ب ــود ک ــی ب ــود. از آنهای اینطــور نب
لپهــا را گاز میگیرنــد. خــودش بــه نظــر خودش 

خیلــی باحــال بــود.
ــت،  ــاط آور اس ــودش نش ــر خ ــه نظ ــرما ب س
صــورت آدم هــا را ســرخ می کنــد و آنهــا را 
شــاداب جلــوه می دهــد، گویــی هنــوز خونــی 
در رگ هایشــان جــاری اســت. امــا، در واقــع، او 
دارد آنهــا را از ریخــت می انــدازد، می خشــکاند 
و تلــخ میکنــد، مثــل خــودش یــا مثــل 
ــنده  ــی نویس ــس وقت ــیگار. پ ــای س توتون ه
ســیگار میکشــد خــودش را مصــرف میکنــد تا 
اندکــی از ســرمای درونــش بکاهــد، اما هنگامی 
کــه ســرما »پـُـک عمیقــی« بــه ســیگار میزنــد 
دارد بــا ولعــی ســیری ناپذیر خــودش را تکثیــر 
ــن  ــود اصــاً. عی ــرما ســردش نب ــد: »س میکن
خیالــش نبــود. دنیــا بــه چیــزش نبــود. چــون 

ــود«.  ــود. فقــط ســرما ب خــودش ب
ــز دارد  ــه چی ــود. هم ــه می ش ــرما دارد هم س
خشــک می شــود: جــوی خشــک، بینــی 
ــوی  ــا ت ــک... . »صداه ــوی خش ــک، گل خش

ــگار داشــتند  ــد ان ــه هــم میزدن ــدان ب ــو دن گل
ــد. صــدای خــرچ خــرچ میــداد  یــخ می خوردن
همــه ی تنــش«. شــاید تنهــا چیــزی کــه آبــدار 
مانــده اســت پرتغال هــای پشــت وانت باشــند و 
ــر  ــر می شــود: »زی ــه اش کــه دارد از ادرار پ مثان
شــکمش ور آمــده بــود. قــد هندوانــه، نــه، قــد 
کلــی پرتغــال«. نــه همچــون هندوانــه ســرخ، 
ــدارد. آنچــه  ــی وجــود ن ــگ خــون. خون ــه رن ب
ــه آرام  ــی اســت ک ــده اســت آب پرتغال های مان
آرام از درونشــان رخــت می بندد و میریــزد درون 
شــکم نویســنده. واپســین مایــع گرمی کــه باید 
دفــع شــود، بایــد از دســتش خــاص شــد. باید 
ــد میخشــکند.  ــم دارن ــا ه خشــکید؛ پرتغال ه
بــا ایــن همــه، نویســنده آنهــا را بــا روش هــای 
هندســی مختلــف میچینــد تــا مشــتری جذب 
کننــد، برخــاف تمــام آن کتابهایــی کــه تــوی 
ــر  ــه دیگ ــاال ک ــود. ح ــار شــده ب ــش تلنب ذهن
ــت. »  ــده اس ــده و پوکی ــوچ ش ــم پ ــزش ه مغ
مغــزش پوکیــده بــود از ســرما. تــوی گلویــش 
کیلویــی پنــج تومــن بــود کــه خــود بــه خــود 
صدا میشــد و تکرار«. شــده اســت مثــل تابلویی 

ــدام راه؟ ــا ک ــیه ی راه. ام در حاش
»دور و بــر را نــگاه کــرد. ســر ظهــر، ســر 
چهــارراه، خــودش، وانــت پرتغــال و ســرما. نــه 
ــر،  ــه آن دور و ب ــد، ن ــت را ول کن ــد وان میش
کوچــه ی خلوتــی یــا بن بســتی بــود«. چهــارراه 
ــاب  ــه آفت ــی ک ــت؛ هنگام ــر اس ــان ظه هم
ــی  ــر جای ــدزدد و دیگ ــایه ها را می ــه ی س هم
بــرای پنهانشــدن نیســت. از آن چهــار راه هــم 
ــال و  ــت پرتغ یکــی خــودش اســت، یکــی وان
دیگــری ســرما. میمانــد یــک راه دیگــر کــه بــه 
زودی حاضــر میشــود؛ دختــری کــه میآیــد تــا 
پرتغــال بخــرد، امــا نــه حــاال. حــاال نویســنده 
ــودش را  ــا خ ــد ت ــی باش ــر جای ــه فک ــد ب بای
ــد و آن  ــی اش میافت ــاد بچگ ــد. ی ــه کن تخلی
کوچــه ی باریــک و بــن بســتی کــه بوی شــدید 
شــاش میــداد و »دیوارهایــش همیشــه ی ســال 
نمــدار و لــک بــود«. چنیــن جایــی نمی بینــد 
بــرای همیــن دســت بــه دامــان ســرما میشــود 
ــن  ــوزد و ای ــال او بس ــه ح ــش ب ــر دل ــا مگ ت
شــکم ورآمــده آرام بگیــرد. او بــرای آنکــه جلوی 
مــردم، جلــوی عمــوم، تحقیــر نشــود، مجبــور 
ــوچ  ــاً پ ــود، کام ــود ش ــود بیخ ــود از خ میش
شــود. بایــد اقــرار کنــد کــه خــودش نیســت، 
ــته  ــه در گذش ــش را ک ــود خاق ــد آن خ بای
بــه آن چنــگ میانداخــت تحقیــر کنــد تــا بــه 
گونــه ای رابطــه ی خــودش با پرتغالهــا را منتفی 
ــد. پــس  ــش را محــو کن کنــد و نارنجــی درون
اعتــراف میکنــد کــه دزد اســت، کــه نه تنهــا آن 
ــده  ــا را، از دیگــری دزدی ــا را، آن پرتغاله بارقه ه
اســت، بلکــه آن دیگــری، کــه خاقیت خــود او 
بــوده اســت، هــم دزد بــوده اســت: »حــاال چون 
دزدی کــردم، نبایــد جلــو چشــم مردم بشاشــم 
ــه  ــردم ک ــن از قلیخــان دزدی ک ــازه م ــه... ت ک
خــان نیســت. خــودش دزده...«. ســرما پوزخنــد 
میزنــد. نویســنده از راوی کمــک میخواهــد تــا 
ــد،  ــش میزن ــا راوی پس ــد. ام ــری کن میانجیگ
ــد و او  ــاب میکن ــود« خط ــری بیخ او را »بازیگ

میپذیــرد: »گرفتــم... گرفتــم...«. 
نویســنده یــک پاســتیک برمیدارد، مینشــیند 

در وانــت و در همــان پاســتیکی کــه قــرار بــود 
پرتغالهــا را بگــذارد و بفروشــد، ادرار میکنــد. بــه 
زودی دیگــر اثــری از گرمــا نخواهــد مانــد. وانت 
تبدیــل میشــود بــه همــان کوچــه ی بن بســت 
ــود،  ــنده ب ــت نویس ــه دس ــی ک ــی. وانت کودک
دســتی کــه قــرار بــود خــاق باشــد و جــاده ای 
ــی،  ــاده ی اصل ــد ج ــد و بن ــه در قی ــازد، ن بس
ــه آن. او  ــل ب ــود متص ــی میش ــاده ای فرع ج
دوبــاره کودکــی شــرمگین میشــود کــه خودش 
ــود  ــه ای میش ــه تل ــد و اینگون ــان میکن را پنه
بــرای کشــتار. در اینجاســت که دختر میرســد؛ 
کســی کــه بــه دنبــال چیــزی متفــاوت اســت 
بــرای نیازهــای متفاوتــش، کســی که بــه دنبال 
چیــزی حیاتبخــش و گــرم اســت، کســی کــه 
از گوســفندها خســته شــده اســت و بــه ســمت 
پرتغالهــا کشــیده میشــود. دختــر به شیشــه ی 
ــد.  ــش وامیمان ــان دهان ــد و ناگه ماشــین میزن
ــد.  ــکش میزن ــره خش ــد. از آن منظ ــخ میکن ی
می بینــد آن گرمــا، گرمایــی زودگــذر اســت که 
ــت تناســلی  ــوی شــاش می دهــد و از دون آل ب
مــرد نویســنده خارج شــده اســت، نویســندهای 
کــه مغــزش پــوک اســت. می بینــد نویســنده 
بــرای رســیدن بــه آرامشــش همــان تعفنــی را، 
ــرده  ــد ک ــر از آن میگریخــت، بازتولی ــه دخت ک
اســت. و اکنــون نوبــت ســرما اســت کــه کارش 

را آغــاز کنــد.
»ســرما انگشــتهای دختــر را ســفت چســبانده 
بــود بــه شیشــه و حرکــت آنهــا را جایی تــوی... 
تــوی شــلوارش قایــم کــرده بــود«. مــرد ماتــش 
میبرد. صحنه ای اســت شــبیه همــان صحنه ای 
کــه دو گوســفند پشــت خاور ســاخته بودنــد. او 
ــا ایــن  ــازی خــورده اســت ام ــد کــه ب درمی یاب
ــش تهــی  ــرا درون ــی نیســت زی دریافتــی درون
ــه  ــا روی نویســنده اســت ک شــده اســت. تنه
دارد کــدر میشــود: چشــمهایش تشــکیل شــده 
اســت از »هفتادوشــش درصــد شــرم، بیســت 
ــک  ــد اش ــت، دو درص ــد عصبانی ــک درص وی
ــد  ــا نمیتوان و یــک درصــد نمــک«. دیگــر حت
ایــن صحنــه ی تجــاوز را، همچون صحنــه ی دو 
گوســفند، بــا چشــمانش انعــکاس دهــد. شــیء 
ــی  ــر دل ــات. دیگ ــت م ــده اس ــکنندهای ش ش
نمانــده کــه نگــران شکســته شــدنش باشــیم. 
درونــی اســت تهی کــه میبلعــد و دفــع میکند. 
و در ایــن میــان تنهــا چیزهــا را از ریخــت 
می انــدازد بــدون آنکــه هضمشــان کنــد. بــدون 
آنکــه اجــازه دهــد آن چیزهــا درونــش زندگــی 

کننــد و تغییــرش دهنــد. 
پــس از صحنــه ی تجــاوز، بخــش پایانــی آغــاز 
میشــود. عنــوان ایــن بخــش کشــتارگاه اســت. 
گویــا خــاور بــه کشــتارگاه رســیده اســت امــا 
اینطــور نیســت: »خــاور پیچیــد تــوی جــاده ی 
فرعــی کشــتارگاه«. هنــوز تــا کشــتارگاه فاصله 
ــی،  ــاده ی فرع ــان ج ــدازه ی هم ــه ان ــت، ب اس
همــان کوچــه ی بــن بســتی کــه بَُنــش 
کشــتارگاه اســت. اگــر بــه عنوانهــا دقــت کنیم 
ــا  ــا چهارت ــه کیلومتره ــویم ک ــه میش متوج
ــا کــم میشــوند بجــز بخــش آخــر کــه  چهارت
ــتارگاه«  ــه »کش ــر« ب ــتارگاه 5 کیلومت از »کش
میرســد. ول همانطــور کــه گفتــه شــد هنــوز 
تــا کشــتارگاه فاصلــه اســت، گویــی هنــوز یــک 

کیلومتــر مانــده. در واقــع همیــن یــک کیلومتر 
ــرا  ــد، زی ــل میکن ــدد 1۳ را کام ــه ع ــت ک اس
جــاده ی فرعــی بخشــی از جــاده ی اصلی اســت. 
ــن بســت،  ــان کوچــه ی ب ــی هم جــاده ی فرع
ــیزدهی  ــت؛ س ــنده اس ــت نویس ــت و دس وان
ــرا نتوانســته خــاق باشــد و  اســت نحــس زی
تنهــا وانمــود کرده چنین اســت. دســتی اســت 
کــه نمیخواســته در دوگانــه ی گوســفند/قصاب 
بمانــد اما بــر آنچه میخواســته باشــد پافشــاری 
نکــرده اســت. شــرمگین شــده اســت از اینکــه 
خــودش باشــد و همــه نباشــد. نفهمیــده اســت 
کــه وقتــی خــودش چیــزی متفاوت اســت پس 
الجــرم همهــای در کار نیســت. پــس بــه جــای 
خاقیــت اســیر لــذِت پیش از کشــتار میشــود، 
ــز اســت و  ــذت همــه چی گمــان میکنــد آن ل
ــودش را از او  ــه خ ــد ک ــای می افت درون چرخه
میگیــرد. آنــگاه بــه او جایگاهــی خــاص میدهد 
ــت. او  ــه اس ــدا از آن دوگان ــد ج ــال کن ــا خی ت
ــه  ــات وحشــی ک ــرای حی ــد ب ــای میکن را تله
نمیخواهنــد رام شــوند و خودشــان را از دســت 

بدهنــد. 
یکــی از مهمتریــن چیزهایی که خاقیــت ما را 
از میــان میبــرد و به ایــن ورطــه در میاندازدمان 
شــرم اســت کــه رابطه ی مســتقیمی بــا مفهوم 
همــه دارد. بــه مــا می آموزنــد شــرمگین باشــیم 
از اینکــه مثــل همــه نیســتیم و اینگونــه همه را 
میســازند. امــا همــه ای در کار نیســت. فرهنــگ 
عامــه ای وجــود نــدارد. تنهــا ســمبل هایی وجود 
دارنــد کــه بســیاری بــه آنهــا ارجــاع میدهنــد 
امــا چه بســا تفاسیرشــان ضــد یکدیگر باشــند. 
فقــط کافــی اســت بــه همــه اقــرار کنیــم، حتــا 
اگــر بــا آن همه مخالف باشــیم، در ســاختن آن 
ســهیم ایم. تودهــای، اکثریتــی در کار نیســت. 
بیاییــد کمــی فراتــر برویــم. دموکراســی اگــر به 
معنــای حاکمیــت اکثریــت باشــد چیــزی پوچ 
ــی  ــه گروه ــوان ب ــه میت ــش نیســت. چگون بی
ــه ممکــن  ــه ی ســمبل هایی رأی داد ک ــر پای ب
اســت تفسیرهایشــان در هنــگام حاکمیتشــان 
از بیــخ وبـُـن بــا تفســیرهای مــا متفــاوت باشــد. 
از دور، حتــا کشــتارگاه هــم »ســاکت و عــادی« 
ــوی خــون و دل و روده  ــا ب ــا تنه اســت. از آنج
مــی آیــد. از دور، زندگــی در جریــان اســت امــا 
از نزدیــک، تنهــا چیزهایــی پــوک و شــکننده 
میبینیــم، غیــر قابــل هضــم، بــدون هیــچ ماده 
مغــذی. در جهــان امــروز مــا، دیگــر رهبرهــا به 
ــه  ــت ک ــدی نیس ــمان واح ــد. ریس کار نمیآین
ــه ای نیســت  ــگ زد. راه یگان ــه آن چن ــوان ب بت
کــه پیشــوایی مــا را در آن بــه پیــش ببــرد. من 
فکــر میکنــم، امــروزه، بــه هماهنــگ کننده هــا 
احتیــاج داریم. کســانی کــه کارشــان جلوگیری 
از تخریــب گروه هــا توســط یکدیگــر اســت و نه 
بــه کرســی نشــاندن یــک گــروه. زیــرا اگرچــه 
مــا مجبوریــم بــا هــم مــدارا کنیــم امــا مجبــور 

نیســتیم بــه همه تــن بدهیــم.

ادبی،هنری و فرهنگی/ شهرستان خرم آباد

شماره ی نهم /  بهار1400



       مریم شمس

نگاهی به مجموعه داستان
 ) خواب های سفید(

خواب هایــی  ،جریــان  ســفید  خواب هــای 
اســت کــه قــرار اســت ســفید باشــند و همیــن 
الــزام ،دســت راوی را حتــی در خــواب دیــدن 

نیــز بســته نگــه داشــته اســت.
قــرار نیســت از داســتان صرفــا بیاموزیــم ،بلکه 
ــم و  ــاکت کنی ــا را س ــت ،آموخته ه ــرار اس ق
شــاهدی باشــیم بــر آنچــه کــه اتفــاق می افتــد 
.  قــرار اســت در روایتــی غوطــه ور شــویم ،کــه 
مــا را نــه بیگانــه ای بــه شــکل خواننــده ،بلکــه 
ــز در آن  ــا نی ــه م ــد، ک ــی کن شــریک در متن

ســهمی داریــم .
ــر  ــی در زی ــی عرفان ــا نگاه ــه   ب ــن مجموع ای
پوســت خــود ایــن  پیــام را  بــه مــا می دهــد: 
مــرگ پایــان  رنــج اســت امــا پایــان زندگــی 
ــته ی   ــای بس ــام را در فض ــن پی ــت و ای نیس
روایتــی مطلــق بــه مــا منتقــل می کند ،کــه از 
پیــش بــرای آن  تصمیــم گرفته شــده اســت و 

مخاطــب دیگــر در آن نقشــی نــدارد .
آیــا مــا ادبیــات تعلیمــی را پشــت ســر 
نگذاشــته ایم و اینکــه ،در یــک مجموعــه 
، هریــک از داســتان هایش بــه هــر زبــان 
ــرو  ــا ف ــوش م ــی را در گ ــد  پیام ،می خواهن
ــد؟ ــد باش ــه می توان ــم چ ــز تعلی ــد ،ج کنن

  هرچند اگرزیر پوســت همه ی داســتان کوتاه 
هــای  یــک مجموعــه،درون مایــه ای ظریــف ،از 
نوعــی کــه نتــوان آن را در چهــار چــوب یــک  
پیــام محــدود کــرد ،وجــود داشــته باشــد ،بــه 
ــد  ــه را بیشــتر می کن ــی انســجام مجموع نوع
،امــا نبایــد از یــاد بــرد کــه هــر داســتان خــود 
وجــودی مســتقل اســت و الزامــا  نبایــددر گرو 

هماهنگــی بــا مجموعــه اش باشــد.

ــه ، نویســنده ، روح مســتقل  ــن مجموع در ای
ــرده  ــه ک ــی کل مجموع ــتان را قربان ــر داس ه
ــتان  ــه در داس ــم را ک ــان ت ــگار هم ــت ، ان اس
اول »ایســتگاه اصلــي« و بــه عبارتــی بــا 
ــاخته اســت ، در  ــرگ س ــوس م ــاختن اتوب س
داســتان های بعــدی پیــش بــرده و بــه شــکلی 

آن را تکــرار کرده اســت.
ــخت را ، در  ــت س ــنده ، واقعی ــع نویس در واق
کنــار دنیــای رویایــی کــه از دیــد راوی اســت 

ــده  اســت . گنجان
ــور ســفید و   ــا ن ــن داســتان ها، ب در بیشــتر ای
ــم  ــرگ می روی ــی م ــه درون زیبای ــره  ب پنج
ــوس، از آن عبــور  ــا ویلچــر، هواپیمــا و اتوب و ب
می کنیــم و  ســپس بــه گلخانــه، آســمان و آدم 

ــیم. ــی، می رس برف
ایــن تــم تقریبــا در همــه ی داســتان ها تکــرار 
می شــود و نویســنده انــگار اصــا قصــد غافــل 
ــم موضوعــی داســتان ها  گیــری مــا را  را در ت
نــدارد. چنانچــه بعــد از خوانــدن ،چند داســتان 
ــا  ــرای م اول، موضــوع مــرگ و حضــور ارواح ب
ــه  عــادی می شــود، امــا ایــن عــادی شــدن، ن
از نــوع پذیرفتــن و جــا افتــادن ایــن تم هــا در 
مجموعــه اســت ،بلکــه ،انــگار بــا تکــرار موتیف 
ــه مــا  القــا مــی شــود،که  وار ،ایــن ســاختار ب

چــاره ای جــز قبــول آن نداریــم.
امــا در میــان ایــن فانتزي هــا، نویســنده 
ــوع  ــر زندگــی قبــل و ن ــی ب ــی را مبن داده های
مــرگ راوي، بــه مــا می دهد،کــه ایــن دیتاهــا 
،نــه در خــال متــن و وقایــع و شــخصیت هــا، 
بلکــه بــه شــکلی اخبــار گونــه  بــرای مــا بــاز 
ــاور  ــرای ب ــا ب ــه حتم ــه البت ــود، ک ــو می ش گ

ــا، الزم اســت. ــن دیتاه ــتان، ای ــري داس پذی
 خلــق مــی کنــد کــه چنــدان بــه هــم مرتبــط 
ــای رویاهــا و مرگ هــا و  ــای زیب نیســتند، دنی
ــا مشــخص  ــه دقیق ــای دیتاها،ک ــای نازیب دنی
نیســت در ذهــن راوی مــرده اســت ،یــا زنــده؟

ــه،  ــن مجموع ــای ای ــراز ویژگی ه ــی دیگ یک
پایان بنــدی غیــر منتظــره اســت ،یــا بــه 
عبارتــی پایــان ضربــه زننــده ،کــه در داســتان 
اول ، »اتوبــوس اصلــی« مــا بــا داســتانی رئــال 
ــا تعــداي مســافر  طــرف هســتیم، اتوبوســی ب
ــه  ــه یک دفع ــم، بلک ــم ک ــه  ک ــه ن ــه البت ،ک
ــه عبارتــی  الیــن خــود را عــوض می کنــد و ب
ــی  ــم جادوی ــچ رئالیس ــچ پی ــاده ی پی ــه ج ب

پرتــاب می شــود.
بــه  و  واقع نگرانــه  پرتاب هــای غیــر  ایــن 
یک بارگــی آن، مخصوصــا در متنــي کــه 
آمادگــی الزم را در خــال شــخصیت هایش بــه 
ــب را در مــورد آنهــا  ــا نمی دهــد ،کــه عجای م
بــاور کنیــم، ذهــن خواننــده را ســاکن می کنــد 
ــان داســتان و  ــا در جری ــگار نمی خواهــد، م ،ان
زیبــای و اوج و فــرود  آن  حرکــت کنیــم بلکــه 
ــتان،  ــه ی اوج داس ــا را در  نقط ــد، م می خواه
کــه همــان پایــان داســتان اســت، نگــه دارد.

 نتیجــه محــوري و تأکیــد بــر پایــان داســتان 
،یکــی دیگــر از ویژگي هــای ادبیــات تعلیمــی 
ــی  ــدف اصل ــه ه ــا ک ــن معن ــه ای ــت، ب اس
ــت و  ــه اس ــان نتیج ــتان، بی ــده ی داس گوین
ارتبــاط منطقــی و تنگاتنگــی میــان  داســتان 
می شــود  گرفتــه  آن  از  کــه  نتیجــه ای  و 
وجــود دارد و البتــه شــاید نویســنده بــا چنیــن 
ابتــکاری در پایــان بنــدی غیــر منتظــره، تاکید 
خــود را بــر پایــان داســتان بیشــتر کرده اســت.

ــوع  ــن ن ــان «،ای ــای پنه ــتان »پروانه ه در داس
پایــان بنــدی غیرمنتظــره و حرکــت تابــوت به 

ــه اوج خــود می رســد. ســمت آســمان، ب
 البتــه ایــن عجایب  و شــگفتی ها فقــط مربوط 
ــه  ــت، بلک ــتان نیس ــخصیت های داس ــه ش ب
ــه  ــد ب ــی را می خواه ــه ای  جادوی بیشــتر واقع
مانشــان بدهــد ،کــه هیــچ شــعبده بــاز ماهری 
نیــز بــدون مقدمــه قــادر بــه انجــام آن نیســت.

       فاطمه دریکوند

 معلق در برزخ امید و ناامیدی
            

  یاداشتی بر رمان:
 ساکن خیابان بهشت. نوشته ی مریم رجبی* 

 رمــان کوتــاه، خــوش خــوان و جــذاب » 
ســاکن خیابــان بهشــت » روایتــی اســت 
مــدرن از زندگــی یــک زن متخصــص پزشــکی 
ــا  ــت مرگ ه ــی عل ــغل بررس ــا ش ــی ب قانون
و ســخت درگیرمــرگ، قتــل و خودکشــی. 
ــه  ــی ک ــر خط ــیک وغی ــر کاس ــی غی روایت
مــوازی،  روایت هــای  چیــدن  کنارهــم  از 
ــی   ــبک ها و گاه ــال، فاش ــان ح ــات زم اتفاق
ــکل  ــخص ش ــای راوی اول ش ــیال ذهن ه س
می گیــرد. روایت هــای پراکنــده ی زندگــی 
شــخصی یــک زن از کودکــی تــا بزرگ ســالی 
ــود  ــواده ی خ ــا خان ــل ب ــش در تقاب و ازدواج

و همســر، همــکاران و مراجعیــن مــرده و 
ــی  ــا در فضای ــن روایت ه ــه ی ای ــده اش. هم زن
ــا و زندگی هــای در  ــده از مرگ ه ــزورد و آکن اب
هــم تنیــده و همپــای هــم در جریان هســتند. 
ــا  ــرگ ت ــرای م ــار ب ــتان ها و انتظ از بیمارس
گذشــتن از مرزهــای حیــات و مرگــی که مثل 
ــز در  ــتمایه طن ــود و دس ــه می ش ــک بازیچ ی
ــا روایت هــای ذهنــی و  کارگاه کالبدگشــایی. ب
انتزاعــی راوی از زندگــی مرده هــا، روایت هایــی 

کــه گاه مــوازی و همپــا می شــوند بــا زندگــی 
ــم  ــود ک ــرس، خ ــواس ها، ت ــق واس راوی، عای
ــای  ــدن مرگ ه ــش. نمایان ــی و ناکامی های بین
گوناگــون و اغلــب خــود خواســته ای کــه 
ــی  ــای زندگ ــج و درده ــی از رن ــگار راه رهای ان
ــای  ــت ه ــتر روای ــا در بیش ــتند. مکان ه هس
ــگ  ــرگ رن ــایه م ــر س ــان ســرد و زی ــن رم ای
باختــه و مــات هســتند تــا جایــی کــه 
ــه ای از  ــو هال ــف ها در پرت ــای حسن یوس زیب
خیانــت، جراحــت ، مــرگ و نیســتی تبدیــل 
ــوبه و  ــر دل آش ــده از تنف ــری آکن ــه تصاوی ب
خشــونت می شــوند، حتــی قرمــزی و زیبایــی 
ــرش  ــاب دارهمس ــی طن ــک زن وقت ــال ی ش
می شــود خــود بــه خــود تبدیــل بــه حالتــی از 
تشــنج و خشــونت می شــود. هــر چنــد زبــان 
تــوام بــا طنــز راوی ســعی می کنــد بــر مــکان 
و اتفاقــات پیــروز شــود و کمــی از زهــر ماجراها 
در کام خواننــده بکاهــد. زبــان داســتان در کل 
ســاده موجــز اســت و بــدون ســکته و تکلــف. 
زاویــه دیــد درایــن رمــان اول شــخص اســت و 
جاهایــی بــه حدیــث نفــس نزدیــک می شــود. 
امــا ایــن زاویــه دیــد اول شــخص کــه عمومــا 
ــرد در  ــش می ب ــت را پی ــال روای ــان ح در زم
جاهایــی بــا بــه کار گیــری زمــان ماضــی بعید 

و حتــی ابعــد بــه روایتــی انتزاعــی و نزدیک به 
ســوم شــخص از زندگــی مرده هــا می پــردازد. 
و بــا کارگیــری فعل هــای فــراوان و گاه تکراری 
ــوده،  ــرده ب ــل » ک ــی مث ــوده » در ترکیبات »ب
ــی  ــوده و ...« وارد زندگ ــوده ب ــوده، نم ــده ب ش
خــرده  می شــود،  مرده هــا  گذشــته ی  و 
روایت هایــی کــه شــاید حذفشــان در کار هــم 
ضربــه ی چندانــی بــه کل داســتان نزنــد، اما از 
آنجایــی کــه در بخش هــای عاطفی و بازســازی 
گذشــته انتــزاع ذهــن راوی هســتند و نزدیــک 
بــه ماجــرای زندگــی خــودش، در کار خــوش 
نشســته اند، همدلــی بــر انگیز هســتن و فضای 
عاطفــی و روانــی کار را از تکــرار و کســالت دور 
می کننــد. هــر چند تکــرار افعــال ماضــی بعید  
در دو فصــل هفــت و یــازده تــا حــدودی آزرنده 
می شــوند و بــر روانــی و ســیالیت زبــان تاثیــر 
ــک  ــردن ی ــا ب ــن شــگرد کــه ب ــد. ای می گذارن
ــرد  ــورت می گی ــا ص ــر ماجراه ــان عقب ت زم
عــاوه بــر تاثیــر بــر زبــان بــه نوعــی بــه کهنــه 
و تکــراری کــردن ماجراهــا هــم دامــن می زنــد 
و اتفاقــات و ماجراهایــی کــه بــه نوعــی تبعــات 
و عواقب شــان هنــوز در جریــان اســت و شــاید 
جایــی نتیجه شــان تاثیــر گــذار باشــد، تاریــخ 
مصــرف گذشــته و تاریخــی قلمــداد می شــوند. 

نقدداستان

فصلنامه

درمــوردی هــم راوی اول شــخص وارد ذهن 
ــه  ــده ک ــایر شــخصیت ها ش ــن و س مراجعی
اول شــخص مناســب  راوی  یــک  بــرای 
ــرای  ــا ماج ــورد راوی ب ــل برخ ــت. مث نیس
ــه راوی در  ــرگ ک ــال م ــی در ح زن اردبیل
ــا جــا ذهــن  ــا 1۲6 جــا ت صفحــات 1۲4 ت
او را ماننــد یــک راوی دانــای کل بازخوانــی 
ــورد هــم  ــه یکــی دو م ــی ک ــد؛ اتفاق می کن
ــن  ــد. از ای ــایه می افت ــرد همس ــورد م در م
مــوارد کــه بگذریــم، رمــان بــا زبانــی ســاده 
ــر  ــی کمت ــت وارد جزییات ــا ظراف ــز ب و موج
ــده  ــز ش ــط قرم ــرا خ ــده و ظاه ــه ش گفت
ــی  ــی و اجتماع ــانی خانوادگ ــط انس از رواب
ــه  ــیدن ن ــرک کش ــه س ــا ک ــود. آن ج می ش
ــک  ــی ی ــم خصوص ــم و حری ــه جس ــا ب تنه
ــردن  ــه ک ــی ل ــه حت ــوان بلک ــر نوج دخت
ــاه  ــرای پن ــه ب ــر بچ ــن دخت روح و روان ای
و  عــادی  امــری  دربهزیســتی  دادنــش، 
قانونــی اســت. دختــری کــه در جهنــم فقــر 
ــورد ســوء  ــه نوعــی م ــاد ب و فاکــت و اعتی
اســتفاده و اجحــاف جهــل و فقــرو البــی قرار 
می گیــرد. حتــی از دســت خانــواده و محــارم 

درامان نیســت  و در بهشــت اشــرافیت، رفاه 
و تجمــل بــه نوعــی دیگــر ملعبــه هــوس و 
ــده  ــر گردان القیــدی می شــود و درنهایــت ب
ــه  ــان ب ــش. رم ــه ی اول ــه خان ــود ب می ش
مقولــه ی خوشــبختی هــم تلنگــر می زنــد و 
بــا نشــان دادن نمــای پایانــی زندگــی مــرد 
همســایه، مــردی کــه راوی بــه او زندگــی و 
ــودن  ــبی ب ــورد، نس ــه می خ ــش غبط روابط
خوشــبختی  و  ســعادت  مثــل  مفاهیــم 
دورا  قضاوت هــای  بــودن  اســاس  بــی  و 
می دهــد.  نشــان  خوبــی  بــه  را  دور 
روایــت در ایــن رمــان خطــی نیســت و 
فصل هــای در گیرانــه و پــر چالــش بــا 
ــه گمــان مــن  تعلیــق بیشــتر هــم دارد و ب
ــت از  ــی توانس ــن م ــل آغازی ــده فص خوانن
ــم  ــان ه ــر رم ــج  و جذابت ــای مهی فصل ه
ــا  ــا یــک فصــل تقریب ــا ب انتخــاب شــود، ام
ــاب  ــق انتخ ــن تعلی ــا کمتری ــان ب ــم ج ک
شــده. رمــان همچنیــن روایــت افــول یــک 
خانــواده اشــرافی اســت بــا جزییــات روابــط 
بــا دوِرتکــراری خیانــت  مناسباتشــان  و 
ــا.  ــدن زن ه ــاه آم ــکوت و کوت ــا و س مرده

فــرو ریختــن اشــرافیت ســنتی و پــا گرفتــن 
نــوع مدرنــش، در بازنمایــی روابطــی کــه در 
ــواده در بســیاری  ــرای ایــن خان آن قانــون ب
ــا و  ــه آن ه ــد و ب ــی آی ــاه م ــوارد کوت از م
ــل  ــاز می دهــد. مث ــات مالی شــان امتی امکان
ــا و  ــام لی ــردن خودکشــی نافرج ــان ک پنه
ــه  ــده ب ــد خوان ــک فرزن ــتی ی دادن سرپرس
او و درپایــان هــم ندیــدن و مخفــی کــردن 
ظلــم و تجــاوزی کــه بــه یــک دختــر بچــه 
می شــود. در ایــن رمــان بــا کاراکترهــا 
زیــادی روبــه رو هســتیم کــه اکثــرا در حــد 
ــد  ــی مانده ان ــراری باق ــای تک ــان تیپ ه هم
جــز شــخصیت اصلــی و راوی داســتان کــه 
ــای بیشــتری از ذهــن و  نویســنده وارد زوای
روانــش شــده و تــا حــدودی بــه او تشــخص 
و  آمــد  کار  زِن جســور،  داده. شــخصیت 
ــی  ــس کاف ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــی ک باهوش
نــدارد. غالبــا می ترســد و خوشــبختی خــود 
را رو بــه زوال می بینــد، دچــار تردیــد اســت 
بــرای بچه هــا می میــرد امــا از بچــه دار 
ــد و  ــان امی ــواره می ــد. هم ــدن می ترس ش
نامیــدی معلــق و ســرگردان اســت. بخــش 

اعظــم ترس هــای زن  ریشــه در گذشــته ی 
ــه  ــش ب ــاه بردن ــادر و پن ــرگ م او دارد و م
ــرگ  ــواد. م ــر و بی س ــزرگ پی ــک مادرب ی
ــگ  ــراژدی جن ــادِر زن خــود بخشــی از ت م
ــدگاِن  ــی بازمان ــر زندگ ــش ب ــت و تبعات اس
ــای  ــه  زوای ــن هم ــا ای ــگ. ب ــان جن قربانی
تاریــک و ناگفتــه ای از ذهــن و روان ایــن زن 
هنــوز باقــی مانــده کــه بــه ســفید خوانــی و 
تحلیــل و تفســیر بیشــتر خواننــده نیازمنــد 
ــان  ــان ماجــرا هــم مثــل جری اســت. در پای
ــرای   ــار ب ــا انتظ ــی ب ــر زندگ ــاب ناپذی اجتن
ــک  ــرد، گروتس ــای س ــازه در دنی ــدی ت تول
ــادی  ــراری و ع ــای تک ــال آور مرگ ه و م
ــادی،  ــم و ش ــان، غ ــای توام ــده در دنی ش

ــتیم. ــرو هس ــد رو ب ــدی و امی ناامی
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     دیگــران نــگاه می کنــد و از دیــدگاه او همواره 
ــرای  ــر. ب ــودن شــخصی دیگ ــی نب ــرگ یعن م
همیــن روانشناســان، عالمــان دینــی و عرفــا و 
ــاب آرامــش روحــی و  ــرادی کــه در ب دیگــر اف
آشــتی انســان بــا جهــان پــس از مــرگ تــاش 
ــه  ــورد توج ــرگ را م ــرش م ــد،  پذی می کنن
قــرار داده انــد. حتــا موضــوع تناســخ، کالبدهای 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــت م ــن جه روحــی و ... از ای
ــرف  ــات ح ــی حی ــه از جاودانگ ــد ک گرفته ان
می زننــد. ایــن تضــاد بیــن هســتی و نیســتی 
یــا مــرگ و زندگــی باعــث شــده کــه زنــدگان 
همــواره در ناخودآگاهشــان بــه دنبــال راز مرگ 
ــردگان  ــان م ــا، از زب ــب رویاه ــند و در قال باش
دربــاره جهــان دیگــر چیزهایــی بگوینــد یــا در 
رفتــار افــراد نزدیــک بدنبــال شــبیه ســازی از 
آنهــا باشــند. کمــا این کــه از نظــر علمــی هــم 

ــد.  ــه نتایجــی دســت یافته ان ب
ــنیده ها  ــاب از ش ــن ب ــز در ای ــندگان نی نویس
ــه  ــته اند. آنچ ــرده و نوش ــره ب ــان به و تخیلش
نویســنده در »خواب هــای ســفید« بــه آن 
پرداختــه مقولــه مــرگ را از زاویــه ای متفــاوت، 
ــد و  ــورد کن ــا آن م ــتی ب ــه آش ــی از زاوی یعن
ــفید«  ــای س ــرار داده اســت. در »خواب ه کاو ق
ــث  ــا باع ــه تنه ــه ن ــد ک ــور دارن ــی حض ارواح
هــراس در شــخصیت ها و حتــا مخاطــب 
ــار و  ــان آث ــم نبودش ــه علیرغ ــوند بلک نمی ش
ــروز  ــکان ب ــی نزدی ــود در زندگ ــی از خ عائم
می دهنــد تــا آنهــا را از چنــگ تنهایــی و تــرس 
ــازند..  ــا س ــان ره ــف بارش ــای اس و زندگی ه
ــی  ــفید« دنیای ــای س ــواب ه ــه » خ مجموع
ــد.  ــیم می کن ــداری را ترس ــواب و بی ــن خ بی
دنیایــی کــه مجموعــه ای از لحظــات واقعــی و 
غیرواقعــی ســت. گاه مولفه هــای جهــان رویــا، 
در دنیــای واقعــی باقــی می ماننــد و مخاطــب 
را در دریافتــش از واقعیــت و خیــال بــه شــک 

می اندازنــد. 

شــخصیت ها اغلــب ارواح هســتند و یــا در 
ــن  ــد. ارواح در ای ــرف می زنن ــک روح ح ــاره ی ب
کــه  ســفیدی  لباس هــای  بــا  زندگی هــا، 
ــت و  ــه در رف ــت، آزادان ــت اس ــان لخ پاهایش
آمدنــد و انــگار کــه هنــوز هســتند و ماجراهــا را 

رقــم می زننــد.  
ــروع  ــا ش ــواب و روی ــه خ ــا از دریچ ــت ی روای
می شــود یــا هنــگام خــروج از دروازه رویــا 
می گــذرد. و در ایــن رفــت و آمــد داســتان 
یــک زندگــی را روایــت می کنــد.  امــا در روایــت 

ــه  ــک منطق ــردم ی ــن م ــان و لح ــی از زب گوی
ــه در  ــن ک ــن لح ــود. ای ــه می ش ــخن گفت س
اغلــب داســتان ها وجــود دارد صمیمیــت و 
یگانگــی بیــن مخاطــب و اثــر ایجــاد می کنــد. 
مخاطــب همــراه بــا خوانــدن اثــر بــا فرهنــگ و 
تفکــرات قــوم یــا منطقــه ای کــه روایــت در آن 
ــه  ــن ب ــود و ای ــنا می ش ــرد آش ــورت می گی ص

ــرده اســت.    ــت داســتان کمــک ک جذابی

شــخصیت های ایــن مجموعــه یــا خــود 
مرده انــد و در قالــب روح بــه صــورت فلــش بــک 
و گفتگــو داســتان زندگــی را روایــت می کننــد 
مثــل دختــری در غســالخانه و مــادر و دختــر 
ــا اینکــه کســی را از دســت  ــه، ی داخــل گلخان
داده انــد و بــا نشــانه هایی بــه حضــور هنوزشــان 
ــی کــه  ــد مثــل دختران در زندگــی اشــاره دارن

ــد.   ــا پدربزرگشــان را از دســت داده ان ــادر ی م
پرداخــت بــه جزئیــات و اســتفاده از توصیفاتــی 
ــت  ــه روای ــی ک ــان دادن فضای ــرای نش ــه ب ک

ــت و  ــا دق ــیار ب ــرد بس ــورت می گی در آن ص
ریز بینی ســت امــا همیــن توضیحــات مخاطــب 
را از لــذت حــدس و گمــان زدن بی نصیــب 
می کنــد. مخاطــب مشــتاق اســت بــا اثــر تفکر 
کنــد و حتــا در تخیلــش اثر را بنویســد و خیلی 
بیشــتر لــذت می بــرد اگــر تخیاتــش درســت 
ــد و نویســنده درســت ســربزنگاه  از آب در نیای
ــه در  ــزی ک ــد چی ــب کن ــب را متعج مخاط

ــود.  ــده می ش ــر دی ــفید« کمت ــای س »خواب ه
ــتر  ــی بیش ــان ارواح زمان ــه جه ــردن ب ــاه ب پن
اتفــاق می افتــد کــه زندگــی دســتخوش 
ــه  ــا ب ــرار از آنه ــرای ف ــه  ب ــد ک ــائلی باش مس
دنیــای مــردگان پنــاه بــرد. ایــن موضــوع 
می شــود  دیــده  داســتان ها  از  بعضــی  در 
ــه  ــرایطی ک ــا ش ــوع ی ــه موض ــت ب ــا پرداخ ام
شــخصیت را وامــی دارد تــا پدربــزرگ یا مــادر و 
یــا همســر را تجســد ببخشــد و به دنیــای حال 
بیــاورد کافــی نیســت بلکــه ایــن طــور بــه نظر 

می رســد کــه هــدف نشــان دادن حضــور ارواح 
بــه شــکلی عــادی در زندگــی روزمــره اســت و 
نویســنده بیشــتر بــه آنچــه در پایــان داســتان 
»خواب هــای  دارد.  تاکیــد  می دهــد  روی 
ســفید« تــاش می کنــد تــا جاودانگــی انســان 
بــا ملمــوس کــردن جهــان پــس از مــرگ را بــه 
مخاطــب نشــان دهــد، امــا چقــدر در ایــن مورد 

ــرده اســت؟   ــق عمــل ک موف

      فروزان مقصودی

خواب، دریچه ای بسوی مرگ  
نگاهی به مجموعه داستان 

خواب های سفید  شقایق دهقان نیری* 
ــل  ــود در تقاب ــتی، ب ــل نیس ــتی در مقاب هس
ــه  ــت دغدغ ــاز خلق ــواره از آغ ــود، هم ــا نب ب
انســان ها بــوده اســت. مــرگ و زندگــی از 
ــد و  ــم بوده ان ــادوش ه ــات دوش ــدای حی ابت
ــته  ــوف داش ــود معط ــه خ ــان را ب ــن انس ذه
کــه هــر آنچــه روزی زاده شــد بــه ناچــار 
ــد:»  ــد فروی ــول زیگمون ــه ق ــرد. ب ــد ُم خواه
ــد.«  ــرگ بدهکارن ــک م ــت ی ــه طبیع ــه ب هم
ــت؟   ــی اس ــی را ممات ــر حیات ــرا ه ــتی چ راس
ــر  ــات غی ــه حی ــه اصــل بازگشــت ب ــد ب فروی
ارگانیــک معتقــد بــود و بــه همین دلیــل مرگ 
را مقصــد و هــدف زندگــی می دانســت. بــه نظر 
فرویــد هــدف غریــزه زندگــی، پیونــد، تکامــل و 
وحــدت بخشــیدن به ارگانیســم و هــدف غریزه 
مــرگ، تجزیــه ،قطــع و جــدا کــردن هــر گونــه 
رابطــه و ویــران کــردن همــه چیــز اســت. ایــن 
ــرای توجیــه بیمــاران روان رنجــور و  فرضیــه ب
بــرای ارتبــاط بیــن مــرگ و تــرس از اضطــراب 
آن اســتفاده شــد. ایــن هــراس باعــث شــد کــه 
ــرگ و  ــس از م ــان پ ــف جه ــه کش ــان ب انس
چگونگــی آن بپردازنــد. برخــی  ادیــان از  حیات 
ــی نامحــدود  ــه عنــوان جهان پــس از مــرگ  ب
ــا  ــد ام ــاد می کنن ــی ی ــان کنون ــر از جه و بهت
ــتی  ــواره نیس ــر هم ــرای بش ــرگ ب ــه م مقول
ــه انســان هیچــگاه  ــرا ک ــرده زی ــادآوری ک را ی
مــرگ را بــرای خــود متصــور نمی شــود 
ــه مــرگ بلکــه همیشــه از دریچــه خــودش ب
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 از آن جا که در این مدل 
داستان ها عناصر دیگر داستان 

کم رنگ یا محو است و تمام بار 
بر دوش تک گویی قرار می گیرد 

می طلبد که زبان داستان 
قوی و تاثیرگذار باشد و بار 

شخصیت پردازی و فضاسازی و سایر 
عناصر را بتواند بر دوش بکشد.

     مریم ایجادی

نگاهی بر گل های آفتابگردان

ــال  ــد از ده س ــلطانی بع ــهال رضاس ش
ــتان  ــای داس ــتمر در دوره ه ــور مس حض
نویســی و کســب جوایــز مختلــف 
ــی در نهایــت در ســال 99 مجموعــه  ادب
عنــوان  تحــت  را  خــود  داســتان 
ــر  ــرف نش ــردان از ط ــای آفتابگ گل ه
نیروانــا روانــه ی بــازار کتــاب کــرد. ایــن 
مجموعه مشــتمل بــر 22 داســتان کوتاه 

ــت.  اس

یکــی از نقــاط قــوت ایــن کتــاب تنــوع 
ــه  ــت ک ــی اس ــه و موضوعات در درونمای
دســتمایه نویســنده برای داســتان گویی 
شــده. نویســنده با قلمــی پختــه و نثری 
ــکالت و  ــی، مش ــالت اجتماع روان، معض
ــت  ــان ها را روای ــان انس ــای می تنش ه
می کنــد. بــه جــز ســه داســتان مســافر، 
حصــار مویــی و ســه ممیــز آلفای مــادر، 
ــرای  ــع گ ــتان ها واق ــه ی داس ــر بقی ژان
ــا اجتماعــی اســت. نویســنده  مــدرن ی
ــه  ــه ب ــج گان ــواس پن ــتفاده از ح ــا اس ب
داســتان هایش، رنــگ و بــو و صــدا 
ــازد.  ــا را می س ــای آن ه ــد و فض می ده
جزنــگاری  دقیــق  آن قــدر  گاهــی 
می کنــد کــه بعضــی از صحنه هــا را 

ــرد.  ــور ک ــالً تص ــود کام می ش
 داســتان اول و دوم ایــن مجموعــه، حول 
محــور انتظــار اســت. در داســتان اقلیمی 
ــا و  ــنده فض ــو، نویس ــرای ت ــیبی ب س
حــال و هــوای روســتا را بــه خوبــی بــه 
تصویــر کشــیده و از تمــام ظرفیت هــای 
ــرده و  ــتفاده ک ــتایی اس ــی روس زندگ
انتظــار دختــر جوانــی )تاجمــاه( را بــرای 
برگشــت دلــداده ای کــه بــه شــهر رفتــه 
و دیگــر قصــد بازگشــت بــه زادگاهــش 
ــد.  ــان می ده ــدارد، نش ــاه را ن و تاجم
)صــدای آقاجــان را مــی شــنود: آبجــی 

خــوای گویــی قنبــر علــی نمیــاد؟
 عمــه جــواب مــی دهــد: خــوو.. هرکــی 

آب شــهر بخــورده کــه ورنگشــته 
ده.)صفحــه 10((

ــال و  ــتان چهارس ــار در داس ــن انتظ  ای
ــود دارد.  ــم وج ــازده روز و... ه ــاه ی ده م
انتظــار مــادری بــرای بازگشــت پســرش 
)امیــد( بــه زندگــی. پســری کــه چهــار 
ســال و... روی تخــت افتــاده و از اطرافش 
بی خبــر اســت. نویســنده بــدون آه و ناله 
و زاری بــا نشــان دادن تضادها و مقایســه 
زمانــی کــه پســرش ســرپا و ســالم بوده 
بــا امــروزش مخاطــب را از شــرایط مطلع 
ــفند  ــتان گوس ــد. داس ــر می کن و متاث
تنهــا داســتانی اســت در ایــن مجموعــه 
ــه شــده و  ــان شــاعرانه گفت ــه زب ــه ب ک
ــه  ــدی طعن ــژن نج ــتان های بی ــه داس ب
ــراری  ــوع تک ــنده موض ــد. نویس می زن
ــق و  ــتان عش ــی و داس ــالف طبقات اخت
عاشــقی پســر اربــاب و دختــر خدمتکار 
ــت  ــان روای ــنایی زدایی در زب ــا آش را ب
ــاغ را  ــود. ســرما ب می کنــد. )زمســتان ب
بغل کــرد و ســامی مــن را. دود ســیگار و 
بــوی تنــش ، یــخ می ریخــت بــر آتــش 

ــالگی ام.)صفحه 17(( ــده س هج
 در داســتان پیتزای مخصوص شــخصیت 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــی از زن ب متفاوت
شــده. زنــی متفــاوت از زنــان روســتایی 
و ســنتی و حتــی مــدرن. زنــی ضــد مرد 
و بدبیــن کــه همســر و حتــی دختــرش 
را هــم عاجــز کــرده اســت. نویســنده با 
دادن نشــانه و کدهایی در داســتان ریشه 
ــط  ــه گذشــته اش رب ــار زن را ب ــن رفت ای
ــنگ از  ــان و س ــتان طوف ــد. داس می ده
خــط قرمــز عبــور می کنــد و به مســئله 

ِزنــا و رابطــه ی زن بــا خواهــرزاده ی 
همســرش و احساســی کــه دارد و نهایت 
ــردازد.  ــرد، می پ ــه می گی ــی ک تصمیم
ــه  ــردان ک ــای آفتاب گ ــتان گل ه در داس
برنــده جایــزه ادبــی تیــرگان هم شــده، 
ــگ را  ــات جن ــی از تبع ــنده یک نویس
ــان  ــیب پذیری زن ــد و آس ــان می کن بی
و دختــران را در برابــر نیروهــای متجــاوز 
ــو  ــد پهل ــای قن ــد. چ ــان می ده نش
تنهــا داســتانی اســت در ایــن مجموعــه 
ــه  ــی گفت ــیوه ی تک گوی ــه ش ــه ب ک

می شــود.
 از آن جــا کــه در ایــن مــدل داســتان ها 
ــا  ــگ ی عناصــر دیگــر داســتان کــم رن
محــو اســت و تمــام بــار بــر دوش تــک 
ــه  ــد ک ــرد می طلب ــرار می گی ــی ق گوی
زبــان داســتان قــوی و تاثیرگــذار باشــد 
و بــار شــخصیت پردازی و فضاســازی 
و ســایر عناصــر را بتوانــد بــر دوش 
بکشــد. شــهال ســلطانی مونولوگ هــا را 
از زبــان مــردی ســنتی روایــت می کنــد 
و مخاطــب را بــه طــور کامــل در جریــان 
ماوقــع داســتان قــرار می دهــد. در 
داســتان حیــاط گــرم زن گــرم مزاجــی 
آغــوش  و  محبــت  طلــب  در  کــه 
ــه  ــه دغدغ ــردی ک ــت و م ــر اس همس
ــود.  ــت می ش درآوردن روزی را دارد روای
ــتری،  ــذار ردای خاکس ــتان تاثیرگ داس
ــوی  ــالت دنی ــائل و معض ــا را از مس پ
ــن  ــر ذه ــری ب ــذارد و تلنگ ــر می گ فرات
مخاطبــش می زنــد. بــه لحظــه ای اشــاره 
می کنــد کــه وقــت مــرگ فــرا رســیده 
و بایــد همــه چیــز را رهــا کــرد و رفــت 

ــازه  ــی ت ــگار آدم ــه ان ــا در آن لحظ ام
آرزوهــا، حســرت ها و خواســته های 
خــود را واکاوی می کنــد و دنبــال زمــان 
اضافــه بــرای مانــدن در دنیــا و جامــه ی 
ــد از  ــت. بع ــاندن آن هاس ــل پوش عم
خوانــدن ایــن داســتان مــی گــردی بــه 
دنبــال خواســته هــا و آرزوهــای نهفتــه 
در وجــودت و لیســتی تهیــه می کنــی از 
کارهایــی کــه قبــل از مــرگ می خواهــی 
ــدر  ــت چق ــوم نیس ــی و معل ــام ده انج
فرصت بــرای انجام شــان داشــته باشــی. 
)بــه کتاب هــای کتابخانــه ات اشــاره مــی 
ــده ام.  ــم نخوان ــا را ه ــوز آنه ــی: هن کن
پیــر ردایــش را تــکان مــی دهــد: چنــد 
ســال از خریــد آنهــا می گــذرد؟ ســرت 
را مــی خارانــی: بیســت یــا ســی ســال.
ــا  ــث عکس ه ــتان م ــه 45( داس صفح
از زبــان یــک دختــر بچــه روایــت 
می شــود. فاجعــه ای کــه در حــال وقــوع 
ــه  ــان و درک بچ ــا زب ــر ب ــت و دخت اس
ــات  ــوادث و اتفاق ــودش ح ــه ی خ گان
پیرامونــش را روایــت می کنــد. داســتان 
یــک شــاخه گل، داســتان اکثــر مــادران 
ــه  ــه همیش ــداکار ک ــی ف ــت. مادران اس
ــش  ــح و آرام ــا صل ــد ت ــالش می کنن ت
ــر  ــه خاط ــد و ب ــرار کنن ــه برق را در خان
بچه هایشــان جلــوی همســر خــود 
بایســتند و حتــی در لحظــه ای کــه فکــر 
ــا  ــن دنی ــر در ای ــاید دیگ ــد ش می کنن
نباشــند دغدغــه ای ندارنــد جــز آینــده 
ــم  ــی خواه ــان.) م ــالمتی فرزندانش و س
ــزی  ــن! چی ــه نک ــزم گری ــم: عزی بگوی
نیســت! مراقــب بــاش پاهــات روی خرده 
ــد  ــه ناهی ــرود. ب ــدان ن ــه های گل شیش
ــه اش رو  ــوز جهیزی ــم، هن ــر می کن فک
ــم:  ــی گوی ــود م ــه خ ــردم. ب ــل نک کام

ــس!( ــردن نی ــت م ــاال وق ح
اثرگذارتریــن  و  بهتریــن  از  یکــی 
داســتان های ایــن مجموعــه کــه در 
ــی  ــزه ی ادب ــه ی اول جای ــال 96 رتب س
ــه  ــنده ب ــرای نویس ــت را ب ــادق هدای ص
ــین )ع(  ــا حس ــتان ی ــان آورد داس ارمغ
ــه ی  ــنده فاصل ــار نویس ــن ب ــت. ای اس
طریــق  از  را  طبقاتــی  و  اجتماعــی 
ــام  ــد. در ای ــان می ده ــه ی کار نش بچ
ــزار  ــا ه ــا هزارت ــه حاجی ه ــرم ک مح
ــه  ــین ب ــان نش ــای اعی ــا درمحله ه ت
ــذری  ــذا ن ــان غ ــبیه خودش ــرادی ش اف
روســتایی  پســربچه ی  می دهنــد، 
بــرای تامیــن معــاش خانــواده اش شــاید 
مجبــور شــود تــن بــه هــرکاری بدهــد. 
شــهال رضاســلطانی نویســنده ای اســت 
ــرم  ــی دارد. او ف ــه ی اجتماع ــه دغدغ ک
و تکنیــک را می شناســد و در کنــار 
ــمول  ــذار و گاه جهان ش ــای اثرگ محتواه
می کنــد.  روایــت  را  داســتان هایش 
ــن  ــک از ای ــده ی نزدی ــه در آین ــد ک امی

ــم.   ــتر بخوانی ــنده بیش نویس

      الهام عیسی پور
 

اصالت فرد گرایی در جامعه معاصر
یادداشتی بر مجموعه داستان کیفیت نیما 

اثرفرهاد بابایی 

در » مجموعــه داســتان کیفیــت نیمــا« با 
نگاهــی بــر زندگــی در جامعــه ی معاصــر، 
ــک  ــر منف ــورت عناص ــه ص ــان ها ب انس
ــه  ــد ک ــر درآمده ان ــز از همدیگ و متمای
همــکاری آن هــا بــرای پیشــبرد اهــداف 
جامعــه، جنبــه ی ماشــینی و مبتــذل بــه 
ــود  ــانی خ ــوای انس ــه و از محت خودگرفت

تهــی گشــته اســت.
داســتان بــر رابطــه ی عاطفــی پیچیــده و 
ــی  ــای پیاپ ــا و تنش ه ــت پیونده گسس
میــان والدیــن و اعضــا در امتــداد تجلــی 
ایــن واقعیــت روانشــناختی ؛ علــل 
ــان  ــدی بنی ــف و ناکارآم ــف وضع تضعی
ــگ  ــی و نن ــت فردگرای ــواده ،اصال خان
ــا  ــی  بن ــات انحراف ــیتی و گرایش جنس
ــی از  نهــاده شــده اســت. رابطــه ای عاری
اســتحکام بخشــی میــان زن و شــوهر و 
ــو  ــی و تکاپ ــای اخالق ــزی ارزش ه فروری
بــرای غلبــه بــر نیســتی ذاتــی بــا رنــج 
و التیــام در پــی  فقــدان ) مــرگ مــادر و 
همســر(   و داغ دیدگــی و درهــم تنیدگــی 
ــن  ــتر ای ــی در بس ــای اجتماع پدیده ه
مجموعــه داســتان ، عرصــه را بــرای انزوا 
و تجــرد و روابــط فراجنســیتی فرزنــدان  
فراخ تــر گشــوده و خانــواده را بــر لبــه ی 

ــت . ــرارداده اس ــویه ق ــی دوس پرتگاه
ــث  ــالس ؛ مبح ــتان گی ــه داس درمجموع
ــی ترســیم گشــته اســت،  همجنس گرای
آنچه قدرمســلم آشــکار اســت انحرافات 
جنســیتی بــه دالیــل گوناگــون کــه یک 
حس جنســی غیرمتعــارف در فرد شــکل 
ــع  ــور قط ــه ط ــوان ب ــرد، نمی ت می گی
ادعــا کــرد کــه کــدام عامــل در جهــت 
گیــری حــس جنســی وی موثرتــر بــوده! 
عوامــل اکتســابی و تربیتــی و انتظــارات 
والدیــن آیــا گرایشــات ناخواســته و 
برانگیختگــی هیجانی، عاطفی و جنســی 
ــته؟!  ــراه داش ــه هم ــرف را ب ــارج از ع خ
معمــوال عامــه ی مــردم از رابطــه ی 
جنســی و لــذت جنســی کــه درنهایــت 
ــد را رابطــه ای  ــای نســل می انجام ــه بق ب
طبیعــی می داننــد یــا حتــی اگــر کمــی 
منعطف تــر بیــان کنیــم ، حــس جنســی 
افراطــی کــه بــه صــورت اعتیادگونــه در 
ــا(  ــرد) دوســت و همــکالس نادی ــک ف ی
ــن و  ــد ، تبی ــه باش ــو  یافت ــد و نم رش
تعییــن چنیــن بحرانی مســتلزم بررســی 

ــا  ــت. بعض ــل اس ــل و عوام ــن عل چندی
در تبــادل و گفتمــان مابیــن نیمــا و نادیــا 
جمالتــی ماننــد« اگــه بهــت بگــه رفیــق 
خیلــی خصوصــی باشــیم و یــه کارایــی 

باهــم بکنیــم توچــی میگــی؟
می ترســه  پســرها  بــا  رابطــه  از   «
ــن و  ــواده اش مذهبی ــا خان ــتت ی دوس
محــدودش کــردن« و .... فــارغ از عریانــی 
ــرادر  ؛  ــر و ب ــل خواه ــی تعام و بی پروای
احتمــاالت و پیش فرض هایــی ممکــن 
اســت مطــرح باشــد در ذهــن مخاطــب 
کــه شــاید بــه دلیــل وابســتگی عاطفــی 
بیــن دوهمجنــس یــک حــق بــه ظاهــر 
انســانی بــه وجــود مــی آورد کــه باعــث 
ــی  ــات جنس ــه ی گرایش ــود از بقی می ش
ــات و  ــن تمنی ــد همی ــردد مانن ــزا گ مج
تمایــالت جنســی همکالســی نادیــا امــا 
ــی  ــی، همجنس گرای ــم روانشناس در عل
ــی  ــزا بررس ــده ای مج ــوان پدی ــه عن را ب
ــیب  ــای آس ــب الگوه ــد در قال می نماین
شناســانه و بــه صــورت یــک بیمارروانــی 
ــن  ــوف چنی ــی را معط ــات بالین ،مطالع
مســئله ای می نماینــد. کمــا این کــه 
ــی  ــوم اجتماع ــوزه ی عل ــر ح ــاق نظ اتف
ــی ،  ــان روانشناس ــاری و متخصص و رفت
ــک  ــی ی ــه همجنس گرای ــن ک ــن چنی ای
شــاخه ی ســالم از گرایش های جنســی در 
انســان اســت ،  هر چند انکارناپذیراســت 
کــه  عــده ای از محققــان برخــالف 
مرجــع  ســازمان های  دســتورهای 
علمــی، همچنــان آن را یــک اختــالل بــه 
ــر  ــتداللم ب ــا اس ــد. ام ــاب می آوردن حس
ایــن اســت  در حــوزه ی اصلــی تحقیــق 
ــی،  ــر روی همجنس گرای ــی ب روانشناس
ــه  ــه چ ــت ک ــرح اس ــش هایی مط پرس
عاملــی باعــث می شــود انســان بــه هــم 
جنس خــود کشــش جنســی پیــدا کند! 
آیــا گرایــش همجنس گرایانــه تاثیــری بر 
وضعیــت ســالمت و عملکــرد روانــی یــا 

ــذارد؟ ــرد می گ ــی ف ــالمت عموم س
ــه  ــه ب ــیتی در جامع ــگ جنس ــا نن آی
صــورت تبعیــض و تعصــب بازنمــود دارد 
ــر  ــخص و محرزت ــورد مش ــن م ــه ای ک
ــه  ــال ب ــراد مبت ــد. اف ــر می رس ــه نظ ب
ــه در  ــاظ این ک ــه لح ــی ب ــن اختالل چنی
ــم  ــگ  مته ــاگری بی درن ــی خودافش پ
و بیمارروانــی  پنداشــته می شــوند و 
ــه  ــه متوج ــوی جامع ــونتی را از س خش
ــراب و  ــار اضط ــد دچ ــان می نماین خودش
ــا  ــه م ــی ک ــوند. از آن جای ــراس  می ش ه
جامعــه ای مذهبی و مســلمان هســتیم  به 
ــاب آوری  ــکیبایی و دامنه ی ت طبع شیارش
ــه  و مدارایمــان  بســیار پاییــن اســت.  ب
لحــاظ هنجارهــا و آییــن فرهنگــی و نظام 
ــله و  ــن مس ــوم ... همی ــی  مرس عقیدت
ــن  ــدی ای ــن فراین ــل ها در چنی تسلس
اشــخاص را در تنگنــای هویــت جنســی و 

هویــت مذهبــی قــرار می دهــد و عالئــم 
ــه ی  ــس از ضایع ــی پ ــالل استرس اخت
ــدن  ــراس و  برمالش ــت ه ــه عل ــی ب روان
ــر  ــان  فزون ت ــکالت روانشناختی ش مش

می کنــد.

ــناختی و کاوش  ــرآورد روانش ــک ب ــا ی  ب
ــبب  ــخصیت و س ــوع ش ــینه ی ن در پیش
ــوان   ــرد می ت ــی ف ــط زندگ ــی و محی ژن
بــه تبین هــای معقــول  و ارزیابــی 
ــه   ــا این ک ــت کم ــت یاف ــوب دس مطل
تحقیقــات کنونــی نشــان می دهــد کــه 
برهــم کنشــی عواملــی ماننــد ژنتیــک، 
هورمون هــای دوران جنینــی و اثــرات 
ــری  ــکل گی ــر ش ــی ب ــتی و محیط زیس
ــر  ــراد تاثی ــن اف ــی ای ــات جنس گرایش

ــت. ــته اس ــزایی داش بس

هوشــنگ  واکنــش  داســتان   « در 
بعدازچهــارروز خوابیــدن«  مقولــه مــرگ 
و نحــوه ی ســوگواری )از دســت دادن 
ــادر و همســر( ترســیم گشــته اســت  م
، رنــج و انــدوه جان فرســای مــرگ 
نزدیــکان و عزیــزان ، همــواره از جنبــه ی 
عمیق تریــن  احتمــاال  روانشــناختی، 
تاثیــر را بــر ذهــن و احســاس فــرد باقــی 
می گــذارد. بــه رغــم این کــه زمــان 
التیــام می بخشــد و پادزهــر قدرتمنــدی 
اســت در برابــر احســاس درماندگــی امــا  
نویســنده ،ماهیــت رابطــه ی بازمانــده بــا 
ــتان  ــه ی داس ــس زمین ــی را در پ متوف
انعــکاس داده تــا بدین طریق بــه مخاطب 
خاطرنشــان ســازد به مــرور زمــان برخی 
رفتارهــا ممکــن اســت بهبــود پیداکنــد 
یــا بالعکــس بــه وضعیــت مزمنــی انتقال 
یابــد همانند اختــالل در خواب و اشــتها و 
گوشــه گیری  و حــواس پرتــی پــدر،  بــه 
عنــوان مثــال جمالتــی »  به خاطــر مرگ 
مامــان بــود کــه بابــا همــش می خوابیــد«
» الکــی نگرانیــم ، دلــش می خــواد 

ــه«  ــه ،غمگین بخواب
» نادیــا گفت ؛ افســرده اس ، بلــه نادیاجان 

افســرده اس ماهــم افســرده ایم هــر کــی 
تــوی افســردگی یــه جــور عکــس العمل 

ــون می ده« نش
» یــه روز نادیــا اومــد خونــه دیــدم 
ــرد » و ...  ــاه ک ــخ کوت ــاش رو از بی موه

ــیبی و  ــس آس ــم پ ــن عالئ ــی ای تمام
ــتر  ــوگواری در بس ــم  و س ــوه ی مات نح
ــه از  ــتند ک ــن هس ــی از ای ــتان حاک داس
ــد و  ــت وارده برنمی آین ــده ی مصیب عه
از حمایــت اجتماعــی مکفــی برخــوردار 
ــر  ــن از منظ ــن چنی ــه ای ــتند ک نیس
ــکاب  ــه ارت ــناختی ب ــیب های روانش آس
ــد . ــادرت می ورزن ــی مب ــن اعمال چنی

 بــروز انــدوه و خشــم ، گنــاه و خویشــتن 
ــی  ــی جملگ ــراب و تنهای ــی ، اضط نکوه
نمایان گــر احســاس های طبیعــی در برابر 
ماتــم بــوده امــا پاســخ طبیعی فقــدان در 
ــای  ــا جهت دهی ه ــخاص ب ــتر اش بیش
نادرســت همراه گشــته و روند ســوگواری 
را دچــار اختــالل  کــه ایــن امــر یکــی از 
ــس  ــای پ ــن واکنش ه ــره آمیزتری مخاط

آســیبی اســت.
ــر  ــی از منظ ــل نهای ــتدالل و تحلی اس
ــی و  ــت نهای ــناختی ؛ واقعی ــیب ش آس
بازگشــت ناپذیــری متوفــی بــرای ســایر 
بازمانــدگان و چگونگــی تــاب آوری آن هــا 
جملگــی همبســتگی تامــی بــا مداخلــه 
در وقــت بحــران و شــبکه های حمایتــی 
اجتماعــی دارد چــرا کــه ســوگواری نیــز  
ــت و  ــه موقعی ــت ن ــه اس ــود  مرحل خ
رونــدی دراز مــدت کــه مراحــل ، دوره هــا 
ــه  ــده ب ــرد داغدی ــرای ف ــی را ب و تکالیف
ــد   ــی می نمای ــس منطق ــال دارد پ دنب
ــا  ــن ی ــای مزم ــای واکنش ه ــه ج ــرد ب ف
واکنش هــای بــه تاخیــر افتــاده ، خشــم 
و انــکار مترصــد ایــن باشــد در طــی زمان 

بــه وضعیــت نرمــال و بهنجــار رســد.

ادبی،هنری و فرهنگی/ شهرستان خرم آباد
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مــادر  بیمــاری  بــا صحنــه ی  داســتان 
ــه خــاک ســپاریش در  ــوت و ب ــر و ف نیلوف
ــوس آنجلــس( شــروع  جغرافیــای آمریکا)ل

می شــود. 
زندگــی  رخدادهــای  و  مشــکالت   و   
ــر( در دو  ــان )نیلوف ــی رم ــخصیت اصل ش
آمریــکا  و  ایــران  جغرافیایــی  موقعیــت 

می افتــد.  اتفــاق  برایــش 
دهــه ی  دو  از  بیــش  روایــت  داســتان 
ــه  ــت ک ــاله ای اس ــر ۱۳ س ــر، دخت نیلوف
ــه  ــرایطی ک ــت ش ــتان تح ــول داس در ط
ــاً توســط  پــدر برایــش برنامه ریــزی  عمدت
هویت یابــی،  مشــکل  دچــار  می شــود 
عدم اعتمــاد بــه نفــس و وابســتگی مفــرط 
ــه ســایرین می شــود. )پــدری مقتــدر در  ب

ــل( ــع و منفع ــری مطی ــر دخت براب
ــر چگونگــی روایــت  ــه تنهــا  ب نویســنده ن
داســتان دقــت الزم را دارد، بلکــه بــا بهــره 
ــی  ــال  فصل های ــی اتص ــرم و چگونگ از  ف
ــی  ــرده روایت های ــود خ ــن خ ــه در بط ک
ــی عمــل  ــه خوب ــد و ترکیــب آن هــا ب دارن

کرده اســت.  
هــر  رمــان  بخش هــای  یــا  و  فصل هــا 
ــه و موقعیــت داســتانی  کــدام چنــد صحن
را بازگــو مــی کننــد و از زبــان نیلوفــر بــا 
زاویــه دیــد اول شــخص و در بخش هایــی 
هــم از زبــان شــخصیت های ) پــدر نیلوفــر 
ــا زاویــه دیــد  و شــاگرد نیلوفــر »دنــا« ( ب
ســوم شــخص  روایــت می شــود.  نکتــه ای 

ــه   ــت ک ــن اس ــت ای ــه اس ــل توج ــه قاب ک
نویســنده تعــدد راوی را در صحنه هــای 

ــار  ــی چه ــه در مجمــوع ســه ال خــاص، ک
صحنه انــد و بــار اصلــی داســتان را بــه 
عهــده دارنــد و کاربــردی هســتند، بــه کار 

می بــرد.
از جمله : 

نیلوفــر در  بیمــاری و مــرگ مــادر   -۱
آمریــکا و دفــن او در آمریــکا و بــاز گشــت 

ــران ــه ای ب
ــا در  ــا دن ــر ب ــات نیلوف ــنایی و مالق 2-آش
ــر  ــه ه ــه ک ــی جداگان ــان و تحلیل خانه اش
ــد.  ــو می کنن ــن مالقاتشــان بازگ دو از اولی
ــادر  ــپیده )م ــه ی جــرو بحــث س ۳- صحن
ــار  ــن چه ــه مابی ــی ک ــا( و دیالوگ های دن
ــپیده( ردو  ــر و س ــرزو، نیلوف ــا ، ب ــر )دن نف

ــود.  ــدل می ش ب
ــخصیت  ــه ش ــر ک ــر نیلوف ــالوه ب ــان ع رم
اصلــی  اســت چنــد شــخصیت محــوری از 
ــر«، »عمــو اســفندیار«،  ــه، »پدرنیلوف جمل
»مانــی«، »دنــا« ،«بــرزو )پــدر دنــا(« نیــز 
ــد  ــا می کنن ــان نقــش مهمــی را ایف در رم
بــا  نویســنده   کــه در طــول داســتان 
بــه  ضــرورت   حســب  بــر  و  حوصلــه 
ــر  ــردازد که منج ــدام می پ ــر ک ــی ه زندگ
بــه شــخصیت پردازی آن هــا می شــود و 
مواجــه می شــویم  انســان هایی  بــا  مــا 
ــان   ــکار و احساساتش ــه و اف ــا اندیش ــه ب ک
نمانــد  ناگفتــه  و  برایمان ملموس ترنــد. 
ــی  ــش مهم ــوگ نق ــر دیال ــن اث ــه در ای ک
ــر مســتقیم  ــه طورغی ــات ب در دادن اطالع
و شــخصیت پردازی و کنــش و واکنــش 

کارکترهــا دارد. 
 رمــان  »مــن در پرانتــز« پــر اســت از 
همــراه  »صــدا«    ، »بــو«  المان هــای 
ــاص  ــه خ ــاعرانه  ای ک ــی ش ــر و زبان ــا نث ب

نویســنده اســت. 
از جمله : 

»بدنــش بوی صابون تلخ می داد.« 
» از دور صــدای غــژ غــژ بلنــدی می آمــد. 

«
ــود کــه ریخــت  »قهــوه اش قهــوه تلخــی ب

تــوی گلــوی اتــاق«
»خاطــره مثــل آبســه اســت و بــا مالیمــت 
ســرباز  بکشــیم  بهــش  دســت  هــم 
ــه  ــودم ک ــده ب ــه فهمی ــه تجرب ــد، ب می کن
ــا آن  ــذارم یاده ــد بگ ــم و بای ــد بجنگ نبای
قــدر جوالنشــان را بدهنــد تــا خســته 

ــد.  ــرم بردارن ــت از س ــوند و دس ش
و  دارد  رنگ کفــن  ســفید  »صفحــه 
بایــد  بعــد  اســت.  دلهــره آور  همیشــه 
ایــن کفــن را بــه آفرینــش تبدیــل کنــی، 
ــل مــرگ پرسشــی  آفرینشــی کــه در مقاب

» و...  می گــذارد  بــزرگ 
پرانتــز«  در  »مــن  رمــان  خاتمــه  در 

اثــری  روانشــناختی ، فلســفی اســت و 
بــه خــط قرمزهایــی دارد کــه  اشــاره 
شــاید هنــوز هــم  در حــال حاضــر در 
محســوب  تابــو  عنــوان  بــه  جوامعــی 
شــود. پرداختــن نویســنده بــه  روابــط 
جنســی کــه مــا بیــن نوجوانــان و جوانــان 
مداومــت  و چگونگــی  شــکل می گیــرد 
ــویی )  ــمت و س ــدت س ــط در دراز م رواب
ــد  ــدا می کن ــتی( پی ــتی، سادیس مازوخیس
نظــر  از  و  ادامــه می یابــد.  اعتیــادوار  و 
ــان و  ــودی انس ــت وج ــه ماهی ــفی ب فلس

می پــردازد.  اگزیستانسیالیســتی 
ــد،  ــز می کن ــان را متمای ــه رم ــه ای ک نکت
نشــان دادن و روایــت چگونگــی رشــد 
ــه  ــی ب ــیر نزول ــا از س ــخصیت کارکتره ش
ــاد  ــت، اعتم ــکوفایی ، هوی ــمت خودش س
کامــاًل  به صــورت  ســعود  و  به نفــس 
اســت.   تعلیــق  بــا  همــراه  و  داســتانی 
مــن درپرانتــز، نشــان می دهد کــه هــر 
ــی  ــن راه طوالن ــه در ای ــخصیتی چگون ش
را  دشــواری  و  ســخت  تاوان هــای 
ــول  ــل قب ــخصیت قاب ــه ش ــا ب ــد ت می ده

ــد. ــت یاب ــود، دس خ
ــت  ــت و قابلی ــری اس ــه  تصوی ــی ک رمان
ــم(  ــا فیل ــریال و ی ــینمایی) س ــاس س اقتب

ــی را دارد.  ــی غیرخط ــا روایت ب

     کیهان خدیوی

از مراقبت تا تنبیه
یادداشتی به بهانه تجدید چاپ »شكار 
شبانه«، مجموعه داستان صمد طاهري

 

ــتان  ــه داس ــکارچی« از مجموع ــتان »ش داس
»شــکار شــبانه« نوشــته صمــد طاهــری 
زن هــا  کــه  اســت  جامعــه ای  نمایانگــر 
مظلومنــد، مگــر آنکــه علیــه این ســتم ناشــی 
از رســم هاي پوســیده قیــام کــرده باشــند. ایــن 
ــت  ــت خدم ــتند جه ــان هایي هس ــا انس زن ه
بــه مردهــا و بــرآوردن نیازهای شــان. خــواه زن، 
خدمتــکار منزل دکتر تحصیلکرده شهرنشــین 
باشــد یــا ســاکن روســتایی دورافتــاده. نه تنهــا 
از حقــوق اولیــه و حتــی غریــزی خــود ماننــد 
دوســت داشــتن محرومنــد، بلکــه حــق 
ــت و  ــده اس ــلب ش ــان س ــز از آن ــراض نی اعت
اگــر شــجاعت نادیــده گرفتــن قوانین نانوشــته 
جامعــه را داشــته و خــاف جریان معمول شــنا 
کــرده باشــند، بــا مرگــی ســخت و عبرت آمــوز 
روبــه رو خواهنــد شــد. داســتان بــا نثــری روان 
ــا را از  ــذار، م ــاه و تاثیرگ ــای کوت و دیالوگ ه
پنــدار اولیــه، مبنی بر زایشــی جدیــد و تولدی 
ــاند.  ــرگ می کش ــل و م ــه قت ــه ورط ــر، ب دیگ
پایــان داســتان گرچــه ناباورانــه و شــوک آور به 
ــا رشــته های قبلــی چنــان  نظــر می رســد، ام
ظریــف و دقیــق بافتــه شــده اســت کــه بــرای 
مخاطــب پذیرفتنــی باشــد. از ایــن لحــاظ بــه 
داســتان »التــاری« شــرلی جکســون شــباهت 
ــدارد.   ــه ن ــن الی ــد آن چندی دارد، گرچــه مانن
ــا هــم  شــخصیت مردهــای داســتان گرچــه ب
متفاوتنــد، امــا در یــک نقطــه همســانند، آنجــا 
کــه منافــع آنهــا درمیــان باشــد. »ببرازخــان« 
بــه قــول خــودش در پــی حفــظ آبــروی بــرادر 
اســت، امــا ایــن تنهــا انگیــزه وی نیســت، بلکه 
ــرای  غــرض اصلــی اش، درس عبرتــی اســت ب
ــه خــود.  پرنده هــای محبــوس  در قفــس خان
کدخــدا بــه عنــوان رییــس دهکــده و نگهبــان 
رســم و عــرف، بــرای ثبــات و امنیــت روســتای 
ــر  ــش، ه ــدرت خوی ــای ق ــر و بق ــت ام تح
کــس کــه نیازهــای اصلــی و انســانی اش را بــر 
قراردادهــای اجتماعــی نانوشــته توســط مردان 
ترجیــح دهــد، خــری می دانــد که قیمــت نقل 
و نبــات را ندانســته اســت. از نظــر او همیــن  که 
ــش  ــرد و نان ــا می خ ــش ط ــرای زن ــردی ب م
ــد  ــان بای ــوده و زن ــه ب ــای خان ــد، آق را می ده
ــه  ــر ک ــد و ه ــرورانی را بدانن ــن س ــدر چنی ق
قــدر ندانســت، حکمــش مــرگ اســت. دکتــر 
گرچــه تحصیلکــرده و شهرنشــین اســت، امــا 
ــه اش  ــه زن دارد در خان ــزاري ب ــگاه اب ــز ن او نی
از همســر و فرزنــد خبــری نیســت، بلکــه زنــی 
خدمتــکار را بــه حقوقــی ماهانــه اجیــر کــرده 
ــر  ــد. توجیه گ ــه برطــرف کن ــاي خان ــا کاره ت

وجــدان دکتــر بــرای کشــتن زنــی کــه 
ــده، ســه  ســنت های اســتثمارگرایانه را برنتابی
دســته اســکناس اســت کــه در کیف گذاشــته 
و بــا آرامشــی بــاور نکردنــی مــرگ زن جــوان 
ــنت  ــت س ــا رعای ــه ب ــد و البت ــم می زن را رق
ــدان  ــا وج ــکل، ت ــتفاده از ال ــکی اش، اس پزش
حرفــه ای و قســم نامه بقــراط را رعایــت کــرده 
ــه  ــت و ب ــی، ضال ــا اوج زبون ــرج ام ــد. ف باش
قهقــرا رفتن منــش انســانی را نمایــان می کند. 
پــدری کــه بــا تمــام عاقــه بــه دختــر، جــرات 
ســرپیچی از قواعد جامعــه را نــدارد. او نیز برای 
رهایــی از ایــن سرشکســتگی، چــراغ دار قاتــل 
ــودش  ــتان خون آل ــر دس ــده و ب ــدش ش فرزن
ــه اســت  ــا آن پای ــد. حقــارت او ت بوســه می زن
کــه بــه فــرو کشــیدن دود تریــاک برآمــده از 
ســینه قاتــان فرزنــدش و بلعیــدن نــان زیــر 

کباب شــان قناعــت می کنــد. 
ــاری  چهــار زن داســتان گرچــه از خــود اختی
نداشــته و تابع االمــر مرداننــد، امــا چهــار 
شــخصیت متفــاوت را بــه نمایــش می گذارنــد. 
زن خدمتــکار منــزل دکتــر، ســاده، تســلیم و 
قانــع اســت؛ بــاورش ایــن اســت کــه دکتــر در 
کار مــداوای بیمــاران اســت و از اینکــه در خانه 
ــوده  ــوراک ب ــورد و خ ــرپناه و خ وی، دارای س
ــه نظــر  ــر اســت، راضــی ب ــاز دکت ــورد نی و م
می رســد. او از تنهایــی می ترســد و شــاید 
همیــن بی کســی و نیــاز بــه گریــز از تنهایــی، 

ــه کشــاند ه اســت.  وی را بدیــن خان
زن جــوان ببرازخــان ســاکت و ســر بــه زیــر و 
تســلیم سرنوشــت می نمایــد. زنــی کــه ظاهــرا 
هیــچ کاری بــا اتفاقــات پیرامــون خــود نــدارد. 
امــا غــزال، زن بــرادر ببرازخــان، نمایانگــر 
ــه  ــم هم ــه به  رغ ــی ک ــت. کس ــان اس عصی
عــادات ســفت و ســخت عاشــق شــده اســت. 
غــزال اکنــون کــه گرفتــار شــده ولــي حاضــر 
ــام  ــو  دادن ن ــی  و همــکاری و  ل ــه مجیزگوی ب
معشــوق نیســت و در ایــن راه تــا آنجــا  پیــش 
مــی رود کــه مــرگ را پذیرا می شــود و حســرت 
دانســتن را بــه دل قاتــان خــود می گــذارد. زن 
ــی دیگــر باشــد،  ــد غزال اول ببرازخــان می توان
ــل  ــکنجه و قت ــدن ش ــم دی ــه به رغ ــا ک آنج
غــزال، بــا حرکات و اشــاراتی نســبت بــه دکتر، 
نیــاز عاطفــی و نارضایتی اش را از مــرد  و حصار 
خانــه را بــه نمایــش می گــذارد تــا مــا را بدیــن 
درک از داســتان برســاند. داســتان شــکارچی 

نشــان می دهــد کــه داشــتن قــدرت نامحــدود 
ــرای  ــردان( ب ــت م ــا در دس ــواه )اینج و دلبخ
ــرزی  ــد و م ــود ح ــای خ ــته ها و نیازه خواس
نمی شناســد، تــا آنجــا کــه زن را زنکــی 
ــت و  ــز و رف ــت و پ ــه پخ ــه وظیف ــد ک می دان
روب را برعهــده دارد و در صــورت تخطی از آن، 
ــا دیگــر مــردان دور و  در اتحــادی نامیمــون ب
نزدیــک، او را خواهنــد کشــت. حضــور ماشــین 
دوم در ســپیده دم، پــس از قتــل اول و تکرار دو 
دیالــوگ »زنــی پــا بــه مــاه داریــم« و »پارســال 
هــم آمــده بودیــد« کل شــمولی ایــن قوانیــن و 
ــه  ــا را ب ــای پســین و تکــرار آنه ــخ قتل ه تاری
ــا  ــه ب ــم ک ــا نپنداری ــود، ت ــادآور می ش ــا ی م
ــم. گرچــه  ــه رو بوده ای ــه ای اســتثنایی روب واقع
ــی  ــای جنوب ــه کوه ه ــاره ب ــین دوم و اش ماش
ــه کوه هــای  ــل ســفر دیشــب دکتــر ب در مقاب
شــمالی، کمــی شــعارگونه بــه نظــر می آیــد و 
شــاید اگــر نویســنده فقــط بــه حضور ماشــین 

ــرد. ــت می ک ــت، کفای ــاره داش دوم اش

ــاب  برشــي  از  داســتان  »شــکارچي«   از کت
»شــکار شــبانه«

مــش فــرج بــه اســتکان چایــش نــگاه مي کرد. 
ــته م« گفت: »من سرشکس

ببراز رو به زن ها گفت:»برین بیارینش.«
زن هــا بلنــد شــدند و بیــرون رفتنــد. دکتــر بــه 
مــش فــرج نــگاه مي کــرد کــه پاهــاي الغــرش 
را بغــل گرفتــه و در خــود مچالــه شــده بــود. 
در اتــاق بــاز شــد. زن هــاي ببــراز زیــر بغــل زن 
ــد. زن  ــو مي آورن ــد و ت ــه بودن ــي را گرفت جوان
چشــم هاي درشــت ســیاهي داشــت کــه تــوي 
صــورت مهتابــي الغــرش گــود افتــاده بــود. او 
را بردنــد و زیــر تاقچــه روبــه رو نشــاندند. زیــر 
گونــه چپــش کبــود شــده بــود و جــاي چنــد 
ســوختگي زیــر گــردش دیــده مي شــد. دکتــر 

رو بــه مــش  فــرج گفت:»اســمش چیــه؟«
بغض آلــودش  صــداي  بــا  مــش  فــرج 

گفت:»غــزال.«
ببــراز گفت:»آقــاي دکتــر، دســت بــه کار 

» ؟ مي شــین
دکتــر در کیفــش را بــاز کــرد. بســته هاي 
کیــف  و  گذاشــت  آن  تــوي  را  اســکناس 
زن هــا  بــه  رو  آورد،  بیــرون  را  کوچکــي 

گفت:»بخوابونیــش.«
زن هــا غــزال را درازکــش کردنــد. دکتــر بلنــد 
شــد، رفــت بــاالي ســرش نشســت. غــزال یک 
دم بــه او نــگاه کــرد و دوبــاره بــه نقطــه اي روي 
پیراهنــش خیــره شــد. دکتر بــه موهاي ســیاه 
ــش را  ــت چپ ــچ دس ــرد، م ــگاه ک ــدارش ن تاب
گرفــت و بــه ســاعت قــاب طــاي کوچکــش 
خیــره شــد. آنجــا هــم جــاي چنــد ســوختگي 

را دیــد گفت:»چنــد روزه چیــزي نخــورده؟«
زن بزرگ تر گفت: چار روزه.«

ببــراز گفت:»کوفــت بخــوره. حیــف اون همــه 
ــه  ــن لکات ــاي ای ــه پ ــن ب ــرادر م ــه ب ــول ک پ
ریخــت. اون همــه لباس هــاي خارجــي و 
ســاعت طــا و تلویزیــون باتــري دار و یخچــال 

ــه.« ــیله دیگ ــزار جــور وس ــي و ه نفت
ــواي  ــدر حل ــد ق کدخــدا گفت:»خــر چــه دان

ــات.« نب
دکتر گفت:»چند سالشه؟«

مش  فرج گفت:»20 سالي داره.«

نشان دادن و روایت چگونگی رشد 
شخصیت کارکترها از سیر نزولی به 

سمت خودشکوفایی ، هویت، اعتماد 
به نفس و سعود به صورت کاماًل داستانی 

و همراه با تعلیق است.  من درپرانتز، 
نشان می دهد که هر شخصیتی چگونه 

در این راه طوالنی تاوان های سخت و 
دشواری را می دهد تا به شخصیت قابل 

قبول خود، دست یابد.

اثــر  ایــن  دیگــر  ویژگی هــای   ]از     
اســت  زنــی  ویژگیهــای  بــه  ،پرداختــن 
ــه  ــی ک ــن و نگاه ــم بی ــود ک ــدی خ از دی
از منظــر نیچــه )فروشــد( زنانــه را  بــه 
ــم  ــه از درد و زخ ــذارد ،آن چ ــش می گ نمای
کــه مــا زن هــا در خــود پنهــان می کنیــم را 
ــه  ــه ب ــا جســارتی زنان ــم ( ب ــا صدیقی )فریب
نوشــتار آورده اســت و مــا بیــش از آن کــه از 
واقعیــات زندگــي ایــن زن اندوهگیــن شــویم 
،از زاویــه ی دیــد ایــن زن بــه خــودش ،زخم 

. می خوریــم 
نگاهــی شــی واره و ابژکتیــو کــه نــه متعلــق 
ــه  ــب جامع ــه از جان ــن زن بلک ــه خــود ای ب
ــگاه  ــن ن ــوار اســت و ای ــر او س ــواده ب و خان
راوی البتــه نــگاه همــه ی مــا  بــر خودمــان 
در پســتوهاي تاریــک ذهن مــان اســت کــه 
جــرأت بــاز گــو کــردن ایــن همــه در رمانــی 
بــا ایــن تفاســیر و پرداختــن بــه امــر آلــوده  
و مــادی کــه کریســتوا از آن بــا نــام )آلــوده 
مدفــوع  می کند،ماننــد  یــاد  انــگاري(  
،تهــوع  وعنکبــوت  کــه در رمــان بــه کــرات 
ــتوایی  ــق کریس ــا منط ــود وب ــده می ش دی
ــیوه ی  ــه ش ــوده ب ــر آل ــردن ام ــکار ک ،آش
ــج   ــا رن ــه تنه ــات، ن ــتقیم در ادبی ــر مس غی
ــارا  ــد  م ــه می توان ــد بلک ــات نمی بخش را ثب
ــج  برســاند،  ــه واالیــش و رســتگاری از رن ب
همچنــان کــه روانــکاوی کــه در رمــان نیــز 
از آن یــاد شــده و نوشــتار درمانــی کــه 
شــخصیت اصلــی بــه آن می پــردازد همیــن 

ــد. ــرد را دارن کار ک

مریم شمس

بر رمان من در پرانتز
ــاز می شــود  ــی آغ ــا اندوهــی ایلیات ــان ب رم
آنچــه  و  ســانیه  ،انــدوه  غربــت  ،غــم 
ــدان  ــوان )فق ــا  عن ــتوا (از آن ب )ژولیاکریس

( یــاد می کنــد.
ــان  ــدای رم ــت( ،در ابت ــادر نیس ــا )م ــا ب م
ــر  ــی زی ــن جابجای مواجــه مــی شــویم و ای
ــان  ــاله آن چن ــیزده س ــری س ــت دخت پوس
جابجــا می شــود ،کــه مــا )فقــط پــدر 
هســت (را می بینیــم و یادمــان مــی رود 
تمــام ماجــرا از فقــدان  نبــودن آغــاز شــده 

ــت . اس
ــایه ی  ــن س ــاور کریســتوا ای ــه ب ــع ب در واق
بــه  اورا  کــه  فرزنــد  بــر  اســت  مــادر 
ــا  ــیفته وار و نهایت ــمت افســردگی خودش س

می بــرد. پیــش  مالیخولیــا 
رمــان بــا تخیــات راوی و جابجایــی مــادر 
بــه مانکــن از دیــد دختــر بچــه ای ســیزده 
ــد  ــا می فهمان ــه م ــاز می شــود و ب ســاله آغ
ــا ذهــن  راوی طــرف هســتیم و  ــا ب ــه م ک
نبایــد انتظــار وقایــع  بیرونــی و قله هــا 
ــان را  ــک رم ــی ی ــت خط ــاي روای و اوج ه
داشــته باشــیم . همیــن  بــی انتظــاری 
ــه  ــذارد ،ک ــا می گ ــش روی م ــی را پی ،متن
هماننــد حرکــت مورچــه بــر ســنگ ،مــا را 

ــرد... ــو مــی ب جل

ادبی،هنری و فرهنگی/ شهرستان خرم آباد
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   نوراهلل نصرتی

درآمد
شــهریار مندنی پــور بــه خاطــر تعــداد 
قابــل توجــه داســتان های خوبــی کــه 
بنــا بــه توجــه ویــژه اش بــه »ادبیــت« 
و  متنــوع  فرم هــای  در  داســتان، 
ــا مضامیــن متعــدد آن هــا  متناســب ب
ــندگان  ــه، از نویس ــاخته و پرداخت س
مطــرح ادبیــات داســتانی معاصــر 
ــر آن  ــود. ه ــوب می ش ــران محس ای
کــه رنــج و سرمســتی ویــژه خوانــدن 
آثــار مندنی پــور را تجربــه کــرده، 
ــش  ــر نق ــد او ب ــل تاکی ــه دلی متوج
ــان و  ــر زب ــر«ی عنص ــوری و»گوه مح
نثــر و لحن در نوشــتن داســتان و توجه 
ــده و  ــت آن ش ــرم در کلی ــه ف ــژه ب وی
دریافتــه کــه او خــوب لغــت می دانــد، 
ادبیــات ســرزمین اش را همپــای ادبیات 
ارواح  »کتــاب  در  گرچــه  جهــان- 
ــی  ــای فارس ــهرزاد«ش از ترجمه ه ش
آن هــا راضــی نیســت- خــوب خوانــده 
ــر ســوال خــود از هســتی و  و ذهــن پ
ــدی  ــی و اب ــای ازل ــتی پدیده ه چیس
ــت و  ــرت و هوی ــق و حس ــون عش چ
تنهایــی و مــرگ و شــر و فاجعــه را بــا 
زبانــی غنــی و پــر از اســتعاره و کنایــه 
و حساســیتی شــگرف و عواطفــی 

پرشــور می آمیــزد.
بــه تازگــی یکــی از دو رمــان قبــال بــه 
انگلیســی منتشــر شــده او در آمریــکا 
ــان  ــه زب ــانی«، ب ــاه پیش ــام »م ــه ن ب

ــه  ــد، ب ــی باش ــه فارس ــود ک ــدا خ مب
نام»عقــرب ِکشــی« در لنــدن منتشــر 
ــی  ــرب کش ــار عق ــت. انتش ــده اس ش
ــوی  ــن و گفتگ ــاس آفری ــرت ی و حی
درونــی یکــی از خواننــدگان آن بــا اثــر 
و نویســنده اش هنــگام خوانــدن اش، از 
ــا اثــری بــی چفــت و بســت  این کــه ب
در ســاختار و میانمایــه و گاه وهــن 
آلــود در رویکردهــای موضوعــی و 
مضمونــی، از نویســنده محبــوب خــود 
مواجــه شــده، انگیــزه اصلــی نوشــتن 
ــت. در  ــوده اس ــر ب ــد و نظ ــن نق ای
عقــرب کشــی بــرای تصویــر و ترســیم 
ــر«-  ــان -»امی ــوری رم ــخصیت مح ش
کــه ملــول از وقــوع  انقــالب و معلــول 
ــا روایتــی  از جراحــت جنــگ اســت، ب
پــرده در مواجهیــم کــه حاصــل راحتی 
خیــال نویســنده آن از نبودن سانســور 

ــت. ــار اس ــاورای بح ــک م در ممال
ــی   ــرب کش ــنده ی عق ــاید نویس  ش
ــود  ــورانه خ ــی جس ــام تجربه گرای ن
ــون و  ــرم و مضم ــه ف ــه وج ــر س در ه
ــول  ــه ق ــان اش را - ب ــات رم موضوع
ــی  ــی ب ــا ب ــه ب ــک مصاحب ــود در ی خ
ــا  ــان- صرف ــن رم ــون ای ــی پیرام س
یک»ریســک جدیــد«)در فــرم( بنامــد. 
امــا خطرپذیــری نهفته در این ریســک 
ــتی  ــه در گشاده دس ــا ن ــد، صرف جدی
مندنی پــور در شــرح و وصــف رفتارهــا 
و تخیــالت جنســی شــخصیت های 
هجــو  و  نقــد  در  نــه  و  رمــان 
ــگانی  ــت پیش ــران و سیاس حکومت گ
کــه مخالــف آن هاســت، بلکــه در امــر 
ــه  ــز نهفت ــر نی ــه »ادبیت«اث ــوط ب مرب
چــرا کــه مندنی پــور در محــدوده 
ــک  ــول ی ــن مط ــراخ مت ــال ف و مج
رمــان حجیم-»سانســور یــک داســتان 

عاشــقانه ایرانــی« را چــون بــه فارســی 
در نیامــده، نخوانــده ام- در عقــرب 
ــای  ــا دامنه ه ــارو ی ــرج و ب ــی، از ب کش
مــه گرفتــه و ایهــام و ابهــام زده 
ــا  ــر رویکرده ــی و دیگ ــی و معنای زبان
ــت  ــا پس ــتی ی ــگردهای مدرنیس و ش
ــار  ــب آث ــی در اغل ــتی روای مدرنیس
ــرج و  ــب ب ــه اغل ــود- ک ــین خ پیش
باروهــای شــکوهمند و الزمــی هســتند 
ــه  ــتگی- ب ــر شکس ــه ی س ــه مای ن
پاییــن دســت، به دشــت فــراخ و دارای 
ــه  ــدان در عرص ــفافیت می ــق و ش عم
واقع گرایــی و کوچــه و خیابان هــای 
شــهر و نــگارش گفــت و گوهــای- بــه 
ــته  ــای- شکس ــول خودش»گویه«ه ق
شــده و روزمــره فــرود آمــده و در 
بازنمایــی مقاطــع تاریخــی و اجتماعــی 
کشــورش بــا دامنــه ای فراخ تــر از 
ــی  ــرا و ذهن ــان درون گ ــه در جه آنچ
داســتان های  بیشــتر  محدودتــر  و 
ــا  ــا آن ه ــدش ب ــه بلن ــا نیم ــاه ی کوت
و  فراخ تــر  حتــی  بــود،  درگیــر 
پیچیده تــر از مقاطــع تاریخی)دهــه 
شــصت( و وقایــع عینی)زلزلــه و جنگ(
کــه در رمــان»دل دلدادگــی« بــه مثلث 
یا مربع عشــقی کاکایــی و داوود و زال و 
روجــا تقلیــل یافته بــود، مجبور شــده 
در عقــرب کشــی، در شــرح صحنه هــا 
و گفتگوهــا و تعامــالت روزمــره امیــر و 
ــگ،  ــه جن ــا جبه ــهر ی ــران در ش دیگ
گزارشــی ســر راســت تر و کمتــر 
ــی  ــای ذهن ــرده از البیرنت ه ــور ک عب
ــع  ــش از وقای ــگی خوی ــی همیش و زبان
اجتماعــی و سیاســی روزگار خــود بــه 
ــه  ــود ک ــوم ش ــا معل ــد، ت ــت ده دس
ــا  ــان از حجاب ه ــرون از/عری ــی بی وقت
ــان و  ــده از زب ــه ش ــای دوخت و لباس ه
صنایــع لفظــی و شــگردهای داســتانی 
معمــول خــود و در چشــم انــداز 
داســتان  گشــاده تری  موضوعــی 
داســتانی  شــخصیت  و  می پــردازد 
دارد  خامدســتی ها  می ســازد، چــه 
کــه در آن بــرج و بــارو هــا یــا قصرهای 
ــزی و  ــتان های رم ــز داس ــر راز و رم پ
ــت  ــه اش نداش ــتعاری و درونگرایان اس
ــه دیده هــای مخاطبــان مســحور  ــا ب ی
ــار  ــژه آث ــا وی ــر شــاعرانه ی ــان و نث زب

پیشــین او نمی آمــد. 
عقــرب کشــی شــرح معلولیــت و 
ــا وقایعــی  زخــم خوردگــی از واقعــه ی
ــی  ــان و مکان ــول زم ــترده در ط گس
بــه وســعت چنــد دهــه و یــک 
ــدن  ــن ش ــر آگی ــت و زه ــور اس کش
ــان و  ــا راوی ــخصیت ی ــان راوی/ش زب
ــی  ــر آگین ــه زه ــخصیت های آن ب ش
ــا  ــرط درد ی ــه از ف ــی ک ــش عقرب نی
ــرایط  ــر در ش ــر حص ــتیصال از س اس
ســخت می کنــد: نیــش زدن بــه خــود 
ــر  ــد از نظ ــود. بیایی ــردن خ ــود ک و ناب
ــر  ــی دقیق ت ــی نگاه ــکلی و محتوای ش

ــم.   ــی بیاندازی ــرب کش ــه عق ب
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 1.اروتیسم
اولیــن ویژگــی کــه در جدیدترین رمان فارســی 
مندنی پــور پــس از خــارج نشــینی اش تازگــی 
دارد، اروتیســم غلیــظ موجــود در آن اســت. از 
همــان صفحــه ی نخســت  عقــرب کشــی کــه 
لولــه تــوپ تانک هــاي ســوخته در دشــت هاي 
ــي  ــو جنس ــه عض ــگ، ب ــده از جن ــي مان باق
تشــبیه مي شــوند و کار رمــان رفتــه رفتــه بــه 
ــاي  ــاعرانه صحنه ه ــر ش ــاعرانه و غی ــرح ش ش
اروتیــک و مغازله هــا و معاشــقه هاي امیــر 
ــوقه  ــا معش ــت ی ــاق و جف ــمه هاي ط ــا نش ب
ــن  ــت ای ــدت و غلظ ــد، ش ــزر« مي رس اش»خ
اروتیســم ممکــن اســت بویژه موجب شــگفتی 
آن گــروه از مخاطبــان شــود کــه بــا بخشــی از 
ــی در  ــور فارس ــکس مح ــتانی س ــات داس ادبی
دهه هــای ســی و چهــل، همچنیــن بــا ادبیــات 
ــای  ــن دهه ه ــرت در همی ــه مهاج ــوم ب موس
اخیــر کــه فارغ البــال بــه اروتیســم می پــردازد 

آشــنا نیســتند.
اروتیســم در آثــار ادبــی پدیــده بــی ســابقه ای 
ــن کــه اروتیســم  ــان ای نیســت. مرزبنــدی می
کجــا توجیــه ادبــی دارد و اصــا در فرهنگ هــا 
ــی  ــرا و مذهب ــای اخاقگ ــگ ه و خــرده فرهن
یــا عرفــی حاکــم بــر ذهــن و ســلیقه و ســلوک 
ــان، اساســا  ــف جه ــاط مختل ــان در نق مخاطب
توجیــه ادبــی و هنــری دارد یــا این کــه جلوه ای 
از انحطــاط ادبــی اســت، بحــث دیگــری اســت، 
امــا شــرط بــه رســمیت شــناختن چیــزی بــه 
نــام ادبیــات اروتیــک، آن اســت کــه نویســنده 
بــرای پرداختــن بــه اروتیســم، توجیه داســتانی 
ــات  ــم در ادبی ــد. اروتیس ــته باش ــی داش و ادب
ــی و و مصادیــق متعــدد  جهــان ســابقه طوالن
دارد و نویســندگانی چــون گــی دو موپاســان، 
ــوف و  ــس، ناباک ــز جوی ــس، جیم دی اچ الرن
ــا  ــه آن ه ــد هم ــر آم ــه س ــر ک ــیاری دیگ بس
مارکــی دوســاد اســت، در آثــار خــود بــه 
کنش هــای  و  موقعیت هــا  و  موضوعــات 
جنســی پرداخته انــد. در ادبیــات فارســی کهــن 
یــا کاســیک ایران نیــز بــا همــه محدودیت ها و 
محــذورات فرهنگی عرفــی در دوره های مختلف، 
بــه فراخــور داســتان ها و حکایت هــا و یــا 
منظومه هــا و قصایــد، شــرح کــم یا بیــش روابط 
عاشــقانه جنســی یــا روابط جنســی مســبوق به 
ســابقه اســت. ســوای آنچــه بــه صــورت ضــرب 
المثل هــا و لطیفه هــای جنســی رایــج یــا 
درگوشــی در فرهنــگ عامــه و زبــان و فرهنــگ 
کوچــه و بــازار رایــج بــوده و هســت، در حــوزه ی 
ادبیــات رســمی و کاســیک، نمونه های بیشــتر 
و بارزتــری را در برخــی از حکایت هــای مثنــوی 
مولــوی یــا هزلیــات و خبیثــات ســعدی می توان 
یافــت کــه بــه عنــوان تمثیل هایــی بــرای 
ــی  ــی اجتماع ــی و عرفان ــکات اخاق ــوزش ن آم
یــا ماحظــات انتقــادی در ایــن حوزه هــا 
ــپر  ــا و س ــود لحمی ه ــد. از عم ــه کار رفته ان ب
شحمی های»رســتم التواریــخ« کــه بگذریــم، به 
عنــوان نمونه هــای بارزتــر، وصــف و شــرح روابط 
عاشــقانه جنســی یا تعابیر و تشــبیهات جنســی 
را در فرازهایــی از داســتان های منظــوم نظامــی 
مثــل خســرو شــیرین و هفــت پیکــر، همچنین 
درآثــار و ابیاتــی از آثــار ســنایی و انــوری و یغمای 

ــی می بینیــم. جندقــی و عبیــد زاکان

ــب آن  ــار اغل ــود در آث ــی موج ــه اساس ــا نکت ام
شــاعران و حکمــا و داســتان پــردازان، ایــن 
اســت کــه تمثیل هــا و از آن کمتــر، توصیفــات و 
موقعیت هــای جنســی- عاشــقانه حتــی االمکان 
در لفافه هــای شــاعرانه و برخــوردار از حــدی 
بیــش یــا کــم از حیــای شــرقی و ایرانــی ارائــه 
شــده اند و متفاوت انــد مثــا بــا اشــعاری از ایــرج 
ــره و  ــه ی زه ــاری از او چــون منظوم ــرزا و آث می
منوچهــر. در میــان داستان نویســان متاخــر نیــز 
ــا  ــا دغدغه ه ــا اساس ــا ی ــا صحنه ه ــاره ها ی اش
ــار  ــا بیــش، در آث ــم ی ــک را ک ــن اروتی و مضامی
ــک و  ــون چوب ــرح چ ــندگان مط ــب نویس اغل
گلشــیری و دولــت آبــادی و ســاعدی و براهنــی و 
احمــد محمــود می بینیــم کــه در آنها نیــز اغلب 
ــرای اســتفاده از  ــی ب ــه ادب ــوازن و توجی اصــل ت
ــگاری  ــه هرزه ن ــه ورط ــدن ب ــم و نغلتی اروتیس
ــا  ــی- خصوص ــل جنس ــس عم ــا تقدی ــا مث ی
ــات  ــه مقدس ــر چ ــه ه ــت ب ــرار اس ــی ق وقت
ــده می شــود.  ــه شــود - دی مرســوم اســت حمل
ــتان در  ــام داس ــت ن ــده تح ــاپ ش ــای چ کاره
ــل و  ــی و چه ــای س ــای دهه ه ــن نامه ه رنگی
پنجــاه در حــدی نیســتند کــه در زمــره ادبیــات 
داســتانی جــدی ایــران بشــود بــه حساب شــان 
آورد و اغلــب مصادیــق مناســبی درحــوزه همــان 

پورنوگرافی انــد.
ــل  ــی از دالی ــش مهم ــد بخ ــر می رس ــه نظ ب
دلخــوري و شــکایت مــداوم مندنی پــور از دســت 
ــران،  ــت اش در ای ــال هاي اقام ــي س ــور ط سانس
ناشــی از دســت بســته بودنــش در شــرح و وصف 
بی پــرده مناســبات جنســي شــخصیت هاي 
داســتان هایش بــوده. نویســنده ای چــون او قطعــا 
ــه فراخــور داســتان و شــخصیت اش از این کــه  ب
احیانــا بــا عینــک و انــگ اخاقــی حتی از ســوی 
طیفــی از مخاطبان قبلــی اش نواخته شــود ابایی 
نداشــته تــا داســتان امیــرش را همان طــور کــه 
او را شــناخته و ســاخته،  بنویســد. امــا مشــکل 
ــی  ــن( بی اخاق ــط ای ــا فق ــرب کشــی این)ی عق
ظاهــری نیســت کــه حتــی از منظــری می توانــد 
نشــان جســارت و تابوشــکنی و نوعی خودشکنی 
نویســنده اش باشــد کــه در پــرده بــر افکنــدن از 
ــرده  ــان خــود پ حقیقــت وجــود شــخصیت رم
شــمایل معمــول و مقبــول نویســندگی خصوصا 
ــه  در فضــای جــاری داستان نویســی جــدی)و ن
زرد و زیــر زمینــی و رنگیــن نامــه ای( ایرانــی را بر 
دریده اســت. مســاله امــا دســتاورد ایــن تردامنی 
ــور  ــه؟! مندنی پ ــا ن ــی ارزد ی ــه م ــی! اســت ک ادب
ــا و  ــردن فض ــز ک ــا لبری ــی، ب ــرب کش در عق
ــظ،  ــبتا غلی ــمی نس ــتان از اروتیس ــس داس ح
خواســته تــا از وسوســه نوشــتن آنچــه در ایــران 
ــتان  ــت یعنی»داس ــتن اش را نداش ــکان نوش ام
ــدرن آن«  ــتی و م ــای رئالیس ــه معن ــقانه ب عاش
خــاص شــود، چنــان کــه در یــک  ســخنرانی 
ــاره گلشــیری- کــه  در دانشــگاه اســتنفورد در ب
همــواره »کریســتین و کیــد« او را از جملــه بــه 
ــک رابطــه عاشــقانه جنســی  خاطــر ترســیم ی
ــه  ــه اش را»در مجموع ــد نمون ــتوده- می گوی س
آثــار ادبیــات معاصــر ایرانــی، خیلــی کــم داریم« 
ــا،  و داســتان های عاشــقانه فارســی را»بیشــتر ی
ــا  ــده ب ــا پنهــان، ستایشــگر و الس زنن آشــکار ی
خیال همــان معشــوق عرفانی«می دانــد و معتقد 
اســت که»همــه تفــرج و عیــش ایــن گونه شــاعر 
ــه  ــد، ن ــال دل دار می چرخ ــنده، دور خ ــا نویس ی
کمــی باالتــر کــه نزدیــک شــود بــه حوالــی ذهن 
و تفکــر معشــوق زمینــی، و نــه حتا جرئــت کرده 
ــال ســرک  ــر از آن خ ــی پایین ت ــه جاهای ــه ب ک
بکشــد یــا توقع دســت کشــیدن داشــته باشــد.« 
حــاال او در عقــرب کشــی، هیجــان زده از نبــودن 
تیغ و یوغ سانســور، در اســتفاده گشــاده دســتانه 

و بی محابــا از صحنه هــا و زبــان و روابــط جنســی 
و  آب و تــاب زبــان آورانــه یــا مــدرن و گاه 
توصیــف عینی و رئالیســتی و بلکه ناتورالیســتی، 

بــه جاهــای بســیار ســرک کشــیده اســت. 

 2.پیرنگ
امیــر، معلــول جســمی- عصبی/روانــی کــه یــک 
دســت خــود را در جبهــه جنــگ از دســت داده، 
ــا مخفــی کــردن  پــس از این کــه پنــج ســال ب
ــک تیمارســتان)؟( بســتری  ــت خــود در ی هوی
ــامل  ــواده اش ش ــط خان ــام توس ــر انج ــوده، س ب
خواهــرش ریحانــه، مــادرش و پــدر بــازاری/

اطاعاتی اش»آقاحاجــی«، شناســایی و به عمارت 
یــا خانــه بــاغ بــزرگ آقــا حاجــی منتقــل شــده 
اســت. امیــر در آن عمــارت بــه تنــاوب، خاطــرات 
عاشــقانه و جنگــی اش را مــرور می کنــد و دنبــال 
پاســخ ســوالی اســت کــه خواب هــای متوالی اش 
در ذهــن او طــرح کــرده اســت: او مــدام خــواب 
دختــری بــا چهــره مبهــم و مــه آلــود را می بیند، 
ــا او حلقــه نامــزدی در انگشــت  دختــری کــه ب
دســت چــپ هــم می کننــد، دســتی کــه او در 
جنــگ از دســت داده اســت. امیــر کــه در مســیر 
ایــن جســتجو در شــهر خواهــرش ریحانــه نیز با 
او همراهــی می کنــد نهایتــا بــر آن می شــود تــا 
بــا کمــک گروهبــان پــور پیــرار- همرزمــش در 
زمــان جنــگ- بــا برگشــتن به منطقــه ی جنگی 
و یافتــن دســت قطــع شــده اش، ســر از راز ایــن 
خــواب در آورد و بــه بخشــی از هویــت گمشــده 
خــود دســت یابــد. چنیــن می کنــد و در طــول 
ــا چهــره ی مــه  ایــن ســفر، هویــت آن دختــر ب
آلــود و ناشــناس کــه مــاه پیشــانی می نامــدش 
ــاه  ــد! م ــاد می آی ــه ی ــود/ ب ــکار می ش ــر او آش ب
پیشــانی یــک دختــر چریــک کــرد بــا نام هــای 
متعدد-حنــا، اشــرف، آمنــه- بــوده اســت؛ 
دختــری کــه امیــر مدتــی در گوشــه ای پنهــان 
ــواده،  ــان از چشــم خان ــاغ، نه ــه ب ــان خان از هم
بــه شــیوه ای افاطونــی بــا او نــرد عشــق باختــه؛ 
ــا  ــوم و احیان ــا سرنوشــتی نامعل ــه ب ــری ک دخت
ــاره در  ــدام، دوب ــه اع ــک از جمل نافرجــام و تراژی
مــه و غبــار حــوادث سیاســی گــم شــده اســت... 
ــه  ــن ســال ها ب ــه ای ــور ک دور نیســت مندنی پ

ــار  ــدگان در غب ــاره ی گمش ــتن درب نوش
حــوادث از جنــس ماه پیشــانی گرایــش 

ــه،  ــتری یافت بیش
ــی  روزی در رمان
ــر بخواهد  دیگ
غبــار  از  را  او 
امــا  آورد.   در 
تــا  عجالتــا، 

اینجــای ماجــرا، 
ــات  ــا پ ــرح ی ط

یــا پیرنــگ عقــرب 
کشــی همیــن اســت. 

پیرنگــی کــه از نظــر محتمــل 
بــودن و انطبــاق بــا واقعیت هــای 

ــت  ــان حاکمی ــا هم ــی ی عین
اصــل علیــت بــر منطــق 
داســتانی، در رمانــی کــه نــه 

ــر  ــر ه ــی ب ــه مبتن ــزی و ن فانت
رویکــرد غیرواقع گرایانــه در روایــت و پرداخت 

داســتانی اســت، حفره هــا یــا ســوراخ های 
ســاختاری! بســیار دارد چــرا کــه ســواالت متعدد 

ــذارد:  ــخ می گ ــی پاس را ب
ــه  ــل این ک ــدی مث ــا ج ــک ام ــواالتی کوچ س
چگونــه مــاه پیشــانی کــه بــه علــت فعالیت های 
ــر  ــری تحــت تعقیــب اســت، زی چریکــی دخت
ــی  ــای امنیت ــر الیه ه ــان و دیگ ــم محافظ چش
نامحســوس کــه در اختیــار دم و دســتگاه مخوف 

ــاه  ــدن از کرمانش ــس از آم ــت، پ ــی  اس آقاحاج
بــه تهــران، مخفیانــه بــه پنبــه زار خانــه بــاغ یــا 
عمــارت پــدر امیــر راه می یابــد؟ یا مگر سیســتم 
پذیــرش بیمارســتان بــا سیســتم نظــام وظیفه و 
کا دســتگاه های نظامــی ارتبــاط نــدارد یــا 
ارنتبــاط نمی یابــد کــه بدانــد ایــن ســرباز معلول 
ظاهــرا روانــی یــا موجی در کــدام لشــگر و گردان 
ــوده و اعزامــی از کجاســت؟ ســرباز  و گروهــان ب
مجــروح و موجــی مگــر بتــه اســت و در صحــرا 
عمــل آمــده کــه حتــی اگــر خــود هویــت اش را 
مخفــی کنــد دیگــران نداننــد کــی اســت؟ آقــا 
حاجــی بــا آن نفــوذ و روابــط اطاعاتــی اش او را 
نیابــد؟ امــا این هــا هنــوز ســواالتی چنــدان مهــم 
یــا فاقــد توجیــه نیســتند در برابــر ایــن ســوال 
ــول  ــی و معل ــر موج ــه امی ــه چگون ــر ک مهم ت
ــان،  ــرا پریش ــه ظاه ــا آن حافظ ــو ب ــک س از ی
ــا  ــود ب ــقانه و جنســی خ ــط عاش ــات رواب جزیی
دوســت دخترهــا و روســپی ها و معشــوقه اش، و 
جزییــات وقایــع دوران دانشــجویی اش، و جزییات 
بســیار دیگــر را گاه بــا نکتــه ســنجی ها و باریــک 
بینی هــای انتقــادی یــا عواطــف ظریف عاشــقانه 

ــی آورد، اما و شــاعرانه بــه یــاد  م
ــاد  ــه ی ب

نــدارد آن مه پیشــانی یــا ماه پیشــانی گــم شــده 
در خواب هــای مکــرر مــه گرفتــه او کــه نامــش 
ــه  ــت، ک ــام اس ــت اش در ابه ــام دارد و هوی ایه
بــوده و اصــا بــوده یــا نبــوده؟ امیــر همچنیــن 
تمــام جزییــات وقایــع جبهــه را، شــبیه جزییات 
دختربازی هــا و عیاشــی هایش، البتــه بــه روایــت 
دو فرشــته مــوکل بــر شــانه چــپ و راســتش بــه 
یــاد مــی آورد امــا به یــاد نمــی آورد ماه پیشــانی را 
و یقیــن پیــدا نمی کنــد بــر واقعیــت یــا حقیقت 
وجــود او در گذشــته خــود؟! ایــن کارکــرد غریب 
و گزینشــی حافظــه او یــا دو راوی اش بر شــانه ها، 
ــر کــدام اصــل علمــی و روانشــناختی متکــی  ب
اســت جــز آن کــه نویســنده/ دو مــوکل راوی! بــا 
جباریــت دل بخواهــی خــود بــرای چیدمــان یک 
ــد؟!  ــن می کنن طــرح داســتانی بی منطــق چنی
ــا  ــه گزاره ه ــاره ب ــی، اش مقصــودم از اصــل علم
و یافته هــای علــم روانشناســی اســت کــه تحــت 
ــس  ــتر و پ ــش گس ــی پی ــاد زدودگ ــوان »ی عن
گســتر« بــه کارکــرد حافظــه مربــوط می شــوند. 
پریشــانی ذهنــی و زدودگــی بخشــی از حافظــه 
یــا همــان فراموشــی امیــر بــر اثــر حادثــه و موج 
انفجــار و خــود انفجــار منجــر بــه قطــع شــدن 
دســت چــپ او کــه باعــث شــده او بــرای یافتــن 
ــه  ــود و نیم ــرات خ ــده ی خاط ــه گمش قطع
گمشــده اش، در صدهــا صفحــه بــه 
گذشــته ها رفــت و برگشــت و همــه 
آن خاطــرات مکــرر معاشــقه و 
ــازی را  ــپی ب ــه و روس مغازل
مــرور کنــد و نهایتــا ســر 
مناطــق جنگــی  از 
کــدام  آورد،  در 
ــوع فراموشــی  ن

اســت؟!

آوازها ، بادها و عقرب ها
نقدی بر »عقرب ِکشی« شهریار مندنی پور
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خیــر! پاســخ ایــن ســوال هــم احیانــا از 
خوشــمزگی ها و پــرت شــدن یــا پــرت کردن هــا 
از موضــوع اصلــی بــه شــیوه پســت مدرنیســتی! 
ــت.  ــردن نیس ــوال ک ــا س ــد:»کار م ــر می آی ب
مغــز ایــن موجودهایــی کــه اســم خودشــان را 
ــر از شــیطان  ــادر... ت ــی م آدم گذاشــته اند، خیل
ــا قضــاوت هــم نیســت. شــاید از  اســت... کار م
جایــی بــه او الهــام می رســد، یــا تقلــب می رســد 
بــه حافظــه اش« البتــه تقلــب از آقــای نویســنده 
ــن  ــه همی ــم ب ــا ه ــوب. م ــیار خ ــد! بس می رس
اشــارات قناعــت کــرده و گرفتن تقلــب گرفتن از 
نویســنده و قضــاوت را متوقــف می کنیــم و باقی 
کار را بــه هــوش و درایــت و دریافــت خواننــدگان 

ــپاریم.  ــان می س رم

3. شخصیت 
ارواح  »کتــاب  دوم  فصــل  در  مندنی پــور 
شــهرزاد«)در بــاره شــگردهای داســتان نــو( 
ــتر از  ــدی فورس ــیم بن ــه تقس ــاره ب ــس از اش پ
ــخصیت  ــامل ش ــتانی ش ــخصیت های داس ش
ســاده وشــخصیت کامل/جامــع، تقســیم بنــدي 
خــود تحــت عنوان»شــخصیت مخلــوط«و 
ــه قــول خود»عرضــه  »شــخصیت مرکــب« را ب
مي کنــد« و شــخصیت بعضــي از رمان هــاي 
کاســیک را کــه کــردار شخصیت هایشــان 
در»وقایــع از پیــش اندیشــیده شــده معین شــده 
ــه هــم چســبیده اند«  و کــوالژ وار همــه چیــز ب
ــد:  ــد و می نویس ــوط مي نام ــخصیت مخل را ش
»امــا داســتان مــدرن و از پــي آن پســت مــدرن 
ــه نوشــته نمي شــوند... )چــون( معمــوال این گون

درســت ماننــد زندگــي، شــخصیت، فردي اســت 
ــت  ــه دس ــال ب ــدام در ح ــوند و م ــال ش در ح
آوردن تعریــف از خویــش و انکار پیشــین خویش 
و اثبــات حــال خویــش بــه ســوي آینــده. او در 
و  مي گیــرد  شــکل  حادثه هــا  پله پله هــاي 
البتــه تــا انتهــاي داســتان یــا رمــان مــدرن هــم 
هیــچ گاه تعریفــي قاطــع و ابــدي از خویــش بــه 
ــور از  ــف مندنی پ ــن تعری ــي آورد.« ای ــت نم دس
شــخصیت قرابتــی بــا نگــرش فلســفه ی اصالت 
وجودی)اگزیستانسیالیســم( دارد کــه بــر مبنای 
ــر آمــده از  روانشناســی ب
ایــن فلســفه، شــخصیت 
ــان  ــط در زم انســانی فق
حــال تحلیــل و گذشــته 
انگاشــته  نادیــده  او 
چنــان  می شــود- 
ــن  ــا در روکانت ــه مث ک
شــخصیت تهــوع ســارتر 
ــور  ــی پ می بینیــم. مندن
»در  می دهــد:  ادامــه 
آن نــوع داســتان هــم 
کــه صفــت یــا تکاپــوي 
حمــل  را  پســامدرن 
ــخصیت،  ــد)؟( ش مي کن
در پله پله هــاي حادثــه 
زبانــي، بــروز مي یابــد. 
بــه طــوري کــه عینیــت 
بــر  هســتي اش،  یــا 
عــدم قطعیــت زبــان 
ــا بهتــر  اســتوار اســت، ی
ــم نااســتوار اســت...  بگوی
پســت  داســتان  در 

ــت  ــه ثاب ــدارد ک ــاش ن ــن ت ــتي، مت مدرنیس
ــده از  ــاخته ش ــتاني و س ــودي داس ــد موج کن
کلمه)صفــت و قیــد و...(در واقعیــت هــم حضــور 
دارد. کــه بعــد از ایــن، مســائل همذات پنــداري و 
ایجــاد کشــش بــا ترفنــد همذات پنــداري طــرح 
شــوند. کــه آن ســوي  سکه شــان، سوءاســتفاده 
نویســنده اســت از آالم و احام و رویاها و آرزوهاي 
خواننــده نــاکام و درمانــد، کــه تا خــود را در کالبد 
شــخصیت هاي داســتاني ببینــد و همراهشــان 
ثروتمنــد باشــد، عاشــق باشــد، قهرمــان باشــد و 
همراهشــان... خــوش بگذرانــد... یــا رنج بکشــد و 
از ایــن رنج بارگــي داســتاني/کلمه اي لذت ببــرد... 
در نظر داســتان پســت مدرنیســتي... از آن رو که 
دال و مدلــول بــا هــم نشــانه را مي ســازند، و از آن 
رو کــه معنــا، همــواره بــه وســیله یــک دال بــه 
ــق  ــه تعوی ــود و ب ــاس داده مي ش ــر پ دال دیگ
مي افتــد، مــا در جســتجوي معنــا، مــدام از یــک 
ــویم؛ و  ــه داده مي ش ــري حوال ــه دال دیگ دال ب
پــس شــخصیت داســتاني در تنگناي زبان اســیر 
مي مانــد و دال/ مدلولــي مي شــود در جهــان 
متــن، کــه هیــج امیــدي و هیــچ شانســي بــراي 
رســتگاري مصــداق شــدن نخواهــد داشــت. بنــا 
ــه داســتان ها، شــخصیت  ــن گون ــن در ای ــر ای ب
ــا،  ــور صفت ه ــا و منظ ــاي صفت ه ــه معن ــه ب ن
کــه خــود کلمــه صفت هاســت و خــود کلمــه 
قیدهایــي کــه شــرح دهنــده کلمــه رفتــار اویند. 
بــه عبــارت دیگــر، اگــر در داســتان کاســیک و 
ــه  ــک شــخصیت، مجموع ــدرن ی ــا حــدي م ت
کلماتــي اســت کــه رو بــه بیــرون زبــان دارنــد، 
در داســتان پســانوگرا، مجموعــه صفت هــا و 
ــاي  ــک شــخصیت در درون کلمه ه ــاي ی قیده

خــود کمانــه مي کننــد)؟!(« )1(
 این کــه شــخصیت در داســتان مــدرن و پســت 
مدرن»صفت هــا و قیدهایــش در درون کلمه های 
یــا عینی شــان؟( خود)گفتگوهــای ذهنــی 

کمانــه می کننــد« بــا ماحظاتــی و بــا تســامح و 
تســاهل قبــول! امــا این کــه »کشش)داســتانی( 
ــکه  ــوي  س ــداری« آن س ــد همذات پن ــا ترفن ب
ســوء اســتفاده نویســنده از آالم و احام و رویاها و 
آرزوهــاي خواننــده نــاکام و درمانده اســت، یعنی 
ــی  ــل همدل ــتانی قاب ــخصیت داس ــه ش این ک
خواننــده هــم نبایــد باشــد؟ شــاید منظــور آقای 
مندنی پــور ایــن اســت کــه در رمــان مــدرن بــا 
ــل  ــم و ضــد قهرمــان قاب ضــد قهرمــان طرف ای
همدلــی نیســت یــا نبایــد باشــد؟! در هــر حــال، 
حــاال بــا امیــر در عقرب کشــی چــه کنیــم؟ قرار 
اســت بــا او همدلــی کنیــم یــا نکنیــم؟! و اگــر نه 
ــت او  ــت و سرنوش ــی دارد سرگذش ــه اهمیت چ
کــه ســرانجام هویــت آن ماه پیشــانی بی چهــره 
در خواب هــای ســریالی اش را خواهــد شــناخت 
و بــه هــر شــکل او را بــاز خواهــد یافــت؟ امیــر 
قهرمــان اســت؟ ضــد قهرمــان اســت؟ کیســت؟! 
ــا  ــداری ی ــل همذات پن ــا رد اص ــور ب ــی پ مندن
ــی، اصــل داســتان گویی و داســتان خوانی  همدل
ــر در  ــود. اگ ــر می ش ــنوی را منک ــتان ش و داس
ــبیه  ــیک را ش ــتان کاس ــه، داس ــک مقایس ی
درام کاســیک ارســطویی بدانیــم کــه مبتنــی 
ــود و داســتان مــدرن را شــبیه  ــر توهم زایــی ب ب
نمایــش بــا قواعــد و قــوام و ترکیبــی کــه 
ــود و  ــم زدا ب ــورد نظــر داشــت و توه برشــت م
می خواســت احســاس و تــرس و شــفقت و بقیــه 
را از تماشــاگر بســتاند کــه او به»اندیشــیدن« در 

ــش واداشــته  ــش و موضــوع و آدم های ــاره نمای ب
ــت  ــدرن و پس ــتان م ــه در داس ــال ک ــود، ح ش
مــدرن کــه بــه تعریــف مندنی پــور، شــخصیت 
هم»عینیــت یــا هســتي اش، بــر عــدم قطعیــت 
زبــان اســتوار اســت، یــا بهتــر بگویــم نــا اســتوار 
اســت« و بــه همیــن ترتیــب همه چیــز نامتعین 
ــن  ــار عدم»یقی ــم دچ ــون ه ــه و مضم و اندیش
ــاب ارواح  ــور در کت ــر مندنی پ ــی«- تعبی نیوتن
شــهرزاد - اســت، مخاطــب نگون بخــت در 
ــه  ــن همــه عــدم، در فقــدان هــر گون وجــود ای
ــد؟  ــد بیاندیش ــه بای ــه چ ــوری ب ــه مح اندیش
مخاطبــی کــه در حضــور شــخصیتی بی انگیــزه 
ــف از  ــوند« و »تعری ــه در حال»ش ــدف ک و بی ه
خویــش و انــکار پیشــین خویــش و اثبــات حــال 
خویــش بــه ســوي آینــده« اســت، اگربخواهــد 
ــری  ــش در پی گی ــانی خوی ــع انس ــه طب ــا ب بن
سرنوشــت و داســتان شــخصیت کــه همانــا کل 
ــی هــم بکنــد  داســتان اســت، احســاس همدل
ــد کــه در  از او ســوء اســتفاده شــده اســت! بمان
ادامه مناقشــه یــا دو قطبــی درام ارســطویی/درام 
برشــتی نهایتا خــود برشــت و طرفــداران مکتب 
درام پــردازی اش، تلویحــا یــا صراحتــا و عمــا در 
صحنــه نمایش هایشــان یــا در نظرات شــان 
ــن  ــدون برانگیخت ــه درام ب ــدند ک ــرف ش معت
احســاس همدلــی و نیــز بــدون ایجــاد توهمــی 
نمایشــی از واقعیــت، اساســا جــان نمی گیــرد و 

ــد.   ــت نمی یاب موجودی
ــه در  ــرای همیش ــری ب ــث نظ ــاری، از مباح ب
ادامــه ایــن نوشــتار دور شــویم و بــه ســراغ امیــر 
ــان ســاخته و  ــا ضــد قهرم ــان ی ــی، قهرم یمین
پرداختــه مندنی پــور در رمــان مــدرن یــا پســت 
مــدرن عقــرب کشــی برویــم. آیــا امیــر شــبیه 
ــا  ــت؟ ت ــوع رمان هاس ــن ن ــای ای ضدقهرمان ه
حــدودی! تــا آن حــدود کــه بــه ویژگــی انســانی 
ــف  ــول متص ــوف و مقب ــوع مال ــی از ن و اخاق
ــان  ــودایی و زب ــاز و س ــن هوس ب ــت، و ذه نیس
تنــد و رفتــار اعتراضــی اش در مواجهه بــا خانواده 
و جامعــه گــواه آن اســت کــه قهرمــان نیســت. 
عــدم توانایــی اش در ارتبــاط بــر قــرار کــردن بــا 
دیگــران و حتــی اعضــای خانواده و شــکنندگی و 
زخــم خوردگــی و نوعی طــرد و حذف شــدگی از 
رونــد عــادی زندگــی فردی و مناســبات مرســوم 
زندگــی اجتماعــی نیــز او را بــه ضدقهرمان هــای 
رمان هــای مــدرن شــبیه کــرده اســت. همچنین 
تــاش او بــرای این کــه بــا پیــدا کــردن قطعــه ای 
ــه شــکلی روشــن تر  گمشــده -  ماه پیشــانی- ب
ــی  ــه نوع ــد و ب ــت خــودرا دریاب ــر هوی و واضح ت
ــن  ــه چنی ــت او را ب ــت اس ــران هوی ــار بح دچ
شــخصیت های رمــان مــدرن نزدیــک می کنــد. 
ــه آن  امــا اگــر در دوره ی مدرنیســم،  قهرمــان ب
شــکل و شــمایل و کنش منــدی رمان هــای 
کاســیک یــا پیشــا مــدرن دیگــر وجــود نــدارد، 
ــخ  ــون مس ــی چ ــای رمان های ــد قهرمان ه ض
و محاکمــه و قصــر کافــکا یــا بیگانــه کامــو و نیز 
شــخصیت های آثــار فاکنــر و کنــراد و دکتــروف 
و از همــه خاص تــر شــخصیت های پروســت، در 
ــژه ای و  ــری وی ــفه و جهان نگ ــی فلس عرصه های
در زمینه هایــی ثبــات قدمــی دارنــد و بــر ســر 
چیــزی مقاومــت می کننــد و تاش شــان 
بــرای نوعــی کســب یــا حفــظ هویــت، جنبه ای 
ــن،  ــرای همی ــا می بخشــد. ب ــه آن ه ــانی ب انس
ــک  ــی تراژی ــز طنین شکســت و انهدام شــان نی

ــر  ــان را ب ــدگان /مخاطب ــی خوانن دارد و همدل
می انگیــزد. 

امیــر البتــه یــک قربانــی اســت و عقرب کشــی 
چــون قهرمــان نــدارد یــا امیــر قهرمــان هیــچ 
عرصــه ای نیســت، تــراژدی نمی توانــد باشــد اما 
ــه  سرشــار از احساســات و تامــات تراژیــک- ب
ــی-  ــه، یعن ــی کلم ــام و غیرتخصص ــوم ع مفه
تلــخ و »غــم انگیــز« اســت، وضعیــت تراژیــک 
گیــر افتــادن موجــودی اهــل خوش باشــی 
ــدی،  ــد و بن ــی و بی قی ــتی و راحت و زن و مس
ــه و  ــواده و جامع ــد خان ــد و بن ــره و قی در چنب
تاریــخ و وقایعــی پــر از خشــونت و ســرکوب و 
ــی  ــتان های مندن ــر در داس ــرگ. اگ ــم و م زخ
ــه ای  ــه جمل ــا ب ــور خشــونت و لطافــت و- بن پ
در صحنــه یــا قطعــه درخشــان مــرگ کاکایــی 
در دل دلدادگــی- »نســترن و بــاروت« پــا 
ــور  ــه حض ــد ک ــور دارن ــم حض ــای ه ــه پ ب
ویرانگــر یکــی تهدیــد کننــده آن دیگــری 
ــم گرچــه  ــرب کشــی ه اســت، این جــا در عق
یــخ  گل هــای  روی  می خوانیم»شــبنم های 
ــر  ــت اث ــا در کلی ــتند« ام ــاروت داش ــم ب طع
مقابــل ســرکوب و خشــونت و جنــگ و خرافات 
و چیزهــای نامطلــوب و خشــن یا خشــونت زای 
ــم  ــک تخ ــش گاه ی ــه در صحنه های ــر ک دیگ
چشــم روی زمیــن زیر پای شــخصیت داســتان 
تــق می ترکــد- شــبیه تخم چشــم از حدقــه در 
آمــده ی ســرباز عراقــی کــه در»دریــای آرامش« 
در آب رهــا بــود- در وجــود امیــر هــم لطافتــی 
یــا انســانیتی یــا مقبولیتــی معمولــی حتــی، یا 
عشــق و معصومیتــی از جنــس آن چــه در داوود 
ــای  ــا در طالب ــود ی ــی ب ــی دل دلدادگ و کاکای
ــان خشــن و  ــا در عیــدی قرب داســتان آیــار ی
ســگ کــش داســتان»زیربال درنــا« یــا در ذبیح 
ــا  ــگان ی ــق پیش ــر عاش ــه و دیگ ــرق بنفش ش
آدم هــای تنهــای داســتان های مندنی پــور کــه 
ــوند  ــن می ش ــق و خش ــان بی عش ــور جه مقه
نیســت، بلکــه این جــا در عقــرب کشــی، امیــر 
بــه عنــوان شــخصیت محــوری اثر چنــان کلبی 
مســلک و خودمــدار و القیــد و تلخ زبــان و خود 
آزار و دیگــر آزار و ولنــگار اســت و چنــان فــارغ 
از هــر نــوع طلبــی جــز طلــب خوشــی، و چنان 
زن بــاره اســت که»زمانــی در رقابــت بــا خــودش 
قــرار گذاشــته بــوده کــه آن قــدر بــا زن و دختر 
بــا نام هــای مختلــف بخوابــد کــه در کلکســیون 
حــرف اول اســم هایش ســی و دو حرف فارســی 
ــاری از تارهــای وجــود  تکمیــل شــوند« کــه ت
مخاطــب را بــه لــرزه در نمــی آورد، گرچــه 
کنــار دل رمیدگــی، نوعــی از همدلی/دلســوزی 
مخاطــب بــه حــال یــک قربانــی را برمی انگیــزد 

اگــر انزجــار نیانگیــزد.
عشــق در آثــار مندنی پور غالبا عشــقی ســودایی 
و آمیختــه بــه توهــم و رویــا و تخیــل عاشــق و 
حاصــل دیدارهــای تصادفــی و ناگهانــی و عمدتا 
متاثــر از جاذبه هــای جنســی یــا ظاهــری یــک 
زن اســت نــه رونــدی آرام و تدریجــی و ســاخته 
شــده حاصل انس و شــناخت دو جهان انســانی 
در دو جنــس مخالــف بــا همدیگــر... امیر تصادفا 
ــد  ــانی را می بین ــاندویچی ماه پیش ــک س در ی
ــا هــر  ــرط مــال دوران خدمــت نظــام ی و از ف
چیــز دیگــر وقتــی در وجــود او پنــاه و آرامشــی 
مرتبــط بــا جاذبه هــای زنانــه مــورد پســند خود 

ــود.  ــداده اش می ش ــد دل می بین

ــه  ــوط ب ــناختی مرب ــای روانش ــه یافته ه ــا ب  بن
فرآیندهــای فراموشــی ناشــی از آســیب های 
جســمی و روانــی وارده بــر فــرد، ســه نــوع 
فراموشــی ممکــن اســت بــر فــرد حادثه دیــده ای 
چــون امیــر عــارض شــود: فراموشــی»پیش 
گســتر« کــه در آن، فقــط خاطــرات فــرد قبــل از 
اتفــاق بــه یــاد می مانند، فراموشــی»پس گســتر« 
کــه درآن وضعیــت روانــی، فقــط اتفاقــات بعــد از 
آســیب بــه خاطــر می آینــد. نــوع ســوم اختاالت 
ــی  ــه فراموش ــوط ب ــخصیت، مرب ــه و ش حافظ
ــا »گزینشــی« می شــود کــه در آن،  ــه ای ی تجزی
طــرف خاطراتــی را کــه دل خــواه اوســت بــه یــاد 
مــی آورد و آن هــا را کــه دوســت نــدارد فرامــوش 
ــوع اســت؟  ــدام ن ــر از ک ــد. فراموشــی امی می کن
اگــر اولــی اســت، او/دو فرشــته مــوکل و نویســنده 
او! کــه صحنه هــای لطیــف و شــاعرانه عاشــقانه یا 
صحنه هــای خشــن و پــر تــب و تــاب جنگــی را 
ــتان های او  ــر داس ــور در دیگ ــیوه مندنی پ ــه ش ب
می نویســند و کاتبــان مجموعــه مبســوط وهــم و 
وهــن! اوینــد، چگونــه بــه خاطــر می آورنــد رفتــن 
او بــه حجــره ی آقاحاجــی اش و بــه هــم ریختــن 
بســاط او توســط امیــر ظاهــرا یــا واقعــا موجــی 
ــه وقایــع پــس از آســیب  شــده را کــه مربــوط ب
می شــود؟ و اگــر آســیب از نــوع دوم اســت چگونه 
امیــر تــا بــه کرمانشــاه و ارتفاعــات باز نمی گــردد، 
بــه یــاد نمــی آورد هویــت ماه پیشــانی و ماجراهای 
عاشــقانه اش بــا او را؟ و اگــر فراموشــی از نوع ســوم 
اســت، خاطــره ای چنیــن اثیــری و دل خــواه کــه 
خــواب و آرام از امیــر گرفتــه چگونــه گزینشــی به 

ــد؟ ــادش نمی آی ی
 امــا ایــن ســوال ها را نویســنده یا دو مــوکل موهوم 
از نظــر نویســنده کــه اما نویســنده رمــان اویند! نه 
ــن کار  ــه ای ــی ب ــد و لزوم ــخ نمی دهن ــا پاس تنه
نمی بیننــد کــه چــه بســا بــر ایــن پرســش گری 
ــف  ــی و تعری ــه تلق ــرای آن ک ــرا؟ ب ــد. چ بخندن
ــاب ارواح  ــتانی در کت ــت داس ــور از واقعی مندنی پ
ــه نظــر  ــی ب شــهرزاد کــه تعریــف ظاهــرا مقبول
می رســد امــا همچنــان پاســخ ایــن ســواالت در 
رمــان اش را نمی دهــد ایــن اســت: »بایــد توجــه 
داشــت کــه منظــور از وجــود رابطــه علــی بیــن 
عناصــر داســتان یــا حاکمیــت اصــل علیــت در 
داســتان ایــن نیســت کــه نویســنده ملــزم باشــد 
خــود را صــد در صــد تابــع قوانیــن علمــی کنــد. 
واقعیــت داســتانی همیشــه بــا واقعیــت خــارج از 
ذهــن مــا یگانــه نیســت و بالتبــع روابــط ســببی 
آن نیــز همــواره مطیــع جهــان واقعــی نیســت، 
چــرا کــه مــاده ی متشــکله داســتان زبان اســت و 
زبــان اســت کــه در وهلــه ی اول فیزیک و شــیمی 
ــی  ــد.« یعن ــن می کن ــتانی را معی ــت داس واقعی
باز»زبــان« اســت کــه بــه عنوان»مــاده متشــکله 
داســتان«، منجــی داســتانی بی چفــت و بســت 
ــزد  ــده ن ــخ مان ــوال بی پاس ــره و س ــر از حف و پ
خواننــدگان اش می شــود! عجیــب اســت کــه امیر 
با حضور عاشــق پیشــه اما عصبی! خــود در پانصد 
و چنــد صفحــه متن عقرب کشــی، همچنــان که 
زیــر و بــم اجتمــاع و سیاســت و احــوال روزگار و 
انقــاب و جنــگ و عشــق و خانــواده را زیــر ســوال 
می بــرد و بــر صــدر و ذیــل ایــن همــه تــف و لعن 
و طعــن و ناســزا نثــار می کنــد و اســافل اعضایش 
را بــه قابــل احتــرام تریــن مفاهیــم دینــی یا ملی 
ــر کســی  ــه نظرش»ه ــون ب ــد چ ــه می کن حوال
ــودش را دارد« و  ــم خ ــودش را دارد، س ــش خ نی
مدعــی اســت:» مــن کــه ایــن فکرهــا را دارم پس 
معلــوم اســت قاطی نــدارم که ایــن فکرهــا را دارم، 
پــس یــک چیزهایــی حالــی ام هســت کــه شــما 

عاقل هــا اصلــن حالی تــان نیســت«...و »مــن 
حالیــم هســت کــه حــاال کــه کلــه ام مثــل تلمبه 
کار می کنــد...«، یــادش نیســت ماه پیشــانی 
کــی و کجــا بــوده و چــه شــده؟ چنــان کــه بــر 
می آیــد، چــون خاطــرات او از ماه پیشانی)اشــرف- 
حنا-آمنــه( اســتثنائا ربطــی بــه »تلمبــه« ندارند، 
در اشــتغاالت ذهنــی و عملــی سکسوالیســت او و 
تداعــی خاطــرات مکــرر جنســی اش در نقطه کور 

ــد! ــرار گرفته ان ق
 نهایتــا هــر مخاطــب یــا منتقــدی بــا ســواالتی 
ــی از منطــق  ــه طــرح شــد، بوی ــس ک از آن جن
داســتان مــدرن یــا پســت مــدرن نبــرده و بیهوده 
دنبــال منطقــی بــر ایــن تعلیــق عجیــب موجود 
ــت  ــردن دس ــدا ک ــب- پی ــگ غری ــک پیرن در ی
قطــع شــده در جنــگ پــس از گذشــت ســال ها 
بــرای اطمینــان از حلقــه نامــزدی بــر انگشــت آن 
ــردد. و  ــه!- می گ ــزد مربوط ــاد آوردن نام ــه ی و ب
چنیــن مخاطبــی کــه اندکــی بــه شــعور خــود و 
عناصــر و عالــم داســتان نویســی- در هــر ســبک 
و ســیاقی، کهنــه یا نــو- اعتنــا دارد، توقــع بیهوده 
و بی جــا دارد کــه در پیرنــگ مثــا رمانــی البــد 
ــرب  ــون عق ــدرن چ ــت م ــا پس ــا مث ــدرن ی م
کشــی، آن منطــق »جبارانــه« و»پــدر ســاالرانه یا 
مادرســاالرانه در داســتان و رمان کاسیک«-چنان 
کــه مندنی پــور شــارح و منتقــد آن اســت- همان 
منطــق کهنــه و منســوخ علــت و معلولــی حاکم 
باشــد، چــرا کــه بــه نظــر نویســنده کتــاب ارواح 
شــهرزاد، پیرنــگ در داســتان نو/مدرن/پســت 
مدرن»نافــی یــک قــرارداد کهنه ما بین نویســنده 
و خواننــده اســت. طبق ایــن)آن( قرارداد نانوشــته، 
شــخصیت حقیقی موجــودی به نــام نویســنده از 
ســوی خواننده پذیرفته شــده. نویســنده، داســتان 
یــا داســتان هایی بــرای گفتــن دارد و خواننــده بــه 
محــض شــروع مطالعه داســتان، بــی آن کــه امان 
یابــد نویســنده را فراموش کنــد، خــود را در اختیار 
او قــرار می دهــد تــا ایــن پدرساالر)مادرســاالر( بــا 
ــد،  ــه دی ــم از انتخــاب زاوی شــگردهای خــود، اه
انتخــاب راوی، تعلیــق مصنوعی)پنهــان ســاختن 
ــی و... و  ــق ذات ــات(، تعلی ــی اطاع ــدی بعض عم
خاصــه آن چــه داســتان را بــاور پذیــر می کنــد، 
داســتانش را بیــان کنــد. جذابیــت و لــذت 
خوانــدن ایــن گونــه داســتان ها، مرهــون همــان 
ــا  ــنتی ی ــت س ــه اســت.« و»در روای ــرارداد اولی ق
کاســیک،)آن( قــرارداد اولیــه، نویســنده را مجــاز 
مــی دارد کــه بگویــد و نگوید)پنهــان کنــد(، گمراه 
کنــد، از طریــق فصل بنــدی یــا هــر شــگرد دیگر 
ــخصیت ها  ــد، ش ــوالن ده ــکان ج ــان و م در زم
را بــدون دلیــل بــه ســکوت یــا اعتــراف وادارد و... 
چــرا کــه او نویســنده اســت و می توانــد به وســیله 
چنــد شــگرد مســتعمل و بــه یمــن جباریتی که 
بــا بازکــردن کتــاب و شــروع مطالعــه، بــه فــرض 
پذیرفتــه شــده، خواننــده ی بــی چــرا را بــه هرجــا 
و هــر فکــری کــه می خواهــد ببــرد و بکشــاند.« 
ــگ در  ــم پیرن ــت و مکانیس ــا و ماهی ــس معن پ
ــه  ــا ب ــو بن ــدرن و ن ــت م ــدرن و پس ــتان م داس
تعریــف مندنی پورچیســت؟ این که»نویســنده 
ــدن  ــت ش ــرای روای ــزه ای ب ــا انگی ــت ی ــد عل بای
ــه  ــی شــگرد ک ــن چاره جوی داســتان بتراشــد. ای
همــان پیرنــگ روایــت اســت، بــر خــاف آن چــه 
ممکــن اســت تصور شــود هرگــز جدید نیســت.« 
کــه ســخن کامــا درســتی اســت و مندنی پــور با 
تکــرار و تاییــد آن چیــزی ویــژه و نــو بــر تعریــف 

ــد.  ــگ نمی افزای پیرن
از  تــازه  ظاهــرا  تعریــف  همیــن  بــه  بنــا 
ــرای  ــور ب ــگرد« مندنی پ ــی ش پیرنگ،»چاره جوی

ــاختن دو  ــی، س ــرب کش ــگ عق ــی پیرن طراح
ــا  ــه ب ــت ک ــر اس ــانه امی ــر دو ش ــوکل ب راوی/م
ــن کل  ــان حی ــر رم ــا در اواخ ــم، ی ــارکت ه مش
ــه  ــم- ک ــا ه ــه ب ــزاح گون ــی م ــو مگوی کل و بگ
البــد قــرار اســت بــا رنگــی از طنــز، وجــه پســت 
مــدرن اثــر را برجســته تر کنــد- وجــه خیــر یــا 
وجــه شــر اعمــال امیــر را روایــت کننــد. از همین 
ــانه  ــر ش ــا »ب ــدام ب ــی م ــرب کش ــت عق رو روای
ــوده« و  ــته ب ــد/ نوش ــپ اش( می نویس چپش)چ
»بــر شــانه راســتش می نویســد« تقطیــع شــده. 
بمانــد کــه بــرای خواننــده پــس از مدتــی کــه از 
ــر  ــود و نبــود ایــن ب خوانــدن رمــان می گــذرد، ب
شــانه چــپ یــا راســت بــودن نوشــته ها! چنــدان 
ــر  ــه امی ــرا ک ــدارد چ ــی ن ــت و فرق ــم نیس مه
بیمارتــر و زخــم خورده تــر و از هــر نظــر بی قیــد 
ــر  ــی و ه ــر کس ــه در ه ــت ک ــر از آن اس و بندت
چیــزی خیــر و خوبــی و پرتــو نــور امیــدی ببیند 
ــال/  ــه وص ــه ب ــودی ک ــه آل ــانی م ــر ماه پیش مگ
همخوابگــی بــا او نرســیده، تــا بــر شــانه راســتش 
فرشــته مــوکل اعمــال نیــک یــا غیــر سکســی 
ــد راوی چــپ  ــه نظــر می آی ــه ب را بنویســد! البت
نشــین! مثــا »روزگار دوزخــی آقای ایــاز« براهنی 
ــده شــاقی و  ــر توفن ــا آن نث ــی ب ــده وقت را خوان
ــوردن  ــاق خ ــه  ش ــتعاره، درآن صحن ــر از اس پ
ــن  ــاری، ای ــد. ب ــت می کن ــن او را روای ــر ذه امی
نکتــه را - کــه اعمــال امیــر همــه بــر شــانه چــپ 
نوشــتنی اســت!-یک جــای رمــان یکــی از آن هــا 
کــه بــر شــانه چــپ می نویســد بــا »تولــه قابیــل 
خوانــدن« امیــر در جــدل! بــا فرشــته شــانه چــپ 
ســر احتمــال مــردن خودشــان! می گویــد:»روی 
ــا  ــرش ت ــوی قب ــم ت ــان بخوابی ــانه های امیرم ش
قیــام قیامــت، بــد نیســت، زحمــت نوشــتن روی 
شــانه های یــک تولــه قابیــل دیگــر روی کولمــان 
نمی افتــد.« گذشــته از ایــن طنازی هــای روایــت 
ــا رمــان نویســی پســت مدرنیســتی! پرســش  ی
ــن دو  ــزه ای ــت!: انگی ــن اس ــول ای ــی ابواله اصل
فرشــته/ راوی بــرای روایــت این داســتان چیســت 
ــال  ــه اعم ــت؟ نام ــان کیس ــب روایت ش و مخاط
بــرای روز قیامــت می نویســند بــرای عرضــه بــه 
محضــر الهــی؟! نویســنده ی واقعــی عقرب کشــی 
زاویــه دیــد و انگیــزه روایــت را در وجــود و در نــزد 
ــا  ــت آن ه ــد هوی ــه اوال تایی ــرار داده ک ــی ق راویان
منــوط بــه ارجاعــات بــرون متنی)متــون و عقایــد 
مذهبــی( اســت چــرا کــه یــک خــط توضیــح در 
رمــان پانصــد و بیســت صفحه ای نیســت کــه این 
روایــان و کاتبــان کــه بــر شــانه چــپ یــا راســت 
ــه مشــخص اســت.  می نویســد کیســت اند؟ البت
ــط  ــح، فق ــن توضی ــنده از ای ــن زدن نویس ــا ت ام
حــذف یــک گــزاره به قرینــه ی معنــوی و اجتناب 
ــد همــه  از توضیــح واضحــات نیســت کــه بگوی
می داننــد بر شــانه چــپ و راســت »فرشــته ها«ی 
مــوکل نامــه اعمــال می نویســند، بلکــه او بــه این 
ــو و  ــد پرگ ــن ح ــم  و ای ــی حجی ــل در رمان دلی
ــرر  ــای مک ــدور وضعیت ه ــت م ــا روای ــول ب مط
یــک ضــد قهرمــان عصبــی روانــی قبــل و بعــد از 
معلولیــت، حتی در یک کلمــه، نام از»فرشــته«ها 
ــن  ــود چنی ــه وج ــد ب ــح کن ــه تصری ــرده ک نب
موجوداتــی بــاور نــدارد چنــان کــه حتــی تلویحــا 
ــی  ــا مذهب ــی ی ــای دین ــر باوره ــد ب نمی خواه
صحــه بگــذارد. بــرای نویســنده ی عقــرب کشــی، 
ایــن فرشــته های موهــوم نــه آمــران فرمــان الهی 
ــد  ــه امــر خداون و کاتبــان نامــه اعمــال انســان ب
کــه کاتبــان یا ســیاهه نویســان جعبــه پانــدورای 
ــات  ــود ذهنی ــن آل ــود و وه ــم آل ــای وه خرده ه
پراکنــده و خاطــرات خراشــیده و عواطــف جریحه 

ــوکان  ــندگان/ م ــن نویس ــتند. ای ــر هس دار امی
موهــوم، عامان اجرایی»شــگرد روایت«نویســنده 

عقــرب کشــی هســتند. 
در فیلمنامــه/ فیلم»آســمان برلیــن« پترهانتکه و 
ــل« و »کاســیل«- دو  ــم، »دامی ــدرس ه ــم ون وی
فرشــته ای که ذهــن زمینیــان را هــم می خوانند- 
ــا فرشــته  ــط ب ــی مرتب ــی و دین ــون مذهب از مت
شناســی می آینــد، البتــه آن هــا آن جا نیز بیشــتر 
ــاوری  ــر فرشــته ب ــه تاییــدی ب ــد ن ــزار روایت ان اب
مولفــان آن قصــه و آن فیلــم. این جــا هــم کاری 
بــا عقایــد شــخصی و بــاور یــا بی بــاوری مذهبــی 
نویســنده یــا هــر نویســنده ی دیگــر نیســت بلکه 
ــور از  ــف مندنی پ ــان تعری ــه هم ــا ب ــا بن این ج
پیرنــگ، کارمــان بــا پاســخ این ســوال اســت: این 
دو موجــود موهوم از نظر نویســنده یا فرشــته های 
زمینــی ســاخته ی نویســنده، نامــه اعمــال امیــر 
ــه  ــرای نویســنده ک ــه می نویســند؟ ب ــرای ک را ب
خالق شــان اســت؟در هــر حــال شــاید ایــن هــم 
ــن  ــد! همی ــدرن باش ــت م ــت پس ــی وضعی نوع
ــع  ــر مناب ــی ب ــن در آوردی مبتن ــگردهای م ش
متناقــض بــا کارکــرد اصلی شــان هنگام اســتفاده 
مجــدد از آن هــا و البتــه این جــا در عقــرب 
کشــی بــا کارکــردی نــه چنــدان الزم و کارآمــد 
و موثــر بــر کلیــت کار و بی اهمیــت بــودن ایــن 
ترجیــع بندهــای ســه چهــار کلمــه ای »بــر فان 
ــان  ــده. رم ــرای خوانن ــد« ب ــانه اش می نویس ش
حرکــت نــدارد و حــاوی هــم زدن مــدام اندرونــه 
یــک ذهــن عصبــی و بدزبــان اســت. در نهایــت 
نیمــی از رمــان حــاوی دفترچــه خاطــرات روابط 
ــردن  ــا ک ــا همان»پخــش و پ ــر ی جنســی امی
عشــق« البتــه ایــن بــار از نــوع جنســی و آن هم 
از نــوع بیــش فعــال آن اســت و نیــم دیگــر آن، 
دفترچــه ی خاطــرات ســربازی او کــه مــوکان و 
مولفــان نامریــی نشســته بــر شــانه های چــپ و 

راســت او مــی نویســند.
یــک تناقــض ســاختاری- زبــان آورانــه دیگــر در 
عقــرب کشــی دیــده می شــود کــه در جایــی از 
ــه بیــرون زده اســت؛ وقتــی  رمــان اعتــراف گون
امیــر در صحنــه ای از جنــگ در قصــر شــیرین، 
تکیــه داده بــر یــک دیــواره نیــم ریخته ســنگی، 
ناگهــان از آن قالــب همیشــگی اش بــه در آمــده 
و دو بــاره بــا نحــوی از»زبــان« از نــوع توصیفــات 

ارجاعــات  و  شــاعرانه 
کهــن الگویــی و فلســفی 
شــهریار مندنی پــور در 
اغلــب داســتان ها و رمان 
ــود  ــا خ ــی، ب دل دلدادگ
گفتــار درونی دارد تعجب 
فرشــته شــانه راســت 
بــر می انگیزد!:»چــه  را 
ــای  ــن جمله ه ــور ای ط
را  ادبــی  باصطــاح 
می توانــد بســازد ایــن 
ــر  ــش؟« فک ــخ معیوب م
فرشــته ی  می کنیــد 
مقابــل جوابــی منطقــی 
بــر  ســوال  ایــن  بــه 
ــب وجــدان  ــده از نهی آم
نویســنده عقــرب کشــی 
وســط  کــه  می دهــد 
معرکــه پریــده و ولــد 
چمــوش عیــاش و کلبی 
ــر را  ــون امی ــلکی چ مس
ــه اندیشــه های عمیــق  ب

واداشــته؟ 
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چنــان مخاطبی نمــی داند این مثا شــخصیت 
ــده  ــپ، روی چــه حســابی آدم ب ــی تی ــا حت ی
داســتان و هیوالیــی ســایه گســترده بــر زندگی 
امیر و کل خانواده و کل بشــریت جا زده شــده؟ 
بــر عکــس، واکنــش مخاطــب نســبت بــه او به 
ــه  ــس از حامل ــدش پ ــه فرزن ــدری ک ــوان پ عن
کــردن و بــه خودکشــی کشــاندن معشــوقه اش 
خانــه را بــه هــم می ریــزد و حــاال بایــد کنتــرل 
و ادب شــود فــارغ از این کــه نامــش آقــا حاجــی 
باشــد یــا تیمســار یــا دکتــر یــا جنــاب یــا هــر 
عنــوان دیگــر، ممکــن اســت حتــی همدالنــه 
باشــد. او اگرحجــره دار و اطاعاتــی و مثــا آمــر 
قتل هایــی هــم نبــود و هــر پــدری بــود، چنین 
ــکار و بدمســت  پســر بدحــال و هتــاک و خراب
ــه  ــاکاری را ب ــر وخط ــن و تخریب گ ــد ده و ب

شــیوه ی خــود مهــار می کــرد.
بــرای گفتــن نکتــه نهایــی در خصــوص 
ــه آغــاز  شــخصیت پردازی در عقــرب کشــی، ب
ــور از  ــی مندنی پ ــف و تلق ــش و تعری ــن بخ ای
ــهرزادش  ــاب ارواح ش ــخصیت پردازی در کت ش
برگــردم کــه در آن بــا اطمینــان و اعتمــاد 
ــدن  ــود ش ــزی! از »ناب ــه انگی ــس غبط ــه نف ب
و  شــخصیت های کاســیک در داســتان ها 
رمان هــا« می نویســد چــون در داســتان مــدرن 
یــا نــو »شــخصیت هایی حضــور یافته انــد کــه 
ــد و  ــد چــه می خواهن خودشــان هــم نمی دانن
ــت  ــخصیت های دوس ــد. ش ــد بخواهن ــه بای چ
ــم-  ــه ه ــرای اولی ــای واقعگ ــتنی رمان ه داش
ــازوف  ــوواری- کارام ــادام ب ــت- م ــور تویس اولی
هــا، آنــدره، ناتاشــا، گوریــو و ... مرده انــد! اســتفن 
جویــس، بــوف کــور و کا هــم مکــرر شــده اند. 
و نویســندگان بــا کمبــود شــخصیت داســتانی 
رو بــرو شــده اند کــه داســتان خویشــتن را 
ــور چنــان ایــن نگــرش  می نویســند.« مندنی پ
ــت  ــا برداش ــامدرن را ب ــا و پس ــدرن و پیش م
ــرد  ــدی می گی ــود ج ــاص خ ــیری خ و تفس
ــط  ــد خ ــی همانن ــر ادب ــد اث ــگار تولی ــه ان ک
تولیــد کاالهــای مصرفــی زندگــی مثــا نــو یــا 
ــتری  ــظ مش ــرای حف ــت ب ــدرن اس م
ــن  ــد آپش ــدام بای ــه م ک
جدیــد  مــدل  و 
ارائــه  آن هــا  از  در 
شــود. ایــن جدیــد 
ــه  ــودن ب ــو ب ــودن، ن ب
قیمــت از دســت رفتن 
موضوعات و احساسات 
انســانی در اثــری ادبــی 
کــه رویکــردش بــه هــر 
ســبک و ایســمی باشــد 
بــه دو عنصــر عاطفــه 
و خیــال زنــده اســت، 
چــه کــرم و وسواســی 
ــو اســت  اســت؟ آن چــه ن
ــه  ــو، زاوی ــگاه ن ــو، ن فکــر ن
ــو  ــاب ن ــرف حس ــو، و ح ن
ــا و  ــن ماهیت ه ــت... ای اس
موقعیت هاســت کــه نــو 
داســتانی  در  می شــوند. 
ــه،  ــا کهن ــو ی ــکل ن ــا ش ب
همچنــان کــه در جهــان 
دیــروز یــا امــروز یــا 
فــردا، وجــود انســان/ 

شــخصیت اســت کــه اشــرف مخلوقــات و 
ــان کــه خــود  ــه زب موجــودات جهــان اســت ن
ــر  زاییــده شــخصیت اســت. وقایــع داســتان، ب
آمــده از کنــش اوســت و کنــش محتــاج نیــاز و 
انگیــزه ای مشــخص اســت نه حضــوری مــردد و 
مذبــذب. انسان/شــخصیت مذبذب کنــش ندارد 
ــه  ــش او باشــد. وگرن ــذب کن ــه تذب ــر آن ک مگ
شــخصیتی کــه نمی دانــد چــه می خواهــد 
ــای حــوادث  مثــل کشــتی ای بی هــدف در دری
ــل  ــه حاص ــتانی ک ــود و داس ــرگردان می ش س
ایــن  رفتارهــای  و  گفتارهــا  و  عملکردهــا 
شــخصیت اســت، خوانندگان را چون مســافران 
ــای  ــه عط ــان ک ــد چن ــول می کن ــازده مل دری
ایــن ســفر دریایــی را بــه لقایــش می بخشــند. 
مندنی پــور در کتــاب ارواح شــهرزاد از»آزاد 
ســاختار  واگشــایی  و  زبانــی،  منشــی های 
اســتبداد تقابل هــای دوگانــه« می نویســدکه»به 
ــتانی،  ــخصیت های داس ــف ش ــای مختل صداه
اجــازه زندگــی می دهــد...)و( بــه هدایــت و 
نویســندگان نســل اول ادبیــات نــو ایــران، اجازه 
داده کــه تــا حــدی، تــاش کننــد جهــان را از 
ــد شــخصیت هایی ســوای خودشــان، مثــا  دی
داوود گــوژ پشــت)هدایت( کهــزاد )چوبــک/

شــبی کــه دریــا طوفانــی بود)شــد(، راوی 
ــگ  ــی س ــا حت ــوی( ی ــم هایش)بزرگ عل چش
ولگرد)هدایــت( و انتــری کــه لوطــی اش مــرده 
بود)چوبــک( ببینــد.«. حــاال بــه نظــر می رســد 
ــد  ــان را از دی ــته جه ــان خواس ــن رم او در ای
شــخصیتی ســوای خود بــه نــام امیر ببینــد. اما 
تمــام آن شــخصیت ها بــا همــه ســوا بودن شــان 
از جهــان نگــری نویســندگان داستان هایشــان 
بخش هایــی از آن جهان نگــری را نمایندگــی 
ــا درجــات کــم  ــن، ب ــد و گذشــته از ای می کنن
یــا بیــش، همدلــی برانگیزنــد. مندنی پــور 
ــد او کیســت و چــه  ــه بگوی ــر را نوشــته ک امی
می خواهــد؟ او صــدای متفــاوت برخاســته 
ــه اجتماعــی صاحــب حقانیــت  ــدام  طبق از ک
ــا در صــدای تاکنــون خاموشــش کــه  اســت ی
از طریــق ایــن رمــان می شــنویم چــه مفهــوم 
ــال  ــرای دنب ــا ب ــه؟ م ــانی ای نهفت و آوای انس
ــا همیــن  ــدره ی کــردن سرنوشــت شــاهزاده آن
ــل  ــح دلی ــگ و صل ــوزوف در جن ــر کوت ــی ی پ
ــری  ــک هن ــتوان فردری ــی درد س ــم. حت داری
ضدقهرمــان القیــد و عاشــق پیشــه و گریــزان از 
جنــگ در»وداع بــا اســلحه« را می فهمیــم یــا با  
پــل بایمــر و دوســتان همکاســی اش در رمــان 
»در )جبهــه( غــرب خبــری نیســت« همدل ایم 
ــانی  ــای انس ــه خصلت ه ــا ب ــا را بن ــون آن ه چ
نویســنده ای  می شناســیم.  سمپاتیک شــان 
کــه همدلــی مخاطــب بــا شــخصیت- اعــم از 
قهرمــان یــا ضدقهرمــان- اثــرش را نفــی یــا آن 
را مخــدوش کنــد، بیشــتر گزارشــگر یک کیس 
روان نژنــد اســت نــه نویســنده جهــان ادبیــات 
ــان و غیــره، عاطفــه،  کــه در کنــار تخیــل و زب
ــی  ــای واالی انســانی- دین شــفقت و خصلت ه
یــا لیبرالیســتی یــا هــر گرایــش و درد و دغدغه 
متعــارف و معمــول بشــری- از عناصــر اصلی آن 

اســت. 

4. زبان روایت و گویه نویسی
مندنی پــور در عقــرب کشــی  از بــرج و بــاروی 
زبــان مرســوم اغلــب آثار قبلــی اش پاییــن آمده 

و چــه کار خوبــی کــرده که دیگر داســتان اش در 
نحــوه ی روایــت داســتان گــم نشــود. ایــن هــم 
وجهــی از جســارت و ریســک او در کل فراینــد 
تصمیــم گیــری و نوشــتن چنیــن رمانی اســت. 
پــس اگــر عیــب عقــرب کشــی جملــه گفتیــم 
ایــن حســن آن را بگوییــم کــه همانــا رســاتر و 
ــان  ــن رم ــان داســتان در ای ــودن زب ــر ب صریح ت
اســت. بــه همــان نشــان کــه نویســنده اش پس 
از نوشــتن آن و رمــان دیگــری در آمریــکا که هر 
دو بایــد ترجمــه می شــدند، در مصاحبــه ای بــه 
درســتی معتقــد اســت: »نویســنده اگــر بتوانــد 
بــه زبــان داســتان، داســتانش را بنویســد، قابــل 
ــود و خواننــده هــم خواهــد  ترجمــه خواهــد ب
ــد:  ــا در مصاحبــه ای دیگــر می گوی فهمیــد.« ی
»طبیعتــاً نثر هایــي کــه فــاز شــاعرانه دارد و یــا 
ــاي  ــه داللت ه ــي ب ــدت متک ــه ش ــنده ب نویس
ضمنــي کلمــات اســت، در ترجمــه دچــار لطمه 
شــدید مي شــوند و اگــر مترجمــي بتوانــد حتي 
نیمــي از ایــن اثر را به فارســي ترجمه کنــد، اوج 
موفقیت اوســت.«معنای تلویحی این ســخن آن 
ــا  ــه می شــود داســتان هایی نوشــت ب اســت ک
نثرهایــی واجــد فــاز شــاعرانه کــه ترجمــه اش 
ــد  ــن خواه ــا ناممک ــوار ی ــر دش ــان دیگ ــه زب ب
ــن داســتان ها کــم  ــور خــود از ای ــود. مندنی پ ب

ننوشــته اســت.
امــا گفتگــو یــا گویه نویســی در عقــرب کشــی 
نمایانگــر آشــنایی ناکافــی مندنی پــور بــا 
ــردم  ــه م ــار عامیان ــات و گفت ــبات و ادبی مناس
ــر و  ــه امی ــهری ک ــان ش ــت، هم ــران اس ته
خانــواده و دوســتان و دوســت دخترهایش و بقیه 
در آن بــه ســر مــی برنــد.. یکی از پربســامدترین 
واژه هــای غلــط کــه مــدام بــر زبان شــخصیت ها 
و تیپ هــای تهــران نشــین و یــا غیــر شــیرازی 
عقــرب کشــی جــاری می شــود،گفتن»ای« بــه 
جــای ضمیراشــاره »ایــن« اســت یــا همــی بــه 
جــای همیــن اســت! مثــل »همــی آژانســه!«. 
ــه  ــظ آقاحاجــی و بقی ــی محاف از پاســدار تهران
تهرانی هــا اعــم از رفقــا و دوســت دخترهای 
امیــر گرفتــه تــا خواهــرش و خــودش و 
ــی  ــه ی جنگ ــش در منطق ــی از همرزمان خیل
ــهریان  ــل همش ــه مث ــند، هم ــا باش ــل کج اه
شــیرازی مندنی پــور و مثــل خــود امیــر، 
جــای ضمیــر اشــاره»این« مــی گوینــد»ای«!.. 
ــاغ نیــس؟«... حتی»اســی  »حیــف ای هــوای ب
اســتفراغ« معتــاد وراج »خیابــان خانه هــای 
خرپولــی« در بــاالی شــهر تهــران هــم از امیــر 
و معشــوقه اش خــزر می خواهــد »ای یــه شــب 
ســگی«اش را بســازند و شــبیه کتایــون - یکــی 
ــا  ــا ی ــت دخترهای طبع ــن دوس ــک دوجی از ی
ــی«  ــه در آژانس»هوای ــی امیر!-ک ــب تهران اغل
ایــن  جــای  می کنــد،  کار  )هواپیمایــی( 
ــوری«!  ــد»ای ط ــوری( می گوی ــن ج طوری)ای
یــا وقتــی همــان معتــاد، متقابــا دوســت دختر 
و معشــوقه ی آفتــاب مهتاب گــون امیــر یعنــی 
خــزر را به»زبــان آوری التــی« وا مــی دارد، هــر 
دو یکــی از کمــدی ناخواســته ترین صحنه هــای 
ــگار شــناخت  ــه ان ــان را می ســازند، چــرا ک رم
الت  آدم هــای  گویــه  شــیوه  از  نویســنده 
یــا معتــاد خیابان هــای جنــوب یــا فرقــی 
نمی کنــد شــمال تهــران، از ادبیــات نــازل 
فیلمفارســی ها آمــده کــه بــا گویــش و لهجــه ی 
می شــود!...حتی»آخوند«ی  ارائــه  شــیرازی 

ــا »لهجــه دهاتــی  کــه در برنامــه ای رادیویــی ب
قــاط زده بــا غلظــت ریاکارانــه عربــی« ســخن 
ــش نویســنده شــیرازی  ــد از قضــا گوی می گوی
مــا را در گفتن»ایــن«دارد! ماه پیشــانی یــا 
حنــا هــم کــه گاهــی مه پیشــانی مــی شــود، 
ــز  ــه ج ــرد اســت ب ــر ک ــک دخت ــه ی ــا این ک ب
یــک مــورد که»می تونــی« را بــه شــیوه کردهــا 
می گویــد،  »می تانــی!«  کرمانشــاهی ها  و 
گویــش و لهجــه ی تهرانی یــا تهرونی-شــیرازی! 
دارد:»خســه شــده ام از ای زندگیــم.« بمانــد کــه 
ــت  ــخص نیس ــخصیت پردازی مش ــر ش از نظ
ــف  ــس تکلی ــده پ ــارزه »خســه« ش ــر از مب اگ
ــش اش  ــا مثــا مجاهــد راه آزادی بودن ــارز ی مب
ــرده و  ــارزه ک ــه مب چیســت و کــی او را  وادار ب
ــه خــود  ــارزی اســت ک ــن چــه ســازمان مب ای
ســمپات هایش را از حــق انتخــاب زندگــی منــع  
و آن هــا را از خــودش و خودشــان خســته کرده؟ 
ــی اش  ــاره مســیر مبارزات ــی درب همــو کــه جای
بــه امیــر می گوید:»دیگــه اعتقــادی هــم بهــش 
نــدارم. ولــی راه برگشــتی نــدارم...« ماه پیشــانی/

حنا/اشــرف حتــی در نامــه نگاری اش کــه قاعدتا 
زبــان اش بایــد نوشــتاری باشــد، »می خواســتم« 
ــای  ــن گویه ه ــد. و ای ــم« می نویس را»می خواس
مثــا ادا شــده بــه فارســی شکســته کــه قــرار 
ــی باشــند،  ــه ی تهران اســت گفتگوهــای عامیان
فیلم هــای  آن چنانــی  دوبلــه  از  متاثــر  گاه 
وســترن خصوصــا بــا گویــه و لهجــه داش 
مشــدی یــا عشــق التــی و طنــز آمیــز دوبلــور 
ــر  ــا ب ــن اســت! و خصوص ــان وی ــای ج نقش ه
روش بیــان گروهبــان تهرانی-پــور پیــرار- و 
خــود امیــر هــم وقتــی بــا او همســفر می شــود 
ــی  ــه ی جنگ ــده اش را در منطق ــت بری ــا دس ت
بیابــد تاثیــر گذاشــته اســت »گفتــن آمبوالنس 
می رفسن!«...»برفســش... بیمیرم؟«...»بــاد )باید(

آب و یــه مشــت کنســرو بخریــم...« یــا »واســه 
چــی باد حــرف بزنیم؟«یــا »شاد)شــاید( آخرین 
دیدارمــون باشــه«... پیرار در بازگشــت از منطقه 
بازمانــده از جنــگ پــس از یافتن دســت بریده ی 
امیــر هــم در برخــورد بــا پاســدار محافظ بــارگاه 
عجیــب و غریــب آقاحاجــی، او را بــا ترکیبــی از 
جــان ویــن و چاقوکش هــای فیلم هــای فارســی 
ــد  ــع ســاح و تهدی ــدن دســتش خل ــا پیچان ب
می کنــد: »ترکش هــا رو می تپونــم تــو...«! 

اساســا ایــن تاثیرپذیری خــود آگاه یا ناخــودآگاه 
ــه  ــوط ب ــا  من ــا صرف ــی از فیلم ه ــرب کش عق
ــای  ــی قصه ه ــه طراح ــود و ب ــش نمی ش گوی
فرعــی و برخــی کنش هــا و صحنه هــای رمــان 
هــم ســرایت کــرده اســت. مثــا اگــر خــزر در 
ــه  ــی جوانان ــوش جمع ــش و ن ــط آن عی وس
کنــار دریــا ناگهــان بــه دریــا می زنــد و کاشــف 
ــی  ــه عمــل می آیــد کــه خودکشــی کــرده ب ب
ــرای  ــخصی ب ــزه ی مش ــچ گاه انگی ــه هی این ک
ــن عمــل مهــم داشــته باشــد جــز اشــارات  ای
ــازه از  ــی خــودش، و بعــد جن و کنایه هــای قبل
ــر و دوســتان و  ــه شــده او عیــش امی آب گرفت
دوســت دخترهــای جمــع را منقــص می کنــد 
ــی  ــا جای ــی« اســت، ی ــاره ال ــاد آور فیلم»درب ی
ــه شــیوه علــی ســنتوری پســر معتــاد  امیــر ب
ــاب  ــا خط ــدرش ب ــه پ ــه ب ــنتوری ک ــم س فیل
کردن»آقــا پســر«!توصیه می کنــد »از ایــن بــد 

مصــب بــزن ببیــن آخــه چیــه؟«

ــت و  ــان رختخواب هاس ــره قهرم ــر بالفط امی
ــازی  پرخاشــگری ذهنــی و زبانــی و خاطــره ب
ــوارض  ــه ع ــی ب ــم ربط ــور او ه ــکس مح س
عصبــی روانــی ناشــی از مــوج انفجــار و یــک 
دســت شــدن در بحبوحــه جنــگ نــدارد؛ 
ــل  ــن قب ــس م ــد: »پ ــم می گوی ــودش ه خ
ــه...« او  ــودم. خوب ــه ب ــاره دیوون ــوج خمپ از م
پیش تــر از وقــوع جنــگ و انقاب یــا جمهوری 
اســامی و هــر نهــی و نهیــب اســامی دیگــر، 
درگرماگــرم شــلوغی ها و شــور انقــاب همــراه 
دوســت اش»کاوه« بــه شــیوه دختر و پســرهای 
ــا بین هــا«ی برتولوچــی در  حشــری فیلم»روی
ــی انقــاب مــاه  گرماگــرم شــورش های خیابان
ــه  ــای گاه س ــغول تجربه ه ــس، مش ــه پاری م
نفــره! جنســی اند و مثــل شــخصیت های 
ــه از  ــن ک ــپ کافم ــتی« فیلی ــم »بارهس فیل
رمــان کونــدرا و شــلوغی های خیابان هــای 
قــدی  آینــه  مقابــل  می آینــد،  پــراگ 
آپارتمــان مجردی شــان مشــغول تماشــای 
ــگاه  ــد دانش ــر فرزن ــند! امی ــق بازی خویش عش
دیــده امــا خوشــگذران»آقا حاجی«کــه در 
بیــش  و  بــازی  نشــمه  و  خوش گذرانــی 
فعالــی جنســی، می توانــد نمــاد شــاخص 
دون ژوانیســم در ادبیــات نویــن و مــدرن 
پارســی! باشــد بعــد از ازالــه بــکارت و حاملــه 
ــزر  ــام »خ ــه ن ــا ب ــی از آن دختره ــردن یک ک
«عاشــق او می شــود. خــزر بــا انگیــزه ای 
ــد.  ــی می کن ــد خودکش ــول می مان ــه مجه ک
جنــون عاشــقی و احســاس گنــاه، امیــر را بــه 
بدمســتی در خانــه ی پــدر انقابــی و اطاعاتی 
ــن  ــز آغازی ــد و تی ــی اش در دوران تن و مذهب
جمهــوری اســامی وا مــی دارد کــه نتیجــه اش 
شــاق خــوردن اســت و رفتــن از ســر لــج یــا 
گریــز یــا هــر انگیــزه ی مبهــم و»دچــار عــدم 
قطعیــت«! او همــواره شــخصیتی آنتــی پاتیک 
ــی  ــل همدل ــه ای قاب ــچ جنب ــت و در هی اس
نیســت. بعــد هــم کــه یــک دســت خــود را از 
ــه  ــود، گرچ ــی می ش ــد و موج ــت می ده دس
از لــج شــاق خــوردن بــه خاطــر شــرب خمــر 
ــرباز  ــام س ــد در مق ــا بع ــه! ام ــگ رفت ــه جن ب
شــرافتمند و ناموس پرســتی تعریــف می شــود 
کــه» یــه دســتش رو هــم داده کــه ســربازای 
عراقــی نریــزن تهــرون دخترشــون رو حاملــه 
ــل  ــا تحمی ــیدن ی ــرک کش ــن«! او در س کن
ــه  ــرش، حتی»دزدان ــوت خواه ــه خل ــود ب خ
بــازوی ســفید و زیبــای ریحانــه را دیــد 
می زنــد«، چــون گلــی کــه بــه ســبزه آراســته 
ــت و  ــش و فضیح ــه فح ــا صفح ــده، صده ش
مویــه یــا واگویه هــای حــاوی نالــه ی عاشــقانه 
بــه دســت کاتبــان وهــن و وهــم در دو شــانه 
ــاب  ــود، در ب ــادر می ش ــواالت او ص ــدر اح او ان
ــم  ــار از عال ــم و آدم و انزج ــه عال ــراض ب اعت
و آدم. او فقــط دلبســته ی پــری پیکــری 
بی چهــره در خواب هــای مــه آلــود خــود 
اســت. شــاید او ندانســته هــم نظــر و همــراه و 
همــدرد شــارل بودلــر شــاعر مــال پاریــس و 
گل هــای بــدی اســت کــه »زنــی را که دوســت 
ــوردار  ــه از او برخ ــت ک ــی اس ــم، کس می داری
نمی شــویم.« در اغلــب اوقــات حــال او چنیــن 
اســت کــه راوی شــانه چــپ یــا راســت- فرقــی 
ــل  ــم کام ــد: »خش ــف می کن ــد- وص نمی کن
خالــی نشــده، مثــل قدیم هایــش، تحریــک اش 

ــان کــه آن آن را و ســنگینی آن را  کــرده. چن
ــد.«  ــس می کن ــکم اش ح ــر ش زی

امیــر بــه شــیوه ی راوی داســتان شــرق بنفشــه 
ــرک  ــقانه دو دل داده س ــه ی عاش ــه در رابط ک
می کشــد یــا عینــا بــه شــیوه راوی داســتان» 
ــی  ــه ی »آب ــی جــدول«- از مجموع شــرح افق
ــوت  ــن اش خل ــا دوربی ــه ب ــاورای بحــار«- ک م
ــد  ــورک دی ــس اش را در نیوی ــر و ریی آن دخت
ــری  ــران تی ــم چ ــم چش ــا ه ــد، این ج می زن
ــی  ــد دیده بان ــه بای ــی ک ــت وقت ــت و درس اس
کنــد، بــاز بــه شــیوه ی جیمــز اســتوارت 
»دوربیــن می کشــد« بــه خلوت هــای بیرونــی 
و اندرونــی مردمــان بینــوای ســاکن یــک 
ــی  ــوار ارتفاعات ــین در ج ــرد نش ــتای ک روس
کــه در آن هــا مشــغول دیده بانــی اســت و 
ــش  ــا زن ــرد کــرد ب ــک م حتــی معاشــقه ی ی
ــد.  ــد زن ــرمانه دی ــان بی ش ــل اتاق ش را در داخ
بــه ضدقهرمان هــای رمان هــای  او ربطــی 
جنگــی کاســیک یــا مــدرن یــا پســت مدرنی 
چــون »در)جبهــه( غــرب خبــری نیســت« یــا 
»وداع بــا اســلحه« یــا حتی»ســفر بــه انتهــای 
شــب« نــدارد. ربــط داشــتن یــک رمــان 
ایرانــی بــه یکــی از رمان هــای خارجــی دلیــل 
ــد  ــا می توان ــی وقت ه ــت و خیل ــاز نیس امتی
ــابهت  ــرای مش ــاش ب ــا ت ــابهت ی ــن مش ای
ــا  ــد ام ــر باش ــی اث ــف و بی هویت ــل ضع دلی
ــگ  ــار ضــد جن ــر و معی ــا ســخن از مت این ج
ــی  ــخصیت اصل ــر و ش ــودن اث ــان ب /ضدقهرم
ــای  ــان کــه آق داســتان اســت و داســتان، چن
ــد  ــت بای ــد اس ــتی معتق ــه درس ــور ب مندنی پ
بــه زبــان داســتان باشــد، زبانــی کــه ایرانــی و 

خارجــی نمی شناســد. 
ــی  ــی- حس ــات عین ــدرت توصیف ــه در ق البت
ــور از اتفاقــات خشــن میــدان جنــگ  مندنی پ
و »آن«هــای انســانی نهفتــه در گرماگــرم 
جنــگ تردیــدی نیســت و ایــن توانایــی را در 
رمــان  »دل دلدادگــی« اش نیــز دیده ایــم، 
امــا آن بیــزاری و نارضایتــی و نفــرت از جنــگ 
ــخصیت  ــان راوی/ش ــن و زب ــا در ذه ــه مث ک
اصلی»ســفر بــه انتهــای شــب« ســلین در طنز 
ــا در  ــد، اینج ــروز می یاب ــر ب ــوی ویرانگ و هج
عقــرب کشــی در قالــب طعنه هــا و کنایه هــای  
جنســی مطــرح شــده اســت. آن جــا خشــونت 
ــر کــردن ســر بریده نامــه رســان و دل و  تصوی
روده بیــرون ریختــه از شــکم پــاره ســرهنگ، 
چهــره ی خشــن و ضــد بشــری جنــگ را برما 
کنارصحنه هــای  در  این جــا  و  می کننــد 
خشــن و پــر از خــون و درد، لودگی هــا و 
ــا دغدغه هــای جــدی  شــوخی های جنســی ی
جنســی بــر فضــای جنگــی چربیده اند. اساســا 
نــه موضــوع دشــمن مطــرح اســت و نــه معنــا 
و هــدف جنــگ مگــر حــس عبــث بــودن آن. 
در»امیــد« آنــدره مالــرو، مانوئــل مــردی اســت 
پــرورده ی جنــگ آزادی خواهانــه بــا فاشیســم 
دوران فرانکــو. یــا »جنــگ و صلــح« تولســتوی 
راوی آن چیــزی اســت کــه نــزد مــردم روســیه  
ــاد  ــزرگ میهنــی از آن ی ــوان جنــگ ب ــه عن ب
می شــود؛ همــان جنگــی کــه در اوایــل قــرن 
نوزدهــم بــه منظــور دفــاع از دشــمن مهاجم و 
متجــاوز رخ داد. تولســتوی هم - همانند صحنه 
جنــگ  از  مندنی پــور  عالــی  پردازی هــای 
ــن  ــی از همی ــا در فرازهای ــی ی در دل دلدادگ

ــا!  ــد آن ج ــا همانن ــا این ج ــی، ی ــرب کش عق
)منظــور از هماننــّد تقلیــد یــا هــر قیــاس دیگر 
نیســت(- در شــکل یــا فــرم رمــان اش جنگ و 
صلــح، بــه وقایــع چنــان عینیتــی می بخشــد 
کــه خواننــده آن رمــان خــود را در دل واقعــه 
ــان او  ــا قهرمان ــخصیت ها ی ــال ش ــد. ح می یاب
ــا  ــیک ی ــخصیت پردازی کاس ــر ش را از منظ
ــا پســامدرن چــه بنامیــم،  ــا پیشــا ی مــدرن ی
ــود  ــان خ ــه مخاطب ــب و روح و اندیش ــا قل ام
ــه اصــل نویســندگی  ــد و هم ــح می کنن را فت
فــارغ از اشــتغال فکــری یــا لفظــی بــه مــدرن 
و پســت مــدرن و کاســیک و رمانتیــک بــودن 
ــان.  ــب مخاطب ــح روح و قل ــت، فت ــن اس همی
تولســتوی بــه خلــق آن شــاهکار بی بدیــل اش 
همــت گماشــت تــا حــق آن جنــگ را ادا کنــد 
ــان  ــد قهرم ــن و چن ــی از چندی ــی یک و وقت
رمانــش چون»پی یرکوتــوزوف«، صحنــه نبــرد 
ــد،  ــو را جنــگ مــرگ و زندگــی می دان بارادین
شــکلی از ضدقهرمانــی او را هــم بــاور می کنیم 
و وقتــی کــه روســیه را از وجــود دشــمن پــاک 
می کنــد و ادامــه جنــگ را دیگــر بیهــوده 
مــی داد بیشتردوســتش داریــم چرا کــه چنین 
ــر کــف  بیهــوده دانســتنی از پــس آن جــان ب
گرفتــن، ارزشــمند و همدلــی برانگیــز اســت.

ضدقهرمــان مــا امیــر در عقــرب کشــی، شــبیه 
وضعیــت بیمــاران دو قطبــی، در رفــت و آمــد 
بیــن افســردگی ناشــی از معلولیــت و شــیدایی 
ناشــی از زندگــی یــا خاطــره زندگی هــای 
سراســر جنســی یا تخیات عاشــقانه ســودایی 
و افاطونــی قبــل از ایــن اتفــاق اســت چنــان 
کــه یــا بــا معشــوقه در پنبــه زار جلــو عمــارت 
ــد  ــر او را که»بخواه ــت م ــی اس ــدری حال پ
ــد«!در  گفتــن دوســت داشــت ات را هــی بگوی
ــن نگــذارد،  ــه بلدرچی ــا روی الن ــه پ ــی ک حال
ــانی در  ــا  ماه پیش ــردن اش ب ــوت ک ــا در خل ی
پشــت تپــه! ای بــر کنــاره یکــی از جاده هــای 
کرمانشــاه بعــد از دیــدار نخســت عاشــقانه بــا 
ــه  ــه! ذهنــی اش ب او در یــک ســاندویچی، گوی
آن دختــر کــرد چنیــن اســت که»زیــادی زیاد 
ــادت  ــا همــه اســم های زی هســتی هســتی، ب
ــن  ــگاه همی ــاد!« آن ــادی زی ــاززار زی ای راز ن
شــاعر عاشــق پیشــه از آن ســو مــدام در حــال 
ــت.  ــواده اس ــادر و خان ــر و م ــدن خواه چزان
ــی،  ــی، عاطف ــه های مذهب ــه از ریش ــر ک امی
ملــی و... خــود بریــده، یــک ضدقهرمــان 
نویــن ایرانــی اســت یــا یــک قربانــی؟ شــاید 
کوشــش نویســنده آن اســت کــه بیــش 
فعالــی جنســی او را نمــاد یــا جلــوه ای بدانــد 
محصــول ســرکوب های تربیــت مذهبــی 
پدرش»آقــا حاجــی«، همانطــور کــه در 
قیاســی اســتعاری، نوشــتن رمــان اروتیســم 
زده و جــا بــه جــا هتــاک و فحــاش بــه 
ارزش هــا و عقایــد و پدیده هایــی کــه بــا 
ــی  ــد واکنش ــت، می توان ــق نیس ــا مواف آن ه
متقابــل و اعتراضــی بــه سانســور و ســرکوب 
بــرای  نوشــتن  حصــر  و  بی حــد  آزادی 

ــد.  ــوده باش ــنده ب نویس
ــب و  ــود از مذه ــرت خ ــام نف ــنده تم نویس
پدرســاالری و انقــاب و جمهــوری اســامی 
ــا  ــود ب ــم خ ــه زع ــه ب ــه را ک ــر آن چ و ه
این هــا مرتبــط اســت یک جــا در تیــپ  
ــی  ــام ترکیب ــن ن ــا ای ــنای»آقاحاجی« ب آش

نمادیــن  اش جمــع کــرده اســت. اگــر چنیــن 
ــا  ــف آق ــد ناخل ــر حاصــل و ول ــه امی ــود ک ب
ــد  ــم  بای ــان ه ــد، آدم اول رم ــی باش حاج
آقــا حاجــی می بــود یــا دســت کــم او 
بایــد همچــون یک »شــخصیت«باید ســاخته 
ــور  ــا شــمایلی کــه مندنی پ می شــد. البتــه ب
ــان  ــد هم ــت می ده ــه دس ــا ب از آقاحاجی ه
ــا  ــا ب ــه ی ــت نرفت ــن جماع ــراغ ای ــر س بهت
ــرود  شــناختی کــه تاکنــون و اکنــون دارد ن
ــر از ایــن حرف هــا هســتند  کــه چنــد الیه ت
ــای  ــه آقاحاجی ه ــم ریخــت و قیاف ــدا ه و اب
دو  و  رادیــکال  داســتان های  و  رمان هــا 
ــاه  ــل و پنج ــای چه آتشــه چــپ زده دهه ه
و شــصت را ندارنــد. در هــر حــال نکتــه ایــن 
ــت،  ــا اس ــل ری ــر حاص ــر امی ــه اگ ــت ک اس
شــواهد  و قرایــن ریــاکاری آقاحاجــی در 
ــع،  ــم واق ــا  همــه در عال متــن کجاســت؟ م
دوراور خــود  یــا  بــر  و  دور  آدم هــای  در 
دیده ایــم افــرادی را کــه فرزنــدان انقابیــون 
ــا  ــر از کمونیســم ی ــا س ــد ام ــا مذهبیون ان ی
مخالفــت  یــا  الابالی گــری  و  المذهبــی 
گــرای  و  مــرام  و  مســلک  بــا  چریکــی 
سیاســی ایدئولوژیــک آن هــا در آورده انــد 
ــا  ــرب کشــی آق ــتان عق ــان داس ــا در جه ام
ــی دارد.  ــه لهجــه عرب حاجــی کیســت؟ او ت
ــتحق  ــواب و مس ــات ث ــارش از کلم در گفت
می گویــد. از کلماتــی چــون الکن)لکــن(! 
ــج  ــیم و تروی ــپ ترس ــد. تی ــتفاده می کن اس
تلویریزیون هــای  برنامه هــای  در  شــده 
ــا  ــن دهه ه ــی ای ــواره ای ط ــیون ماه اپوزیس
یــا ترســیم شــده توســط داســتان ها و 
اوایــل  بــه شــدت چــپ در  بیانیه هــای 
ــان  ــن رم ــا در مت ــه ی شــصت اســت. ام ده
خبــری از»شــوند« ایــن شــخصیت نیســت. 
او چــون یــک تیــپ حضــور دارد و مخاطــب 
بایــد او را بــا ارجــاع بــه بیــرون از متــن، بــا 

ــات  ــته ها و تجربی ــا دانس ــوع ب رج
عنــوان  بــه  خــود، 
آدم بــد ســرکوبگر و 
ــش  ــی و فرزندک خراف
ــه  ــی این ک ــرد ب بپذی
ــی در  ــنده تاش نویس
و  ســاختن  جهــت 
ــان  ــا هم ــن ی پرداخت
شــخصیت  »شــدن« 
او در رونــد روایــت و 
ــت  ــی در جه ــا تاش ی
پرداختــن بــه ریــاکاری 
او بــه خــرج داده باشــد. 
چگونــه  آقاحاجــی 
ــا  ــده از آق ــی ش ترکیب
چــه  حاجی؟دقیقــا  و 
می کنــد یــا چــه کــرده 
کــه مصیبتــی چــون 
دســت اش  زیــر  امیــر 
بــرای  آمــده؟  عمــل 
مخاطبــی غیــر ایرانــی 
ــن  ــان مت ــا جه ــه تنه ک
اوســت،  منبــع  اثــر 
ــی  ــرون متن ــات ب ارجاع

ــی  ــع اجتماع ــه وقای ــنده ب نویس
سیاســی مذهبــی کشــورش روشــن نیســت. 
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در آن ســال ها کــه آتــش انقــاب تــازه درگرفتــه 
ــک  ــان و وابســتگان درجــه ی ــود- جــز درباری ب
و دو بــه اربــاب حکومــت و نیــز ســاواکی ها 
ــان  ــوش و خرم ش ــی خ ــه زندگ ــاری ک و اقش
ــل  ــود- مث ــان سیســتمی ب ــای چن ــرو بق در گ
ــروار  ــده ای را پ ــه ع ــی ک ــتم و نظام ــر سیس ه
می کنــد کــه محافــظ و حامــی اش باشــند- همه 
گروه هــا، آتــش بیــار معرکــه انقــاب و پایکوبــان 
ــی  ــد. در عقــرب کشــی،  زمان ــه گــرد آن بودن ب
ــا  ــره در کاباره ه ــزر و غی ــر و کاوه و خ ــه امی ک
ــوش  ــه عیــش و ن ــا آپارتمان هــای مجــردی ب ی
مشــغول اند، انقــاب هنــوز همــان انقابی اســت 
ــه بســته کــه ســال ها  ــی نطف ــه نظام ــه علی ک
ــای  ــال« از زایش ه ــال ها س ــن »س ــال- و ای س
از  زبانــی بجــای آثــار مندنی پــور اســت!- 
هدایــت و علــوی و نیمــا گرفتــه تــا  گلســتان و 
ــادی  ــری و دولت آب ــاعدی و فقی ــد  و س آل احم
و احمــد محمــود و براهنــی و دانشــور و شــاملو و 
اخــوان و کســرایی و ســلطان پــور و گلســرخی و 
بهرنگــی و بقیــه اصحــاب هنر معتــرض و متعهد 
و چــپ و راســت زده و باالیــی و پایینــی- در 
ــتم  ــه آن سیس ــراض ب ــو و رد و اعت ــد و هج نق
ــته  ــعر نوش ــتان و ش ــان و داس ــی، رم حکومت
بودنــد و ترانــه و ســرود چریکــی و مبارزاتــی یــا 
روشــنفکرانه و کنایــی ســاخته بودند. انقــاب در 
زمــان میخانــه داری ســرژی ایــن رمان، هنــوز آن 
انقابــی بــود کــه حتی تیتــر مصاحبه بســتگان 
ــه در  ــود ک ــن ب ــم ای ــا ه ــا روزنامه ه ــت ب هدای
بهــار آزادی جــای صــادق هدایــت خالــی! هنــوز 
بهتریــن شــاعران و ترانه ســرایان و آهنگ ســازان 
ــران ای  ــز« و »ای ــو عزی ــراه ش و خوانندگان»هم
ســرای امیــد« می ســاختند و می خواندنــد. 
هنــوز انقــاب طــراوت و خیــال انگیــزی وعــده 
اولیــن دیدارهای عاشــقانه با معشــوقی را داشــت 
و زمــان ازدواج و زندگــی مشــترک پــر از درگیری 
و دلگیــری ناشــی از خــوردن بــا ســر بــه دیــوار 
ــی و  ــام حکومت ــک نظ ــب ی ــا در قال واقعیت ه

مدیریتــی نرســیده بــود. 
بــه خاطــر همیــن نــگاه لــوچ آلــوده بــه غــرض 
ــندیت  ــر س ــی از نظ ــرب کش ــه عق ــت ک اس
ارجاعــات تاریخــی، آلــوده بــه جعل ناشــی از کم 

ــم  ــا ک ــی ی انصاف
اطاعــی اســت، 
مثــل همــان کــم 
اطاعــی ســاده از 

ای نگفتــن مــردم تهران بــه جای ایــن! در عقرب 
کشــی باورهــا و نشــانه های اخاقــی و مذهبــی 
آمــاج وهــن و هجــو قــرار می گیرنــد کــه البتــه 
گناهــش به گــردن امیــر در جایگاه شــخصیت)و 
واقعیت(داســتانی و ضــد قهرمــان رمــان اســت؛ 
کســی کــه برایــش بوهــای »جدیــد و مهربــان.. 
مثــل عطــر و ادکلــن خودنمایــی و کلــک نــدارد، 
خودمانــی اســت و مثل بوی چســنگ )!پیشــانی 
نشــان دار از جــای مهــر( آقا)حاجــی(، مثــل بوی 
گاب عزاداری هــا ریــاکاری نــدارد«. کســی کــه 
صــدای مــوذن از بلنــد گــوی خناقــی مســجد 
ــراش  ــوش خ ــکار دارد و گ ــن طلب ــش لح برای
ــک  ــم نی ــر و چش ــای س ــه ج ــی ک است...کس
بیــن یــا واقــع بیــن بــا منطــق اســافل اعضایش 
بــه عالــم و آدم می نگــرد و معتقــد اســت: »مــن 
نمی فهمــم چــی شــده کــه از وقتــی جمهــوری 
اســامی اومــده زنــای شــوهردار بیشــتر غریــب 
ــد  ــه نق ــن ن ــی دن.« ای ــوده تر راه م ــی رن. آس م
بــه جمهــوری اســامی یا هــر جمهــوری دیگر- 
کــه نقــد جانانــه شــدن بــه خیلــی دالیــل حــق 
هــر نظــام سیاســی خصوصــا نظــام ایدئولوژیک 
ــن  ــه وه ــت- ک ــرا اس ــواه و اقتدارگ تمامیت خ
ــت  ــه موجودی ــی ب ــت تاریخ ــی و تهم زن ایران
اجتماعــی اوســت بــی آن کــه واقعیــت یــا وهــم 
داســتانی و ادبیــت و امثالهــم توجیه گر آن باشــد. 
ــا شــخصیتی معتــرض  ــی ی امیــر ضــد قهرمان
ــی راه  ــه ب ــش هم اســت و خشــم و اعتراض های
نیســتند امــا چــون شــخصیت مقبــول یــا ضــد 
قهرمــان ســمپاتیکی نیســت، موجودیتــش بــه 
دفــاع بــد از معترضــان و منتقــدان هــم نظــر او 
ــر و مفیــدی  ــه کنــش موث منجــر شــده و راه ب
نمی بــرد و حقانیــت و اعتبــار انتقــادات سیاســی 
و اجتماعــی و اعتقــادی و غیــره در کلیــت اثــر را 

ــد.  ــدوش می کن مخ

5. مندنی پور و داستان  جنگ 
مندنی پــور کــه ترجیــع بنــد اغلــب گفتگوهــای 
مفصــل و عمومــی اش اشــاره بــه خاطــرات 
جنــگ تحمیلــی در دوران افســری وظیفــه اش 
اســت، پیــش از عقــرب کشــی، بــه جــز رمــان 
دل دلدادگــی در چنــد داســتان هــم بــه موضوع 
جنــگ پرداختــه و بر 
پیشــانی یکــی از آنها 
بــه نــام »دریــای 
آرامــش« نوشــته:»به 
کــه  دینــی  ادای 
برگردنــم  جنــگ 
زنــده  کــه  نهــاد 
بازگــردم وشــرح کنم 
ــن  ــم، ای ــه قدرتوان ب
سیاه قلمی پیشکش 
ــته  ــای افراش جان ه
جنــگ  وطنــم...«. 
داســتان هایی  در 
ی  ا ر ســا « ن چو
ــنبه« و»آهوی  پنجش
حضــوری  کــور« 
غیرمستقیم دارد اما در 

»دریــای  و  بــرزخ«  داســتان های»فصل های 
آرامــش« مســتقیما و از منظــری کامــا متفاوت 
بــا انبــوه آثــار جنگــی منتشــر شــده همزمــان 
بــا انتشــار ایــن داســتان ها، ترســیم شــده اســت. 
جنــگ در آن رمــان و چنــد داســتان، اغلب بنا به 
همــان کیفیت پدیــدار گونــه اش که چیــزی جز 
پلشــتی و خشــونت و خــون و زخــم نیســت و به 
مثابــه رویــدادی ضــد بشــری و شــبیه فاجعــه ای 
طبیعــی و خانمــان برانــداز چــون زلزلــه ترســیم 
ــوع  ــانی در وق ــل انس ــچ عام ــی هی ــده، گوی ش
آن دخالــت نداشــته اســت. امــا آیــا بــه چنیــن 
واقعــه ای تنها از دیــدی گزارش گرانه و احساســی 
نگریســتن و شــبیه هــر جنگــی آن را بــه خودی 
خــود امــری شــوم دیــدن و تقلیــل دادن واقعه ای 
تاریخــی بــه عواطف شــخصی، پایان کار نوشــتن 
دربــاره ی اتفاقــی بــزرگ در مقیاس یک قــرن در 
تاریــخ و جغرافیایــی مشــخص از این کــره خاکی 
ــت  ــد نمی بایس ــه باش ــن گون ــر ای ــت؟ اگ اس
تفاوتــی باشــد مثا بیــن جنگــی کــه در»وداع با 
اســحله«همینگوی تصویــر شــده، بــا جنگی که 
در»خورشــید همچنــان می دمــد« او می بینیــم. 
جــای دور نرویــم، در»جنــگ و صلح« تولســتوی 
ــف  ــی اش، تکلی ــار ادب ــترگی واعتب ــه س ــا هم ب
این کــه چگونــه جنــگ شــد و چــه مرگــی عبث 
اســت و چه مرگی باشــکوه، روشــن اســت. مرگ 
ــراز  ــن ف ــا و ای ــکوه ترین مرگ ه ــی از باش کاکای
ــات  ــای ادبی ــن فرازه ــی از زیباتری از دل دلدادگ
داســتانی یــک قرنــی ماســت، امــا در کلیــت آن 
رمــان، گرچه شــخصیتی چون»ســمیر« هســت 
و اشــارات اش بــه از دســت دادن زادبــوم اش 
ــزی  ــی تجــاوز دشــمن، ترم در خوزســتان در پ
ــم  ــر ذهــن و قل ــی کــه نویســنده مــدام ب نامرئ
ســیال و فعــال و کمــی پرگــو و پــر نویــس خــود 
زده تــا حتــی یــک امتیــاز بــه وجــه دفاعــی ایــن 

ــت. ــخص اس ــد، مش ــگ نده جن
 پــس از»دل دلدادگــی« کــه دریچــه ای بــه 
و  می گشــود  جنــگ  از  تــازه  چشــم اندازی 
ــز  ــر چی ــا ه ــدا ی ــعار و پروپاگان ــزش از ش پرهی
دیگــر کــه نویســنده اعتقــادی بهشــان نداشــت 
ــر  ــی پذیرفتنی ت و در مجمــوع و از منظــر کاکای
بــود، بازگشــت دوبــاره مندنی پــور بــه جنــگ در 
عقــرب کشــی با همــان فضــا از نگاه شــخصیتی 
ــه دانشــجوی  ــذران ک ــی و خوش گ ــا عام تقریب
ــران را  ــگاه ته ــودن اش در دانش ــان ب ــوم ف عل
ــه مشــی  ــم، در ادام ــچ گاه جــدی نمی گیری هی
نویســنده در پرهیــز از ایدئولوژی زدگــی شــعاری 
و تبــری از نوشــتن رمــان جنگی-بــه قــول 
ــوی  ــه س ــر ب ــوی دیگ ــی«، از س ــود- »دولت خ
نوعــی ایدئولوژی زدگــی رادیــکال ضــد دولتــی و 
حکومتــی غلتیــده. حداقــل تکلیــف دو ســال از 
هشــت ســال جنگــی کــه توهمــات و نادانی ها و 
محاســبات غلــط هر دو طــرف جنــگ، فاجعه ای 
تمــام عیــار و مخــرب تــا نســل ها از آن ســاخت، 
روشــن اســت و خاموشــی گزیــدن یــا تجاهــل 
ــی و در  ــی جغرافیای ــت تاریخ ــن واقعی ــه ای ب
عیــن حــال صدهــا صفحــه نوشــتن در بــاره ی 
ــی و  ــا توجیهــات ادب آن، چیــزی نیســت کــه ب
ادبیتــی رفــع و رجــوع شــود. البتــه کــه جنــگ 
در هــر شــکل و هر مقطعــی یک فاجعه انســانی 
تمــام عیــار اســت، امــا جنــگ تحمیــل شــده 
کشــور متجــاز همســایه به ایــران- به پشــتیبانی 
ــرور آن زمــان  نیمــی از جهــان زورمــدار مزدورپ

از ســوپر اســتاندارهایش گرفتــه تــا مــواد اولیــه 
بمب هــای شــیمیایی- دســت کم تــا آن دوســال 
ــط  ــه غل ــری خرمشــهر و ب ــس گی ــل از بازپ قب
کــردم افتــادن متجــاوز متوهــم، جنــگ ایرانیان- 
ــی و  ــی مل ــا غیرمســلمان- مقاومت مســلمان ی
حماســی مقابــل متجــاوزی متوهم بــود. کاکایی 
در دل دلدادگــی وقتــی بــه جنــگ مــی رود کــه 
ســرپل ذهاب توســط دشــمنی اشــغال گر کوبیده 
شــده امــا گویــا ایــن او و همرزمان او هســتند که 
در جبهــه مقابل انــد و حــاال در موقعیتی جفنگ 
و عبــث در آن دســت و پــا می زننــد! در داســتانی 
چون»فصل هــای بــرزخ« هــم چــرک و عفونــت 
ــدن و  ــب وصــف گندی و کراهــت جنــگ در قال
پوســیدن ســربازی عراقــی کــه جســدش میــان 
خاکریزهــای دو جبهــه متخاطــم مانــده توصیف 
می شــود. در »دریــای آرامــش« هــم که داســتان 
رهــا شــدن و مــرگ تدریجــی دو ســرباز ایرانــی 
و یــک عراقــی در دریــا پــس از جنگــی دریایــی 
ــان  ــه در می ــم ک ــه می یابی ــک جمل ــت، ی اس
حــدود هــزار صفحــه جنگــی نویســی مندنــی 
چــون  لنگــه کفشــی در بیابــان غنیمت اســت- 
جملــه ای کــه در آن یکــی از دو ایرانــی کــه در 
امــواج مــرگ دســت و پــا می زننــد بــه آن 
دیگــری می گویــد: »از ای عراقیــه بپــرس واســه 
چــی ای وضــع رو راه انداختــن. بــرا چی؟کــه ای 
طــورا بشــه...«. چنــد بــار اشــاره شــد کــه امتیــاز 
جنــگ  بــاره ی  در  مندنی پــور  نوشــته های 
ــد،  ــته اش می آین ــه زیس ــه از تجرب ــت ک آن اس
ــای زیســته شــخصی در  ــه تجربه ه ــکا ب ــا ات ام
بــاب موضوعــی بــه تکثــر و فراخــی تاریخــی و 
جغرافیایــی جنگــی هشــت ســاله، ایــن خطــر 
را دارد کــه تجربــه ای محــدود اعــم از شــخصی 
یــا غیــر شــخصی را بــه موضــوع و رویــدادی بــا 
گســتره ای وســیع تعمیــم دهیــم و ندانیــم که با 
عینکــی شکســته و کثیف شــده هنگام عبــور از 
دره یــا چالــه یــا جــاده ای گلیــن و پرســنگاخ، 
بــه دشــتی بســیار وســیع می نگریــم کــه هــم 
ــتان ها و  ــم بوس ــنگاخ ها دارد و ه ــا و س چاله ه
چشــمه ها و در کنــج آســمان گرفتــه اش در افق، 

آبــی آســمانی هــم پیداســت. 
ــع  ــال او توق ــور و امث ــای مندنی پ ــی از آق کس
ــتن  ــرای نوش ــد تولســتوی ب ــه همانن ــدارد ک ن
ــود و  ــد و از خ ــرارت بکش ــی، م ــتانی جنگ داس
دانســته ها و حتــی تجربه هــا و زیســته های 
شــخصی خــود بیــرون بخــزد و جــدا از تکیــه بر 
یادداشــت های فــراوان اش از دوران خدمــت نظــام 
کــه تجربه هــای زیســته نظامــی اش بودند، ســوار 
بــر اســب، روزهــا در محلــی کــه فــان جنــگ 
ــا ســربازان متجــاوز ناپلئــون  ســربازان روســی ب
روی داده پرســه بزنــد و یادداشــت و نقشــه 
بــردارد و پــرس و جــو کنــد یــا ســوار بــر قطــار 
کیلومترهــا در ســرزمین وســیع روســیه ســفر 
کنــد تــا بــه دیــدار بازمانــدگان شــاهدان عینــی 
و حاضــران در صحنه هــای واقعــی آن جنگ هــا 
بــرود یــا در کتابخانه هــا هــزاران صفحــه بخوانــد 
و یادداشــت کنــد و یادداشــت های بی شــمارش 
را در چنــد گاو صنــدوق حفــظ کنــد تــا حاصــل 
ــته ها و  ــیده ها و زیس ــتجوها و اندیش ــن جس ای

ــح«.  ــود»جنگ و صل ــته هایش بش نگریس

می گوید»بیــا  حاجــی  آقــا  پــدرش  بــه   
ــاز!«ابدا  ــا رو بس ــب م ــن، امش ــلمونی ک مس
موضــوع مچ گیــری نیســت کــه موضــوع 
تاثیــرات بینامتنــی اســت امــا موضــوع مهــم 
نویســنده ی  بی دقتی هــای  کــه  اســت  آن 
ــان  حســاس و دقیــق مــا در امــر زبان-کــه زب
گفتــار یــا گویــه شــخصیت های داســتانی هــم 
از جملــه آن اســت- منحصــر بــه گویش هــا و 
ــت.  ــدی نیس ــا تقلی ــب ی ــای نامتناس لهجه ه
گرچــه می توانــد گاه حاصــل اشــتباهات چاپی 
ــه  ــه ب ــتن- البت ــد.مثل نوش ــهوی باش ــا س ی
طعنــه و تمســخر- از»صــواب« شــب جمعــه 
مومنیــن کــه منظور»ثــواب« اســت، یا نوشــتن 
قرولند)غرولنــد( امــا غلط نوشــتن شــعر حافظ 
یــا بــه چشــم نیامدن غلــط چاپــی و یا ســکته 
در وزن عروضــی در تنهــا بیــت نقــل شــده از 
ــاز  ــنده زبان س ــوی نویس ــان از س او در کل رم
و زبــان دان و حافــظ دوســت و شــیرازی دیگــر 
ــق بازان(  ــق بازانی )عش ــی است:»عش ــم لطف ک
ــی واژگان  ــد«. برخ ــتحق هجرانن ــن مس چنی
هــم بــه قصــد شکســته و عامیانــه و تهرونــی 
نویســی گویه هــا البتــه بامــز شــده اند مثــل واز 

ــم. نشســته! )بازنشســته(... و بگذری

4. درونمایه ها 
ــای  ــا درونمایه ه ــی ی ــای مضمون ــه دغدغه ه ب
ــه  ــا و ب ــور باره ــار مندنی پ ــوده در آث تکرارش
اجمــال در ایــن نوشــتار اشــاره شــد.در نقــد و 
تحلیل هــای دیگــر بــر آثــار او هــم بــه خوبــی 
بــه آن هــا پرداختــه شــده اســت. امــا یکــی از 
ایــن  مضامین در عقرب کشــی قوت بیشــتری 
گرفتــه و کلیــت اثــر را تحــت تاثیــر قــرار داده 
کــه آمیــزه ای اســت از تــم پدرســاالری- پســر 
کشــی. مشــکل و تنــش میــان روابــط فرزندان 
ــور  ــار پیشــین مندنی پ ــدر را بارهــا در آث ــا پ ب
دیده ایــم. بارزترین شــان رابطــه ی داوود بــا 
پــدر نظامی اش آن »ســرهنگ کثافــت« در دل 
دلدادگــی و حضــور ســلطه گر و خــوف انگیــز 
پــدر در داســتان»مومیا و عســل« اســت. البتــه 
در دومــی حضــور او- مثــل حضــور آقــا حاجی 
در عقــرب کشــی- وجهــی اســتعاری از مفهوم 
پــدر و ســلطه اختــه کننــده ی او را نمایندگــی 
ــه /  ــم، غریب ــگام ه ــتان هن ــد. در داس می کنن
ــری  ــون عنص ــره چ ــه جزی ــس از ورود ب زار پ
ــط  ــناخته توس ــکوک و ناش ــوب و مش نامطل
اهالــی جزیــره هنــگام مجــروح می شــود. 
اهالــی از »بابــا زار« دفــع شــر او را می خواهنــد 
امــا نمی داننــد آن غریبــه خــود فرزنــد بابــا زار 
ــکار شــده  ــا ان ــب او طــرد ی ــه از جان اســت ک
ــکار شــده، بازگشــته و  ــد ان اســت. حــاال فرزن
ــته،  ــار نشس ــه انتظ ــار« ب ــدان آب انب در»زه
ــت،  ــی نیس ــچ جای ــز آن جا»هی ــه ج ــرا ک چ
ــد  ــان نمی ده ــا ام ــد، دری ــرو می بلع ــن ف زمی
و انســان خیانــت می کنــد و فقــط یــک دهانــه 
ــای  ــه آب ه ــک و وسوس ــت، خن ــک اس تاری
راکــد و ســبز زهــدان زمــان...«. زار آن جــا 
ــا  ســکنی گزیــده تــا»راز پــدر ملعــون«اش باب
ــدری  ــود، پ ــکار ش ــه- آش ــم قبیل زار - حکی
ــت آورده ای،  ــو نکب ــد: »ت ــه او می گوی ــه ب ک
مــرض آورده ای... تــو زاری... بــرو زار  بمیــر« و از 
ایــن پســر بازگشــته و ســنگ و زخــم خــورده 

از اهالــی باورمنــد بــه کرامــات و وردهــا و 
جادوهــای او جــواب می شــنود: »مــن تــو را تــا 
زیــر نکشــم دیگــر نمی خســبم، نمی نشــینم«. 
ــت راوی  ــه روای ــا ب ــز بن ــی نی ــرب کش در عق
ــر شــانه راســت امیر:»...هــر پــدری  نشســته ب
یــک جــور پســرش را داغــان می کنــد...« 
ــوم و  ــا مفه ــه، اساس ــن درونمای ــع ای ــه تب ب
ــار  ــم در آث ــواده« ه ــه نام»خان ــی ب موجودیت
مندنی پــور و جهــان حســی و فکــری آدم هــای 
داســتان هایش جایــی و محلــی از اعــراب 
ــتان هایش  ــخصیت های داس ــب ش ــدارد. اغل ن
ــت  ــواده را از دس ــا خان ــتند ی ــا هس ــا تنه ی
داده انــد در مــواردی بــا احســاس گنــاه از 
ــق  ــه در ح ــئولیتی ای ک ــا بی مس ــت ی خیان
خانــواده روا داشــته اند. در عقــرب کشــی، جــز 
آن طعــن و نفرین هــا و دشــنام هایی کــه امیــر 
در خلــوت و جلــوت در ذهــن و زبــان نثــار مادر 
ــواده  ــه وکا »خون ــرش ریحان ــدر و خواه و پ
بــرای  و  می کنــد-  بــرده«اش  مرده شــور 
همیــن پنــج ســال ســر کــردن در تیمارســتان 
ــز  ــح داده- و ج ــا ترجی ــا آن ه ــودن ب ــه ب را ب
بدگمانی هایــی کــه بــه آن هــا دارد، صحنــه ای 
هســت حــاوی طعنــه وتمسخر»ســفره ی 
خانوادگــی« وحضــور پــدر و مــادر ســر ســفره 
و حســرت خــوردن امیــر بــه زمــان غارنشــینی 
کــه هــر کســی گوشــه ای غــذای خــود را بــه 
ــواده عــذاب  ــدان می کشــید و از جمــع خان دن

نمی کشــید.
ــان سیاســی  ــک رم ــرب کشــی آشــکارا ی عق
حــاوی طعنه هــا و هجوهــا و انتقادهــای صریح 
اجتماعــی و سیاســی و عقیدتــی اســت، چــه 
مفاهیــم مذهبی و دینی چون قبله و بهشــت و 
شــهید کــه امیــر، بــا لودگی یــا ننه مــن غریبم 
بــازی و بــد مســتی و هرزه گویــی متــداول اش 
ــه  ــیجی هایی ک ــه بس ــد، چ ــان می کن هجوش
ــی  ــا و سیاس ــره ی قدرت طلبی ه ــرون از دای بی
ــی  ــای امنیت ــت و آمریت ه ــا و عاملی کاری ه
ــام  ــی نظ ــی و انتظام ــای نظام ــر نیروه دیگ
ــی  حکومتــی ای کــه امیر/نویســنده روح و روان
پریشــان و دل پــر خــون از دســت شــان دارد و 
در عقرب کشــی، درســوءتفاهم ناشــی از فقر یا 
خلــط اطاعات تاریخــی و اجتماعــی، در نقش 
ــرب  ــل ش ــه دلی ــر ب ــاق زدن امی ــری ش مج
ــده«  ــه گن ــی و بازرس»تن ــا کنترل چ ــر ی خم
اتوبوس هــای  محموله هــای  و  مســافران 
بیــن شــهری از جملــه اتوبــوس حامــل امیــر 
و ماه پیشــانی در مســیر کرمانشــاه بــه تهــران 
ــه  ــتند ک ــتحق آن نیس ــده اند، مس ــر ش ظاه
آمــاج وهــن و تهمــت و جعــل تاریخــی حتــی 
ــخصیت  ــرورت ش ــت« و ض ــه »ادبی ــا توجی ب
پــردازی امیــر تولــه قابیــل! قــرار بگیرنــد بــی 
آن کــه نشــانی از فرزنــدان هابیــل بــر زمیــن و 
در جهــان متــن اثــر باشــد، چنــان کــه گویــی 
ابلیــس بــر جهــان حاکــم شــده و در هــر چیــز 
نشــانی از شــر اســت و تنهــا خیــر موجــود و 
ــت  ــی بی هوی ــه زنان ــای تنان ــوم، زیبایی ه مفه

ــت!  ــزاج اس ــی م ــات و دمدم و بی ثب
بعیــد اســت نویســنده ی جبهــه و جنــگ دیده 
ــگ،  ــام جن ــیجی های ای ــه بس ــد ک ــا ندان م
خــود از محروم تریــن و ســر بی کاه تریــن 
یــا حتــی ســر بــه بــاد داده تریــن و جــان بــه 

ــا نیــت  کــف گرفته تریــن قشــرهای جامعــه ب
جنــگ بــا دشــمن کشورشــان بودنــد. برخــی 
از ایــن چهره هــا را بانــوی بــزرگ داســتان 
ــه بســیار  ــران ســیمین دانشــور ک نویســی ای
ــت،  ــور اس ــت مندنی پ ــرام و محب ــورد احت م
ــا آن نــگاه سرشــار از مهــر مادرانــه خــود در  ب
گوشــه و کنــار برخــی داســتان هایش ترســیم 
کــرده اســت. این کــه مفتخورهــای تنــه گنــده 
و گــردن کلفــت چفیــه بــه گــردن در دورانــی 
ــر   ــی دیگ ــل و کارهای ــان را جع ــام آن ــر ن دیگ
ــه  ــه مــردم دهــد ن ــوی حملــه ب کننــد کــه ب
ــان  ــا جاع ــمن ی ــل دش ــان مقاب ــاع از آن دف
دیگــر در عرصه هــای مختلــف سیاســی و 
فرهنگــی و اقتصــادی،  میــراث مــروت و 
معصومیــت و مردانگــی آنــان را بخورنــد و بــه  
ــه قــدر عکســی و  ــان تنهــا ب حضــور خــود آن
ــور از آرمان هــای  ــوان مجــوز عب ــه عن نامــی ب
آنــان بســنده کننــد، بحــث دیگــری اســت. اما 
ــل  ــا در اوای ــر و امیره ــاق زدن امی ــان ش زم
دهــه ی شــصت کــه انگیــزه امیــر بــرای رفتــن 
ــن  ــای ای ــیجی کج ــود! بس ــه می ش ــه جبه ب
قبیــل کارهــا بــوده کــه هــر جا بــوده، ســیاهی 
لشــگری در تیــر رس گلوله هــای دشــمن بــوده 
اســت. این کــه نویســنده مــا در قالــب قهرمــان 
ــا  ــا ضــد قهرمــان اثــرش حســاب خــود را ب ی
ــک  ــای ی ــان و آقاحاجی ه ــان و حاکم نظامی
نظــام مذهبــی سیاســی تســویه کنــد موضــوع 
ــر و  ــودن امی ــی ب ــا موج ــت، ام ــری اس دیگ
تمرکــز و ادب و انصــاف و مــرام نداشــتن اش به 
همــان دلیــل جــای خــود؛ رویکــرد انتقــادی 
اجتماعــی سیاســی تاریخــی حاکــم بــر اثــر که 
بــر آمــده از ذهــن نویســنده اســت چــرا بایــد 
دچــار مغلطــه و خلــط مبحــث باشــد؟ امیــر با 
ایــن دل زخمــی و ذهــن پریشــان و زبــان تلــخ 
ــج صــد  ــوی خــود پن ــا هجاگ ــزل خــوان ی غ
ــرف  ــی ح ــع تاریخ ــک مقط ــه دارد از ی صفح
می زنــد و خشــک و تــر را می ســوزاند بــه نــام 
واقعیــت داســتانی بــرای ســاخته شــدن و اثری 
»ضــد دولتــی«؟ گــور پــدر هــر دولتــی! جهان 

چنــد صدایــی رمــان کجاســت؟!
ــوج انفجــار  ــه در م ــر پیــش از آن ک ــرای امی ب
ــی  ــی روان ــی و عصب ــول و موج ــی معل جنگ

ــع اش  ــت متجــاوز و مداف ــچ وق ــه هی شــود ک
ــی  ــام خوش ــان ای ــود! در هم ــوم نمی ش معل
رو بــه اتمــام اش که»ســرژی« میخانــه دار 
ــد!  ــی دوران »عاشــق کشــی« اش می دان ارمن
حتــی روســپی ها محمــل »زنانگــی« انــد 
ــهر  ــه ی ش ــپی خان ــوزاندن روس ــد از س و بع
ــه  ــده. هم ــی نمان ــر زن ــو می اندیشــد: »دیگ ن
ــر  ــه« و از منظــر امی ــه اســت و نرین جــا نرین
ایــن اســت ســند محکومیــت رویــدادی چنــد 
وجهــی و ریشــه دار در درازنــای تاریــخ معاصــر 
ــا  ــام انقــاب کــه در ســال 57 رخ داد! ب ــه ن ب
ــای  ــوب ها و غلط کاری ه ــا و آش ــه خبط ه هم
عــارض شــونده بــر هــر انقابــی. ســرژی کــه 
ــا - میعــادگاه  ــام کازب ــه ن ــاره ای ب صاحــب کاب
امیــر و خــزر- اســت، هــم نظــر با همــان معتاد 
ــان خانه هــای خرپولــی در کــوران اوائــل  خیاب
ــاب  ــن انق ــا ای ــه ب ــد اســت ک ــاب معتق انق
»عاشــق کشــی راه می افتــه...« مشــکل امــا نــه 
در صحــت و ســقم ایــن تعبیــر کــه در زمــان 
بیــان آن اســت. یــا آن معتــاد و آن کابــاره دار، 
پیشــگویان و غیــب گویانــی غریــب و یکه انــد 
در آن روزگار ایــران یــا تحلیل گرانــی عمیق تــر 
از بســیاری از روشــنفکران و چــپ و راســت و 
بــاال و پاییــن. چــرا کــه در آن اوان انقــاب کــه 
هنــوز کابــاره ای برپاســت و در میخانــه ای بــاز 
اســت کــه عنقریــب بســته خواهــد شــد، همه 
انقابیــون از هــر مــرام و مســلکی خود عاشــق 
و شــیدا و مســت از ایــن انقــاب بودنــد. قــرار 
نیســت بــه رمــان چــون تاریــخ نــگاری نــگاه 
کنیــم و غلط هــای تاریخــی اش را بگیریــم، امــا 
در رمانــی آشــکارا سیاســی در کنــار رویکــرد 
ــد  ــود می خواه ــه خ ــن ک ــه ای ــکارش ب آش
زمینــه وقایــع اش را در تاریــخ و وقایــع همیــن 
ــا  ــد ت ــد دهــه حاضــر ببین ــد ســال و چن چن
قهرمــان یــا ضــد قهرمانــش را قربانــی چنیــن 
ــدی  ــی و بی تعه ــن بی دقت ــد، ای تاریخــی بدان
بــه واقعیت هــای تاریخــی هــم نمونــه ای دیگــر 
ــا  ــا و خیال ه ــه واقعیت ه ــل دادن هم از تقلی
بــه ســود اثبــات گــزاره یــا پیــش فــرض تــک 

ــان اســت.  ــه ی راوی/راوی صدایان
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 امــا اثــر ادبــی در هــر حــال، چــون هــر میراث 
ــا  ــوربختانه بن ــا ش ــبختانه ی ــوب، خوش مکت
بــه تقــدس ازلــی متــن کتابــت شــده، چــون 
ســندی می مانــد و بــه نمــاد و نمونــه ای 
تعمیــم پذیــر در خصــوص موضــوع و دغدغــه 
مــورد کتابــت خــود بــدل می شــود. در چنیــن 
ــری کــه در ذات هــر  وضعیــت اجتنــاب ناپذی
ــه  ــت ک ــاف نیس ــت، انص ــه اس ــی نهفت متن
تجربــه زیســتی خــود را تنهــا تجربــه از جنگی 
ــای  ــا تجربه ه ــیب ب ــراز و نش ــر ف ــم و پ عظی
متنــوع تراژیــک یــا حماســی یــا عبــث - بنــا 
ــم و آن را  ــاوت آن- ببینی ــای متف ــه جلوه ه ب
در قالــب رمانــی چون عقرب کشــی در ســطح 
جهانــی بــه زبانــی بین المللــی منتشــر کنیم و 
در آن ســربازان کشــوری را که دو ســال و شش 
ســال مظلومانــه قربانی تجاوز و توهم دشــمنان 
خارجــی یــا داخلی شــدند کــه منافقــان آرم دار 
ــا بی وطن هــای متفرعــن و متوهــم باشــند،  ی
امــا در جنگیــدن و ســر باختــن بنــا بــه 
ــب  ــود عق ــی خ ــت نظام ــئولیت و موقعی مس
نکشــیدند و دشــمنی را که ســودای ســخنرانی 
در میــدان فردوســی می پرورانــد ســرجای خود 
ــرو  ــم: »کنس ــف کنی ــن توصی ــاندند چنی نش
ماهــی و کمپــوت گیــاس محبوب ترین اســت 
بــرای ایــن بچــه دهاتی هایــی کــه مــاه تــا مــاه 
برنــج ســر ســفره خانه شــان ندیده انــد.«و 
توصیفــی گاه ملهــم از ســربازان متجــاوز 
آمریکایــی در ویتنــام بــه شــیوه فیلــم غــاف 
ــای  ــربازان رمان ه ــبیه س ــا ش ــزی ی ــام فل تم
اریــش ماریــا مــارک و لویــی فردینــان ســلین 
و وداع بــا اســلحه و امثالهــم از آنــان بــه دســت 
دهیــم. ادبیــات، حتــی اگر ســراپا ادبیت باشــد، 
ــات  ــزی کــه ادبی ــز نیســت! آن چی همــه چی
را عصــاره ای از عواطــف و اندیشــه های بــر 
ــاف  ــی و انص ــی و آزاد منش ــده از بی غرض آم

ــت. ــات اس ــز آن ادبی ــه چی ــازد، هم می س
ــوه  ــان وج ــی، همچن ــرب کش ــه در عق گرچ
وضعیــت  و  جنــگ  واقعیــت  از  تازه تــری 
ســربازان آن بــه عنوان آدمــی زاده بــا نیازهایی 
بشــری، کــه در دل دلدادگــی بــه دلیــل 
ــای  ــه نیازه ــه ب ــده - ک ــه مان ــور ناگفت سانس
جنســی مربــوط می شــود- موجــود اســت، امــا 
افــراط و ابتــذال در حقنــه کــردن ایــن نگــرش 
و تعمیــم دادن آن، همــان پرتــگاه یا آن ســوی 
بــام اســت کــه نویســنده تجربــه جنــگ دیــده 
ــرت  ــه آن پ ــفانه از آن/ب ــی متاس ــرب کش عق
شــده اســت. جنــگ همچنــان کــه فقــط آن 
رویــدادی نیســت کــه داســتان های سفارشــی 
تبلیغاتــی بــه تصویــر کشــیده اند، ایــن فضــای 

ــه  ــت ک ــم نیس ــک زده ای ه ــون اروتی بیمارگ
امیــر و اغلــب همرزمانــش لولــی وش و مغمــوم 
ــن  ــن در ای ــزاران ت ــد! ه در آن وول می خورن
کشــور کــه ممکــن اســت مخاطبــان ادبیــات 
داســتانی ایــران و جهــان از جملــه ادبیاتــی بــا 
موضوعــات و مضامیــن جنگــی باشــند، یا خود 
از دور و نزدیــک جنــگ را دیده انــد یــا جنــگ 
ــال  ــر ح ــه ه ــد و ب ــیار دیده ان ــای بس دیده ه
در آن روزگار زیســته اند و می داننــد چنیــن 
نبــوده آن جنگــی کــه مندنی پــور در ســیما و 
ســیر و ســلوک فاکــت بــار و اغلــب ســخیف 
ــرار  ــان پی ــی و گروهب ــر یمین ــفیهانه امی و س
ــی  ــا« و کاکای ترســیم می کنــد. »ســروان مین
دل دلدادگــی ملمــوس تــر و پذیرفتنــی بودند. 
جنگــی کــه حماســه های بســیار در دو ســال 
ــال آن  ــش س ــیار در ش ــای بس آن و تراژدی ه
خوابیــده، هــزاران هــزار مــرد جنگــی با شــرف 
ــا  ــا ســپاهی ی و از جــان گذشــته، بســیجی ی
ــارغ  ــاک، ف ــا دل هــای معصــوم و پ ارتشــی،  ب
ــروزان  ــا ف ــروزان ی ــگ اف ــد جن ــات پلی از نی
ــش  ــش آن، در جبهه های ــدگان آت ــگاه دارن ن
زیســتند یــا مردنــد یــا معلــول شــدند کــه بــا 
هــر نــگاه سیاســی ای بــه وقایــع ایــن دهه هــا، 
از  مــردان مردســتان اند در میــدان دفــاع 
کشــور و اعتقــاد و هــر چیــز محتــرم برایشــان، 
مقابــل دشــمنی متوهــم و متجــاوز، کــه پــروار 
کننــدگان و هارکننــدگان اش تــا وقتــی پاچــه 
خودشــان دم پــوزه اش قــرار نگرفتــه بــود، بــه 
ــرار  ــی اش اق ــری ذات ــی وتجاوزگ ــاده خواه زی
نکردنــد. و همیــن اســت مضمــون رمانــی اگــر 
نــه آرمانــی کــه دســت کــم انســانی و ایرانــی و 

جهانــی کــه روزی بایــد نوشــته شــود.

 موخره: چشٍم دیدٍن گونه گون
نویســنده مــا بــا ضدیــت همیشــگی اش 
وانتشــار  خودسانســوری  و  سانســور  بــا 
رمانــی چــون عقــرب کشــی، متقابــا راه 
خودسانســوری را بــر مخاطبــان و منتقدانــش 
بســته و مجــوز داده راحــت بنویســیم. از ایــن 
ــح و  ــوی صری ــه گفتگ ــر او ک ــا ب ــر دروده نظ
عقده گشــا و راه گشــا را بــر درویشــی ریاکارانــه 
ــود  ــس بی خ ــت. پ ــح داده اس ــی ترجی موروث
ــارف  ــطور بی تع ــر س ــارف ب ــوری و تع سانس
ــرب کشــی نشــان  ــزود:  عق ــد اف پیشــین بای
می دهــد کــه مندنی پــور آن قــدر بــه کار 
آدم هــای  و  زده  کابــوس  جهــان  تصویــر 
ــه  ــی پرداخت ــرایط آخرالزمان ــراس زده و ش ه
گفتارهــای  و  مناســبات  و  جهان هــا  در  و 
ــا  ــه شــده کــه وقتــی گفتگــو- ی ــی غرق درون
ــی  ــای واقع ــرای آدم ه ــد ب ــه- می نویس گوی
صحنه هــای واقع گــرای داســتان اش دیگــر 
ــی  حتــی حواســش نیســت کــه جــوان تهران
مثــل یــک جــوان شــیرازی ســخن نمی گویــد. 
عقــرب کشــی مصــداق مبرهــن ایــن حقیقــت 
تلــخ اســت کــه نشســتن در ممالــک مــاورای 
بحــار و چنبــره زدن بــر ذهــن و زبــان و فکــر 
ــوالت  ــاره تح ــتن درب ــدا و نوش ــر تک ص و ذک
تاریخــی اجتماعــی رخ داده در خانــه ی پــدری، 
ــا کال  ــخ ی ــای تل ــار آوردن میوه ه ــد ب همانن
ــده از  ــدی و بری ــده از شــاخه های پیون ــا لهی ی
ریشــه اســت. عقــرب کشــی بیانیــه ای شــبه 

ــول و گاه  ــت، مط ــی اس ــبه ادب ــی- ش سیاس
ــرد  ــون رویک ــی چ ــا توجیهات ــه ب ــن ک موه
بــه اروتیســم ادبــی یــا  داســتان رهــا از قیــد 
ــون  ــز آن و مت ــم نی ــا! و امثاله ــور و ری سانس
ــگ و  ــاف فرهن ــه ن ــوان ب ــابه آن را نمی ت مش
ــن و  ــد و وزی ــه من ــد و دغدغ ــات دردمن ادبی
متیــن فارســی و ایرانــی بســت، فرهنگــی کــه 
حافــظ و فردوســی و نیمــا و هدایت و شــاملو و 
بیضایی و رادی و شــجریان و شــفیعی کدکنی 
و ســایه و ســپهری و دیگرانــی گــران جــان را 
در دامــان خــود پــرورده یــا اندیشــمندی چون 
ــم«  ــا و حری ــه از »حی ــوش شــایگان را ک داری
بــه عنــوان یکــی از نشــانه های حیــات دیرپــا 
و انســان ســاز فرهنــگ شــرقی و ایرانی نوشــته 

اســت.
چــه زیبا نوشــت محمــد مختــاری از ضــرورت 
ــرای نواندیشــی در  ــب« ب داشتن»چشــم مرک
ــه  ــمی ک ــر، »چش ــات- معاص ــعر- و ادبی ش
کارکــردش فرورفتــن و برآمــدن در همــه پیــچ 
و خم هــا و پســتوهای تاریــک و روشــن درون 
و بیــرون اســت. درون و بیرونــی کــه همــواره 
دســتخوش موجــی نامعیــن و ناگهانــی اســت. 
ایــن چشــم، هــم یــک دســتاورد تــازه و هــم 
یــک ناگزیــری تــازه بــرای دیــدن اســت. از این 
رو فــرو رفتــن اش در دل فضــای معاصــر که در 
کشــور مــا زاده ی  انقــاب و تحــوالت پســین 
و پیامدهــای آن اســت، نشــان تحیــر نیســت. 
بلکــه نمــودار کاوش بــرای بازیافــت خویــش و 
دیــدن گونه گــون حقیقــت ماســت. بــا چنیــن 
ــرت  ــوع و کث ــان تن ــه انس ــت ک ــمی اس چش
ــده  ــرت دی ــوع و کث ــم در تن ــد و ه را می بین
می شــود«)۲( نگریســتن بــه درون و پیرامــون 
خویــش از منظــر نگاهــی چنیــن روشــن بیــن 
ــد  ــی می خواه ــا ، دل ــدن تاریکی ه ــار دی کن
دل داده مردمــان و بزرگ مــردان رنــج کشــیده 
ــت در  ــانیت و هوی ــرف و انس ــب ش ــا طال ام
ــار  ــه گواهــی آث ــور ب ایــن ســرزمین.  مندنی پ
گذشــته و جســارت نوجویــی در هــر دو حیطه 
ــا و  ــا دل دادگی ه ــدر ب ــون، آن ق ــرم و مضم ف
مــردم  تلخ کامی هــای  و  دل ســوختگی ها 
خــود یــا هــر جــای دیگــر جهان آشــنا هســت 
کــه داستان شــان را چنــان کــه در خــور آنــان 

اســت، وقــت دیگــری دوبــاره بنویســد. 
ــن نوشــتار را کــه همــه از ســر  می خواهــم ای
زیســتن در جهــان متــن آثــار یــک نویســنده 
و احتــرام بــه اعتبــار قلــم او قلمــی شــده، بــا 
ــده  ــاد خوان ــتان»آوازهای درب ــه داس ــاره ب اش
ــک  ــا... ی ــرم. در آوازه ــان ب ــه پای داوود« او ب
دریافت هــای  یــا  روایت هــا  بــا  نویســنده 
مختلــف و گاه غیــر منتظــره از اثــر خــود 
نــزد خواننــدگان مختلــف آن مواجــه و بــر آن 
می شــود تــا همــه ی نســخه های چــاپ شــده 
ــدگان  ــه خوانن ــدام ب ــد.  او م ــع کن آن را جم
ــون  ــد، چ ــش را خوانده ان ــه کتاب ــی ک ناشناس
ــای  ــش و»داالن ه ــه خلوت ــه ب ــی ک غریبه های
ــد  ــش« راه یافته ان ــوی کابوس های ــه ت ــو ب ت
فکــر می کنــد: »ازمــن نپرســید چــرا ایــن قدر 
دیــر متوجــه فاجعــه زندگیــم شــدم. نمی دانم، 
ــم  ــه دائ ــن ک ــل م ــانی مث ــن وکس ــاید م ش
درتقــای فــراراز زمانــه خــود هســتیم، همــان 
قدرکــه از بازگشــت ارواح و مطالبــه مــرده ریگ 

ــاهده  ــیم، از مش ــان می ترس ــاد رفته ش ــر ب ب
ــه  ــده و در جعب ــان درآم ــه نام م ــی کــه ب کتاب
ــرار  ــذال تک ــه ابت ــاب فروشــی ها ب ــه ی کت آین
رســیده واهمــه داریــم کــه هرگــز نگاهــی بــه 
متــن آن اثــر نمی اندازیــم و نســخه هایش 
ــد  ــن، الب ــم. گذشــته ازای را مقایســه نمی کنی
اعتمــاد کودکانــه بــه کلمات کــه نفــوس مرده 
ــن  ــم دارد...« ای ــی ه ــن تقاص ــیاءاند، چنی اش
داســتان حدیــث نفــس هــر نویســنده واقعــی 
ــرمایه  ــا س ــزرگ ب ــاری ب ــه در قم ــت ک اس
ــای  ــات و خلوت ه ــا و تام عواطــف و تجربه ه
خویــش، خــود را بــه مهلکــه نقــد و نظرهــای 

ــدازد.  ــود می ان ــان خ ــاوت مخاطب متف
ــاره ی منتقــد هــم صــدق   ایــن وضعیــت درب
و  داســتان ها  کــه  همچنــان  می کنــد. 
رمان هــای نویســنده برداشــت او از جهــان 
اســت، نقــد منتقــد هــم برداشــت و دریافــت 
ــه  ــر نویســنده اســت. برداشــت هایی ک او از اث
ــه  ــی نیســتند  و بســا ک ــه قطع ــان ک همچن
دائمــی هــم نباشــند و در حــال و روزی دیگر و 
نــگاه تاویلــی دیگــری بــاال و پایین شــوند، چرا 
کــه نویســنده و مخاطــب و منتقــد هــم چــون 
شــخصیت های داســتان ها در حال»شــوند«اند 
و همیــن رونــد، نشــان حرکــت  و جویندگــی 
ــا در  ــر از بی راهه ه ــر س ــی گاه اگ ــت، حت اس
آورد. بــا ایــن نــگاه، همچنــان کــه خلــق اثــر 
ــا  ــنده ب ــه نویس ــت ک ــی گفتگوس ــی نوع ادب
جهــان آفاقــی و انفســی و بعــد مخاطبــان خود 
ترتیــب داده، نقــد و نظــر منتقــد و مخاطــب 
هــم صدایــی اســت در کنــار و گویــه ای اســت 
در کار همــان گفتگــو. ایــن ماجــرا و ایــن 
ــه، گرچــه  ــن گفتگــوی جانان ــده بســتان، ای ب
آراســته بــه تعارفــات نباشــد، برآمــده از دل و 
ــن  ــت. درگرفت ــوی گفتگوس ــر دو س ــان ه ج
چنیــن گفتگویــی، بخشــی از زیبایــی و رنــج 
ــه  ــت و ب ــر اس ــد اث ــق و نق ــتی خل و سرمس
رنج هــای هــر ایــن هــر دو کار- کــه احتمــال 
بــد فهمیده شــدن یکــی آن هاســت- مــی ارزد. 
درود بــر جــان گــران و قلــم روان آن نویســنده 
کــه گفتگویــش با جهــان پیرامون و خویشــتن 
و مخاطبانــش، چنــان از ســوز جان و ســویدای 
ــر آمــده باشــد کــه آتــش اش در گیــرد،  دل ب
ــا بخشــد و گاه  ــد گاه روشــنی و گرم هــر چن

بســوزاند.
                                                

   فروردین ماه 1400- تهران

1- کتــاب ارواح شــهرزاد، شــهریار مندنــی 
اول.  چــاپ  ققنــوس-  پور،انتشــارات 

تهــران-1۳8۳
مختــاری،  محمــد  مرکــب،   ۲-  چشــم 
ــران 1۳9۳،  ــاپ دوم، ته ــوس، چ ــارات ت انتش

.1۳ ص 

ــب از  ــی منتخ ــب بخش ــن مطل ــح: ای توضی
نقــدی مفصــل بــر آثــار مندنی پــور اســت کــه 
تحــت عنوان »شــهریار مندنــی پور از شــهرزاد 
کشــی تــا عقــرب کشــی« در وب ســایت ادبی 

»مــد و مــه« منتشــر شده اســت.

شعر

نویسنده ما با ضدیت همیشگی اش 
با سانسور و خودسانسوری وانتشار 

رمانی چون عقرب کشی، متقابال 
راه خودسانسوری را بر مخاطبان و 
منتقدانش بسته و مجوز داده راحت 

بنویسیم. از این نظر درودها بر او که 
گفتگوی صریح و عقده گشا و راه گشا را 
بر درویشی ریاکارانه موروثی ترجیح 

داده است.

سالی که در بهارش
شاعران بمیرند
 چگونه می گذرد؟

       علیرضا خسروانی

ــی  ــوری در جای ــیرین س ــاعر ش ــس ش آدونی
می ســراید:

وقتــی شــاعر می میــرد / گلهــای تــازه ای 
شــکفته می شــوند / قناری هــا آواز مســتانه ســر 
می دهنــد / کمــی آن ســوتر ماهی هــا، در امــواج 
می رقصنــد / جهــان شــکل دیگــری می گیــرد...

ــس!  ــای آدونی ــه آق ــا ن ــود؛ ام ــه ب کاش اینگون
اینجــا بــه وقــت مــردِن هیــچ شــاعری، درهــای 
ملکــوت گشــوده نمی شــوند و زبانه هــای جهنم 

لحظــه ای نمی ایســتند.
ــد ســالی  ــم کــه می گوی ــی داری مــا ضرب المثل
کــه نکوســت از بهــارش پیداســت؛ ســالی کــه 
ــرای  ــه؟ ب ــد چ ــاعران می میرن ــارش ش در به
ایــن کیفیــت شــعری نداریــد؟ تابســتانش 
چگونه اســت؟ خزانــش چــه؟ در زمســتانش 
ــا  ــوند و آی ــوده می ش ــخ بخش ــکاران تاری گناه

ــی مطلق دیکتاتورهــای جهــان اهل  دموکراس

می شــوند؟ همانطــور کــه در ادامــه ی ایــن شــعر 
ــروده ای! س

 نــه عــرِب شــیرین زبــان؛ یــا شــعرِ تــو الیــه ی 
دیگــری دارد یــا اینجــا شــبیه بــه هیــچ کجــای 

جهــان نیســت.
همانطــور کــه شــاعرانش شــبیه بــه هیچ شــاعر 

دیگــری در جهان نیســتند.
حتــا اگــر آن شــاعر، قاســم آهنین جــان باشــد با 
پــدر و مــادری از زاگرس، زاده ی ســرمای ســبان 
و زیســتن در دشــت خوزســتان امــا بــاز از بنــد 
بنــد اســتخواِن شــعرهاش زیبایــِی نالــه بر خیزد 

حسرت: و 
ــا منشــوری از  ــرد / ب ــو خواهــم ُم ــای ت ــه روی ب
ــه /  ــِف حادث ــپیده دمان / در عل ــای س راز و ُگله
بــه ُقطــِب آتــش وُ پلــِک ُگشــاده ی مهتــاب / به 
رویــای تــو خواهم ُمــرد / بــا کاج بیکــران و پوالد 
کشــیده ی دریــا / در بــرِق ســیمیِن آســمان /  به 

رویــای تــو خواهــم ُمــرد...
هم تبــار  کــه  باشــد  اوجــی  منصــور  یــا 
سعدی ســت و همســایه ی حافــظ و چــون 
آشناســت بــا عطــر بهارنارنــج، آدرِس بهــار را از او 

بخواهــی و بی درنــگ بســراید:
گفتــم بهــار کــو؟ / تابوتــی در غــروب نشــانم داد 
ــا  ــان / ی ــردان / در شــیون زن ــر شــانه های م / ب
اللــه ای کــه ســرخ و سراســیمه رســته بــود / از 

الی درز آن...
و در جای دیگری:

ــا در بســته چــه خواهــی کار کــرد / دســت  ب
ــو،  ــب ت ــه جی ــه ب ــی؟ / ن ــب باران ــا، ش تنه
کلیــدی هســت / نــه بــه فریــاد تــو، آوایــی 
/ تویــی وُ دام چــه بایدهــا / بــا در بســته 

چــه خواهــی کــرد / شــب بــاران، شــب ویرانــی؟
ــی  ــماعیل خوی ــر؛ اس ــد و پی ــزرگ باش ــا ب و ی
باشــد و در تبعید. معلم فلســفه باشــد و شــاعر و 

شــاعران را اینگونــه بخوانــد:
یــک پنجــره اســت شــاعر / شــاعر کســی اســت 
کــه می ترســد / و ســخت می ترســد / و از 
همیــن روســت / کــه رو بــه آفتــاب می نشــیند؛ 
/ و هرچــه هســت، / حّتــی، / آن مخمــِل ســیاه 
را نیــز / بازیچــه ای به دســِت رنگــرزِ آفتــاب 
می بینــد؛ / و مثــِل آفتاب پرســتی هشــیار، / در 
مخمــِل ســیاهی شــب حــل می شــود: / یعنــی 
ــدل  ــاب ب ــه آفت ــام، / ب ــه، در ســپیده ی فرج ک

می شــود.
و یا فروتنانه بسراید:

از ماهیــاِن کوچــک ایــن جویبــار / هرگــز نهنگ 
زاده نخواهــد شــد / مــن ُخــردِي عظیــم خــود را 
مي دانــم / و مــي پذیــرم / اّمــا وقتــي کــه پنجــه 
ــي را  فتــادن ریگــي / خــواب هــزار ســاله مرداب
مي آشــوبد / ایــن مشــِت خشــم / بــر جــدار دلم 

/ بیهــوده نیســت کــه مي کوبــد...
و همــه ی ایــن شــاعران در بهــار بمیرنــد. همــه 
در یــک بهــار بمیرنــد. نــه شــاعرِ شــیرین؛ یــا 
شــعرِ تــو الیــه ی دیگــری دارد یــا اینجــا شــبیه 
بــه هیــچ کجــای جهــان نیســت؛ همانطــور که 
شــاعرانش شــبیه بــه هیــچ شــاعر دیگــری در 

جهــان نیســتند...



     علیرضا کرمی

یادت هست
فروردین بارانی

همه خانه ها از نوری سبز روشن می شد
تو شراب برایم می ریختی و 

دست در دست لحظه ها
تا ابرهای نباریدن روانه می شدیم

ای کاش همه خوابت را 
رود با خود برده بود 

مرگ در بستر بیماری موهایت را نوازش 
می کرد

و راه نگاه گرفته غبار تکرار بود
کجاست زرتشت اندوه 

و از اوستا چه می خواند کودک تاجیک
که دهقان از آبیاری خاک باز می ماند

صدای بال کبوتر و
باغ کودکی که به آرامش می خواندم

از ستیز نور و تاریکی چه می دانی
تویی که گات ها را به نیایش نشسته ای

خنده دخترک اندلسی در ذهن شراره می کشد

و گیتار کولیان
کناره غرناطه را به خون می کشاند

کنار کدام درخت این صدا را شنیده ام

بگذار این فصل بی قصیده را
کسی آفتاب رنج قاره ای دیگر را

نشانت نمی دهد
کودکی ات هنوز سراغ پرنده می گیرد

و اینجا اندوه نگاه تر می شود
تو دست از هیچ نمی شویی هرگز

و پنجره ادراک وحشی پرنده را باید گشود
رهایی بی صداترین نغمه هاست
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    رضا کاظمی

وقتی تانک ها
به رؤیای کودکی شلیک کردند

که پِی پروانه ها می دوید،
جهان

در خاکستِر مبهِم خواب
                        به ِگل نشســته بود.

وقتی بمب های مهیب
سموِم سپیِد مرگ آلود را

به رؤیای کودکی پاشیدند
که پِی عروسک های دروغین می دوید،

جهان
در برابِر فاش ها و دوربین ها
با شــاخه گلی سرخ بر سینه

                           به ِگل نشســته بود.

حاال
پروانه ای بر ُمرداِب تانک ها می نشــیند

کودکی
مقابِل فاش ها و دوربین ها

تمام زخم ها و ُسرفه هایش را
                                      تـُـف مــی 

کند
و شعوِر جهان

هم چنان تاریک می ماند !

     پریسا کیانی

ناگهانی باران 
کــه از ابرهای عقیم

به زمیــن تفتیده ی ما می بارید
هزار داس را 

در خیســِی خون ما چرخانده بود
چرخیــده بودیم یک عمر

دور خویش ُو
می کردیم فکر  و 

درها روی یک پاشــنه نمی چرخند 
همیشه

ایســتادگی چه معنایی داشت
با پای ســبز و مایوس

به گندم زاِر موروثی رو 
وقتی خوشــه های خشم را

زیر دندان های آســیاب فرو می خوردیم
را  سرهایمان 

فروتنی درخت در 
بودیم به زیر کرده 

برف به 
که در خیرگی شــقیقه هایمان

چند زمســتان نشست و آب نشد
مــا در انجماد نابخردانه ی زمان

را باران زایمان  چشم های 
طبیعی زایمان  در 

از دست داده بودیم
و خون رویاها در رگ هایمان حرام شــد

ما از چشــم کدام خدا افتادیم
این چکیدن از چه در ما شــدت گرفت

کــه در ابرهای عقیم
زمین نازایی  در 

بــه زودرس ترین میوه های کال
پشِت چشــم نازک کردند و گفتند

درخت هر چه پربارتر، ســربه زیرتر
سنگ روی سر

سر روی دار
و دوندگی ســگ های مزرعه

به چشــم کدام یک تان آمده است
بهار از  که ویرانی 

به ما ســرایت کرده است
ما دســت در خون هم شسته ایم

دست در گریبان هم
دســت در جیب و جوهِر انگشت ها 

برده ایم
و به فربه گی چند شناســنامه

زده ایم پهلو 
بی هیچ  پشــتوانه ای

که بید بر ســر ما 
کــه بیل بر کمر ما

که باد در عمارِت بی شــکوه مان

است روشنی  عبارات 
در اســتحاله ی تقویم

مــا را در بزرگواری درخت تاک
در رگ و پِی آماســیده مان

که یک جو از جریدن نیاســود
ند نبخشید

چشــم باز کردیم و علف زارمان
در کشــاکش سوختگی
را کمربریده  کاج های 
بود به دوش کشیده 

چرا به ســنگ دشنام دادیم؟
چون دهان به ســوی ما نگشوده بود؟

غریبی ست حکایت 
دســت آنکه در خون مان سرخ تر است را

فشردیم گرمی  به 
آنقدر که ذوب شدیم

در دوست  داشــتن هاِی دشنه خیز
در دهان هــای بریده از هم

در نمناکــی پلک هایی
کــه ابرهای عقیم را پس زدند

کــه وقتی به راه افتادیم
پاهایمان در برف آب شــدند

بُردیم دست 
گیاه گریبان  به 
زمین گواهِی  به 

ابر فروتنی  به 
و در خشک ســالِی چشم ها
ترس خورده دهان های  با 

زدیم لبخند 
لشت و  لهیده 

دســت های ما یک جا تشنه است
در کاسه ی خون هم

ســاده بودیم و سربه زیر
به هر ســتاره  که نگاه کردیم

دادیم نظامی  سام 
و روز بعد

انگشت هایمان  
یکــی یکی افتادند

افتادیم
از شانه ی هم

بی عمارت مان شکوِه  از 
در هوای درخت
دست زدیم و پا

که رویش از فروتنی اســت
ســرمان زیر سنگ، آسیاب شد و آخ 

نگفتیم
سرمان را تراشــیدند و آخ نگفتیم

ســرمان را بریدند و آخ نگفتیم
دیگر نگراِن ســایه و سرو نباشید

مردگان دنیای  در 
ســری که وجود ندارد را

نمی گیرند باال 
نمی بندند. دستمال 

       هوشنگ رئوف

1
هیچگاه

دستم نرسید 
به سر درختی های آفتاب خورده 

حاال
خسته

بر تلی از خاشاک نشسته ام
تا سهم دهانم

از منقار یک پرنده بیفتد.

۲
یک شب شمایل ات

از قایق ماه
در رودخانه افتاد

حاال نمی دانم
در مهتاب خوانی آب 

جال کدام دریایی.

۳
بهار دختری ست

در بامداِد بلوغ
که با سبدی پر از بوسه
به دیدار درخت می رود.

4
بعدها فهمیدم 

سر خط خیس چه حکایتی  بوده است
میان چشمان پدرم 

برای اولین بار
که صورتم را تیغ انداختم

و تماشایم می کرد.

5
بر پله پله ی گلویم

هزار کوزه ی عطشان دارم
خنکای دهانت

کی می وزد.

    هرمز علیپور

1
درشرح روزهای من

عــده ای یک روز دنبال یک کوه بگردند 
دنبال یک صحرا

دیوانگی های بزرگ
دراتاق نمی گنجد

از هرنظر که بر من نگاه شــود
هیچ چیز نمی تواند

آرامشی به من اهدا کند
دیگر

خســته کرده ام مرگ را چون

۲

ســفال های پاک شده ازخاک ها و
پل های نیمه تعطیل هم
گاهی مرا به خود بگیرند

مثــل خط های پیش از تولد نژاد من

همــه چیز می تواند درزندگی من
حضورغیر آشــکاری بگیرد به خود

که گاه می شــوم آن کودکی که
میوه ای را دردست هایش

له می کندودســت های رنگی را
بــه تعجب نگاه می کندوبعد
میخورد وبعد نمی داند که

ادامه دهد یا که نه
بعد تنها به شــکل ها بنگرد 

بــه احتیاط یا ترس فطری اش بعد
بعد

۳

دیگر به هیچ روزی
خبرهایی نیســت که به اندوه وصل نسازد 

مرا
بدون بوی هویدای مرگ حتی

چیزهایــی هنوز حضور دارند که می 
توانستند به کودکی

تنهــا به من ترس را القا کنند و
تهدیدهای نامیرای به ظاهر و

چیزهایی هستند هنوز
که ازوطن من بیزارند

وازمن می خواهندکه یاد نیاورم
از روزهایــی که خواهران وبرادران تنِی 

خود را
دوست داشتم

دلتنگم
ماهی قرمز تنگ دلم

می خواهد 
تا اقیانوس آغوش تو

شنا کند
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     یاسر یاراحمدی

1
گاهی اگر به سر زد از غروب

وقتت نرسید
به مقیاس نهنگ بند کن خودت را

در آغوش سالَکی نور زده
و حتماً از فندکت سراغ بگیر

آمار نخ به نخ شده ی رو به خالی را
سینه شاید از حجمی نامعلوم اوق های تهی 

بزند
در همچنان به دنبال دالیل خود

با دستی که آویزان مانده از سمت چپت
صورتت را بپوشان

و “اَِنّ ااْلِنَْساَن لَِفي ُخْسر“ بخوان
در فرکانس تقریباً پنجاه و دو 

در سر زد از غروب روبروی بندری عربی
تعظیم کنان متولد شو

درمیانه ی دو کتف در بلندای یک گردن
الجرم چشم باز کن 

به رگ های بنفش صورتی که نور گرفته از تو
و با این حساب بنفشای رگ ها یا سرخی 

صورت
مساله  ای نیست دیگر برایت

اما علی رغم اینها
در هیبت نهنگ با خال زیر چشم

به ساحل بزن
حتماً در سر زد از غروب جا می شوی اینبار

حتی اگر نخواهی

۲
پای ات را بگیرند

و دست هایت 
گردن ات را داری که بچرخانی

زرافه بازی عالم خودش را دارد
باالی درخت های قالی هم که بنشینی

خیس ات نمی کند بارانی که از چشم هات
چه داری جز وزشی از باد الی موهات

شاخه به شاخه که فرو افتادی
می شوی نجیب ِ جنگل

تشویقی ها از آسمان بریزند کوچه ات را سیل 
می برد

تابوت خودت را به کاغی برسان خودت
که خانه نداشت

راه به راه از این َور به آن َور
نبود هرچند

و نرسید حتی با چتری که از موهات
چوب ِتر را هم بریده بریده نمی کرد

از ترس قصاص خشکیده ها
حرف نزنی اگر گردن درازی نکنی اگر

پشت به پشت هم می خوابد
پرده ی بی اسم ُو رسمی که نور می گرفت از 

خانه ای که نبود با پنجره
این َقَدر بخواهی او را و ] او را [

چه گردن را از گلیم دراز تر کنی یا نه
خبری نیست سر سوزن برایت ] نجیب ِ 

جنگل [



      سعید جهانپوالد 

شعر مدرن فرانسه
بنام آزادی

پل الوارد

آلــوارد شــاعر و مبــارزه سیاســی  پــل 
فرانســوی اســت ، اشــعار او را در ایــران 
بســیاری ترجمــه کــرده انــد ، از آثــار قابــل 
ماحظــه اثــر دکتــر غیاثــی در ســال 1۳57 
منتشــر شــد ، ترجمــه دقیــق و خــوب امــا 
کمتــر شــاعرانه ، شــاید اگــر شــاعری را بــه 
مــدد میگرفــت ، امــروز نیــازی نبــود مــن 
و دیگــر دوســتان بــه ترجمــه بعــد هنــری 

ــد. و شــاعرانه اش دســت بزنن

بنام آزادی:

روی دفاتر تکالیف مدرسه ام 
روی نیمکت و
بر تن درختان

بر روی شن روی برف
نامت را می نویسم

در اوراق که خوانده ام
بر تمامی اوراق سپیدش

ــذ و  ــون ، کاغ ــنگ ، خ ــپید س ــن س ــر ت ب
ــتر خاکس

من نامت را می نویسم 
بر تصویرهای طارنگ مغرور

بر ســاحها و نشان بازوی سربازان
بر تاج زرین پادشاهی 

من نامت را می نویسم 

در مسیر جنگل و صحرا 
بر فراز آشیانه ها و 

گلزار
ــی  ــکاس صــدای کودک ــر  انع ب

ام 
مــی  را  نامــت  مــن 

یســم  نو

ــی  ــالهای نیل ــه وار ش ــانی هلهل ــر پریش ب
ــگ  رن

بر اعجاب شــبها روی نان سپید روزها
ــده  ــن ش ــاب په ــرده آفت ــب ک ــن ت روی ت

ــا  ــر  باتاقه ب
بر دریاچه ایی بیدار ماهتاب 

من نامت را می نویسم 

 به روی کشتزاران
در افق گشــاده بر بالهای مرغان 

و بر  ســایه سار آسیاب
من نامت را می نویسم 

 در هر نســیم آفتاب صبحگاهی
پهن شده بر دریا

بر زورقها 
در ســتیغ کوه بی عیب و بی نقص 

من نامت را می نویسم 

بر کف دست ابرهای سرگردان
بر تن خیس توفان 
بر بارانهای تیره و 

نمبار پوچ 
نامت را می نویسم 

بر پوســت روشن  صورت زنان 
روی تپش تاِلو رنگها

روی حقیقت ناب 
من نامت را می نویسم

در بیراهــه های بی خوابی  ییاقی
در راههای خیس بی ساحل 

در میدانهای مردمی شلوغ
من نامت را می نویسم

بر چراغی روشن 
بر مشعل راههای سرزمینم

بر افکار منعکسم 
من نامت را می نویسم 

بر میوه ای دو نیم شــده 
از آیینه و 

از اتاق کوچک من 
صــدف  نــرم   تــن  بــر 

بــم  ا تختخو
ــده از  ــوش مان ــن پ ــر ت ب

ــو  ت
من نامت را می نویسم 

روی سگ دست آموزم
که صمیمی و حریص شده 

بر گوشــهای بریده اش که تیز شده
روی پنجولهای دســت و پای خشن اش 

من نامت را می نویسم 

بــر قفل و کلید در خانه ام 
بر روی لوازم آشنای خانگی 

بر صورت سیلی خورده ام
من نامت را می نویسم 

بــر توازن عضات و ماهیچه ها
بر پوست صورت رفیقانم 

بر کف دستهای دراز شده 
من نامت را می نویسم 

بر دریچه های شگفتی آور 
بر جدار دو لب گرم هوشــیارم

در میان  عمیق ترین  ســکوتهام
من نامت را می نویسم 

ــان  ــرا پنه ــه  م ــای ک ــه گاهه روی  مخفی
ــی کــرد  م

بر فانوس  دریایی های ســرنگون شده 
غرق رفته در گل و الی

بــر تن دیوارهای  غمناک من و ما 
من نامت را می نویسم 

در تصــور بی میلی و بی تمنایی
روی تنهایی برهنه 

در قدمهای مرگ  و 
سامتی دوباره داشته 
روی خوش خیالی ها

من نامت را می نویسم 

و بخاطــر  نیروی فقط یکی  کلمه 
تمام زندگی ام را 

بخاطر درک تو 
تکرار می کنم 

چراکه من 
تنها برای با تو بودن 

زاده شده ام 
تا کنون 

 بخوانمت 
ای آزادی

شعرترجمهشعر

فصلنامه
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     حمید خسروانی
 

1
جان می دهی به رود به فصل بهار هم 
آری به چشم مردِم چشم انتظار هم 

سرخی گل نتیجه ی بوسیدن تو است 
گل چیست؟ دانه های درون انار هم 

جان می شود سراسر این جسم مرده ام 
یک بار اگر سری بزنی بر مزار هم 

مانند رود می گذری پیش چشم من 
رد می شوی سریع تو مثل قطار هم 

دامی گذاشتی و به کنجی گریختی 
این ها نبود رسم تو وقت شکار هم 

هر کس که دیده روی تو دریا شده دلش 
دریا بکن تو این دل پرشوره زار هم

۲
ذره ای  رنگ که در بوم تو تصویر شدیم 

َو به دست تو در آغوش تو تسخیر شدیم 

چون نگاه تو نچرخید درون دل ما 
قفل دل باز نشد آه که دلگیر شدیم 

آمدیم ما که نگاهت به اسیری ببریم 
خود، اسیری ابدی در غل و زنجیر شدیم 

آمدیم ما که به اشکی دل تو فتح کنیم
اشک مان گل شد و دلسرد زمین گیر شدیم 

بعد آغوش کشیدن تو و من ما که شدیم 
بعد از آن بود که محکوم به تکفیر شدیم 

داستان من و حّاج در این حکم یکی است 
که به حکم فقها صاحب تطهیر شدیم

     احمدرضا بیرانوند 

یک پیکر زیبای رازآمیز
از دورها مثل شبح پیداست
مست غروب خسته ی پاییز

در بی کران خلوتش تنهاست

درچشم هایش نقش می بندد
انگار تصویری پر از ابهام
از ابرهای محو و رویایی
در ژرفنای پهنه ی آرام

از خاک  خیس ذهن او شاید
شبها هزاران فکر می روید

افکار مغشوشی که آن ها را
رو در افق با باد می گوید

در عمق ناپیدای افکارش
شاید زنی خوشبخت می خندد

دیوانه وار آواز می خواند
در را بروی درد می بندد

شاید در اقیانوس احساسش
انداخته باشوق قایق را

در خلسه ی تنهایِی عریان
طی می کند سیِر دقایق را

شاید که غمگین است و  نا آرام
از حس شوم  انزوا بیزار

یا عاشق احساس تنهایی ست
ذهنش میان سّدی از دیوار

شاید که در ذهنش جهان پوچ است
شاید به دنیا عشق می ورزد

شاید که سنگین قلب و بی مهر است
شاید دلش از عشق می لرزد

شاید که  چشمانش غم آلودند
یا   زار و خسته مست خوابند و...

شاید که دائم اشک  می ریزند
گیج سوالی بی جوابند و...

)راز نهان در بطن افکارش
تا سرزمینی دور خواهد رفت
تا سرزمینی خالی از آشوب

در هاله ای از نور خواهد رفت(

    اصغر علی کرمی
 

احمد رافع )شاعر عراقی(

صدایت را شنیدم از دور
 ماننــد نغمــه ای کــه پیراهنــم را تــکان 

مــی داد
آن سوی تپه های دور 

خــواب  بــه  را  قایق هــا  مــرگ  کــه 
نــد ید می د

اما من
 باقیمانده آوازهای هیزم شکن ها را

به دوش میکشم
آوازهای آوارگان را

و فراموش شدگان را
را  ســینه ام  دنده هــای  کــه  چراغــی  ای 

می کنــی روشــن 
 صدای آواز تو را شنیدم

ــا  ــه چشــمه های جوشــان کوه ه ــر جــا ک ه
ــم ــه دوش می کش را ب
و از گرداندن چهره ات

و خروج چمنزار در سرگردانی غروب
برای رودخانه ها
راه باز می کنم

    یوسف صدیق

 

زنبق وحشی
شعری از لوییز گلیک 

برنده ی نوبل ادبیات ۲0۲0

در انتهای رنج ام دری بود.
بــه مــن گــوش ده: آنچــه را کــه مــرگ 

مــی  می نا
به یاد می آورم.

جایــی  بــه  جــا  ســرم، صداهــا،  بــاالی 
کاج. شــاخه های 

سپس هیچ. خورشید بی رمق سوسو زد 
بر فراز خاکی خشک.

زنده ماندن هولناک است
ایــن ســان کــه هوشــیاری مدفــون در خــاک 

. ه تیر
آن گاه تمام شد: آنچه را 

که می ترسیدی روح باشد و ناتوان
از سخن گفتن، ناگهان تمام شد.

زمین سفت کمی خمید.
و من پرندگانی گرداگرد گلبن ها.

تــو  کــه گــذر از جهــان دیگــر را بــه خاطــر 
ــداری  ن

 با توام، دوباره می توانم سخن بگویم: 
هر آنچه از فراموشی مطلق بازمی گردد 

در جستجوی صدایی ست:
از عمق زندگی ام فواره ای بزرگ، 

سایه های آبی ژرف 
بر آب های نیلی دریا.

برگرفته از کتاب: 
THE WILD IRIS

LOUISE GLÜCK
توضیح مترجم:

- در ایــن شــعر، گلیــک از تکنیک هایــی 
چــون اســتعاره، جــان بخشــی یــا شــخصیت 
بخشــی و همچنیــن یکــی در میــان پریــدن 
 enjambment ــطرها ــی س ــتم پلکان سیس
بهــره جســته و از زبــان زنبــق وحشــی متن را 

روایــت مــی کنــد.
ــا پرســش هایی چــون  - شــاعر مخاطــب را ب
ــد  ــرگ و تول ــی، م ــای زندگ ــتِی معن چیس

ــد. ــه می کن ــاره مواج دوب

     مهدی شاطر

من آن هیچ هیچم من آن پوچ پوچ
منم کمتر و کهتر از هست و نیست

از آغاز و انجام بر فال بد
منم آنکه بختش بِر دیگریست

که مقصودش از زندگی مردن است
که منفورش از مردگی، زندگیست
که در چهره اش نقش سرخوردگی
که بر گرده اش حلقه ی بندگیست

گسسته کرانه به دریای هول
به لب قّصه ی کاش بینم کنار!

پریشان چو مردی که جان می دهد
به دل صحبت از بخشش روزگار!

خردورز و نادان، حکیمی جهول
موحد، مقدس ولی کافر است

وفاخواه و مخلص نه با نانجیب!
به دل مهر مردم ولی نافر است

گریزان چو کفار از تذِکره
ز بس هرچه گوید سفیهانه است!
شتابان به سمتی که اندرز نیست

ولی حیف کین جا صد افسانه است!

نه آینده ای که بسازد ورا
نه او را گذشته که گوید قِصص

نه نسلی نه اصلی که نازد به وی
نه یاری که گیرد از او این ُغصص*

ز نسلی که دزدی و کید و نفاق
ببینی به هر جا چنان مرد لوچ

بگویی ز نیکی، ُچنان راغبند
که هر دم زنندی سرت صد چکوچ!

که با عّزت و اقتدار و شرف
ز انسان بگشتند مسخی به خوک

چنان تاجری کز هوا و هوس
خریده دو تن بار گردوی پوک

مذّکر، مونّث، مخّنث همه
به چشمش یکی بهتر از دیگریست
ولیکن در این غم سرا، ناس نیست
تو نسناس خوان، آنکه اِغواگریست

روان اشک چشمش به پای هنر
مگر ُگل دهد چند روزی دگر

ندیده ست یک گل ز خون دلش
ندیده ست جامی که سازد جگر

منم آنکه حالیدنش ذلّت است
منم آنکه باید به بختش گریست 

منم آنکه زاییدنش اَسَتر است
منم آنکه صادر ز مصدر بریست

من آن هیچ هیچم من آن هیچ هیچ
من آن کوری شهر پر طمطراق

من آن پوچ پوچم من آن پوچ پوچ
من آن زاده ی شهوت و اتفاق



     سجاد آریایی

»تشابه و تفاوت فلسفه ی 
فایده گرایی جرمی بنتام با 

جان استوارت میل«

کــه  معاصــر  فایده گرایــی  فلســفه   
یوتیلیتاریانیســم  یــا  نفــع  اصالــت  بــه 
دارد،  شــهرت  )Utilitarianism(هــم 
ــت.  ــتی نیس ــذت پرس ــا ل ــباهت ب ــی ش ب
آن  پیشــرفت  گســترده ای  صــورت  بــه 
مدیــون فاســفه بریتانیــا ،بــه ویــژه جرمــی 
اســتوارت  و جــان  بنتــام)18۳۳-1784( 
بــه  کــه  )1806-187۳(می باشــد  میــل 
طورعمیقــی در زمینــه اخاقــی این فلســفه، 

داشــته اند. ســهم 
 فایده گرایــی، چــون لذت گرایــی، خیــر 
،بیــان  لــذت  واژه هــای  در  را  نیکــی  و 
می نمایــد. امــا اصــل دیگــری را بیــان 
مــی دارد کــه بــه عنــوان هــدف اصلــی 
،بزرگتریــن نیکــی را بــرای اکثــر مــردم 
حمایــت می کنــد. بنتــام ایــن ایــده را 
ــول  ــر اص ــه ای ب ــام »مقدم ــش بن در کتاب
ــی دارد  ــان م ــون «بی ــی و تشــریع قان اخاق
ــده  ــن قاع ــی و ای ــل فایده گرای ــا اص ــه ب ک
ــد  ــه باش ــر چ ــی ه ــر عمل ــه ه ــون ک و قان
ــه،  ــا ن ــرد ی ــرار می گی ــق ق ــورد تصدی ،م
معنــی پیــدا می کنــد. تمایلــی کــه صــورت 
ظهــور  خواســت  و  عاقــه  می گیــرد، 
خوشــبختی در حــد زیــاد یــا کــم ،به ســهم 
خــود مــورد ســوال اســت. بــه عبــارت دیگــر 
،چــه چیــزی خوشــبختی را بــه کمــال 
می رســاند، یــا بــا آن در تعــارض اســت 
ــمه  ــوان سرچش ــه عن ــی ب .وی از فایده گرای
ــا  ــر ی ــودگرایی، خی ــبختی ،س ــذت ،خوش ل
هــر مزیــت دیگــری کــه از درد، شــر ،عــدم 
ــه دفــاع  خوشــبختی جلوگیــری می کنــد، ب

ــد. نمای
؛  بنتــام یــک لذت گــرای کمــی اســت 
ــوع  ــک ن ــا ی ــه تنه ــت ک ــاور داش ــی ب یعن
کــه  معنــی  ،بدیــن  دارد  وجــود  لــذت 
لذت هــا از نظــر کمیــت ،چــون مقــدار، 
طــول و شــدت بــا یکدیگــر اختــاف دارنــد. 

لــذات در کیفیــت بــا هــم اختــاف ندارنــد و 
اساســاً امتیــاز واقعــی میــان لــذت جنســی 
و معنــوی وجــود نــدارد. همــه لذت هــا 
ــک  ــه ی ــتند . او ک ــی هس ــی و حس طبیع
ــوی را  ــای معن ــت، لذت ه ــت اس ماتریالیس
رد کــرده و آن هــا را خوشــی های کاذب 
ــه  ــد دارد ک ــر تأکی ــن ام ــر ای ــد و ب می دان
نیکــی  مهم تریــن  طبیعــی،  لذت هــای 
ــه دســت  ــوان در زندگــی ب اســت کــه می ت
ــای  ــه از لذت ه ــردی ک ــه ف آورد. در نتیج
ــرای  ــی را ب ــت، زندگ ــروم اس ــی مح حس
ــده و مطلــوب نخواهــد یافــت.  زیســتن ارزن
ــدف  ــوع و ه ــا موض ــاید تنه ــتین و ش نخس
ــام  ــد. بنت ــذت باش ــب ل ــد تعقی ــان، بای انس
امــکان  کــه  می هراســید  امــر  ایــن  از 
بهتریــن  مــردم،  اکثــر  همیشــه  دارد، 
لذت هــای ممکــن را برنگزیننــد ،از ایــن 
رو وی تدبیــری اندیشــید تــا انــدازه گیــری 
لــذت را ممکــن ســازد. یــک حســاب جامــع 
ــت  ــه هف ــه ب ــا توج ــی، ب ــی لذت گرای کل
نکتــه یــا معیــار وجــود دارنــد کــه گزینــش 
ــب را آســان  ــای رقی ــان لذت ه درســت، می
ــی  ــرد در موقعیت ــان ف ــر زم ــازد. ه می س
قــرار گرفــت کــه نتوانســت از دو لــذت 
رقیــب، لــذت ببــرد ،بــه ایــن نتیجــه خواهد 
رســید کــه نظــام صــوری و حســاب جامــع 
ــم وی  ــوان اصــل تصمی ــه عن ــی ب لذت گرای
وجــود دارد کــه بایــد بــه آن توجــه نمایــد.

 هفــت اصــل نظــام صــوری لــذت عبارتنــد 
از:

1 - شدت درجه نیرو یا نیروی لذت
۲ - مدت ؛مقدار زمان یا دوام لذت

۳ - قطعیــت یــا عــدم قطعیــت؛ درجــه 
ــذت  ــه ل ــی ک ــه مخصوص ــان تجرب اطمین
ــد آورد  ــار خواه ــه ب ــده را ب ــی ش پیش بین
4 - قــرب و بعــد؛ نزدیکــی لــذت از جهــت 

مــکان یــا زمــان
ــه  ــکان این ک ــی و ام ــا زایای ــاروری ی 5 - ب
بعــدی  اضافــی  لذت هــای  بــه  لذتــی 

رهنمــون ســازد.
ــود  ــدم وج ــودن؛ ع ــص ب ــی و خال 6 - پاک

عناصــر دردآور.
7 - درازا فراخنــا؛ امــکان ســهیم شــدن 

لذت هــا بــا چیزهــای  دیگــر

 اصالت نفع جان استوارت میل
میــل  اســتوارت  جــان  اصلــی  هــدف   
آن ســت کــه از اصالــت نفــع بنتــام جرمــی 
ــم از او  ــر ه ــدای ام ــد و در ابت ــاع نمای دف
در  می گویــد:»  میــل  می کنــد.  پیــروی 
خصوصیــات  بایــد  خوشــی ها  انتخــاب 
آن را کــه شــدت و ضعــف پایــداری یــا 
ــی  ــا دوری خلوص ــی ی ــذری ، نزدیک زود گ
ــر  ــد در نظ ــری باش ــا بی ثم ــاروری ی ــا ب ی
گرفــت . البتــه در ادامــه وی تشــخیص داد 
کــه نقطــه نظــراش بــا بنتــام قابــل ســازش 
ــه  ــن یــک بحــث انتقــادی ب نیســت. بنابرای
قضیــه اساســی بنتــام دربــاره ایــن موضــوع 
ــن  ــی، بزرگتری ــا طبیع ــذت حســی ی ــه ل ک
ــد، گســترش داده اســت  نیکــی را در بردارن
.میــل اظهــار مــی دارد:» اگــر گفتــار بنتــام 

درســت باشــد و لــذت طبیعــی خیــر بریــن 
اخاقــی  اصــل  موضــوع  شــود،  فــرض 
ــود .چــرا  باالتریــن خیــر ممکــن نخواهــد ب
ــوان،  ــی، حی ــورد لذت گرای ــن م ــه در ای ک
انســان یــا خــوک بــا یکدیگــر برابرنــد. اگــر 
ــر  ــن خی ــوان عالی تری ــه عن ــذت حســی ب ل
ــه  ــان ک ــرا انس ــا چ ــود، واقع ــه ش پذیرفت
ــر  ــد باالت ــت، بای ــاس اس ــوع درد و ی موض
از خوکــی کــه لــذات از نظــر کیفیــت بایــد 
بــا یکدیگــر اختــاف داشــته باشــند. از ایــن 
ــذات انســانی، بیشــتر  ــی از ل ــدار کم رو مق
از مقــدار وســیعی از نــوع لذتــی اســت کــه 
خــوک از آن متلــذذ اســت. بــا ایــن تفاســیر 
ــل  ــتوارت می ــفه اس ــه فلس ــم ک در می یابی
بــا فلســفه لــذت گرایــی کمــی بنتــام فــرق 
ــذت  ــوان ل ــه عن ــه از آن ب ــی دارد ک اساس

ــود. ــاد می ش ــی ی ــی کیف گرای

 عیــار اخالقــی بیــن فلســفه بنتــام و 
میــل

ــام  ــام ،نظ ــه بنت ــرد ک ــان ک ــد خاطرنش  بای
ــار  ــوان معی ــه عن ــی را ب ــوری لذت گرای ص
ــا  ــت. ام ــه اس ــر گرفت ــت در نظ ــل درس عم
اســتوارت میــل ،بــه برتــری متفــاوت بــه نــام 
ــردازد.  ــی می پ ــه لذت گرای ــه تجرب ــده، ب عقی
ــی  ــخص در موقعیت ــه ش ــی ک ــن معن بدی
ــه نظــرش  ــه ب ــذت .آن ک ــان دو ل اســت می
بهتــر اســت برمی گزینــد .از ایــن جهــت کــه 
وی هــر دو را آزمــوده اســت. اگــر دو نفرکــه 
ــورد ســوال اســت و  ــه م ــی ک ــر دو از لذت ه
قابــل رضایــت نیســت ،لــذت می برنــد؛ 
آنــگاه حکــم بــه برگزیــدن یکــی از آنهــا باید 
ــود،  ــر داده ش ــخص باهوش ت ــیله ش ــه وس ب
ــری  ــت بهت ــه در موقعی ــه اوســت ک چــرا ک
ــت  ــاوت درس ــه قض ــد ب ــرار دارد و می توان ق
بپــردازد. اســتوارت میــل نظــرش را به شــرح 

ــر بیــان مــی دارد: زی
ــودم  ــه مقص ــود ک ــوال ش ــن س ــر از م »اگ
از اختــاف کیفیــت در لذت هــا چیســت 
ــذت  ــرف ل ــه ص ــذت را ب ــی ل ــه عامل ــا چ ی
ــازد؛  ــری می س ــر از دیگ ــا ارزش ت ــش ب بودن
ــر  ــدار بزرگت ــط در مق ــه فق ــز اینک ــه ج ب
ــر دو  ــش دارد .اگ ــک پرس ــط ی ــت ،فق اس
ــی را  ــه یک ــند ک ــته باش ــود داش ــذت وج ل
همــه یــا تقریبــاً آنانــی کــه هــر دو را تجربــه 
ــح دادن  ــرای ترجی ــد و ب ــرده و برگزیده ان ک
بــه هیــچ احســاس وظیفــه اخاقــی توجهــی 
نکردنــد، آن لــذت مطلوب تــر و در خــور 
توجــه اســت. اگــر یکــی از آن دو لــذت 
ــت آن  ــًا از موقعی ــه کام ــی ک ــیله آنان بوس
ــرار  ــری ق ــر از دیگ ــد، باالت ــنایی دارن دو آش
بگیــرد کــه آن را ترجیــح داده انــد؛ هــر چنــد 
ایــن موضــوع برتــری بــا کمیــت فــزون خــود 
ــچ  ــه هی ــود، ب ــه ش ــت مواج ــدم رضای ــا ع ب
وجــه نمی تــوان آن را از جهــت کمیــت 
ــش  ــاب و گزین ــا در انتس ــت. م ــار گذاش کن
ــاور  ــی ب ــری کیف ــک برت ــه ی ــر ب ــذت برت ل

داریــم تــا آنجــا کــه ســنگین ترین کمیــت در 
مقایســه بــا مقــدار کــم در مقابــل آن عرضــه 
ــلم و  ــت مس ــک حقیق ــون ی ــردد. اکن می گ
قطعــی اســت ؛آنانــی کــه بــه طــور مســاوی 
بــه هــر دو لــذت آشــنایی داشــته و در 
ــردن از هــر دو یکســانند؛  ــذت ب ــی و ل ارزیاب
بهتریــن برتــری را بــه رفتــار موجــود نســبت 
ــه  ــوای خــود را ب ــن ق ــه باالتری ــد ک می دهن
از مــردم هســتند  افــرادی  کار می برنــد. 
کــه بــه خاطــر بهــره وری از لــذت حیوانــی، 
خــود را تــا حــد یــک حیــوان پســت، پاییــن 
ــل هوشــمندی  ــچ انســان عاق ــد. هی می آورن
راضــی نیســت کــه احمــق و نــادان باشــد و 
نــه مــرد فرهیختــه غافــل و نــه شــخصی بــا 
ــودن و  ــند، ک ــود پس ــعور، خ ــاس و ش احس
پســت باشــد.حتی بایــد متســقاعد شــوند که 
حماقــت، کودنــی و نادانــی بــرای آنــان بهتــر 
اســت کــه بــه ســهم خــود بســنده کننــد تــا 
ــر،  ــوای برت ــا ق ــودی ب ــران. موج ــهم دیگ س
موجــب آن می شــود کــه وی را بیشــتر 
خوشــحال ســازد و احتمــاال قــادر اســت رنــج 

ــد. .« ــل کن ــتری را تحم بیش

بخشویژه

4647

فصلنامه

 فایده گرایان اعتقاد دارند که 
کارهای فردی و نهادهای اجتماعی 
باید به گونه ای انتخاب و طراحی 
شوند که مجموع خوشی و لذت 
مردمان جهان را افزایش دهند و 
از رنج آنان بکاهند .ا

 امــا علی رغــم ایــن توانایی هــا هیچــگاه 
واقعــا نمی توانــد در احساســات خــود در 
ــرار گیــرد.  ــی ق یــک درجــه پســت و ناصواب
بهتــر اســت آدمــی باشــد ناراضــی تــا 
ــوب  ــه خ ــحال. چ ــی و خوش ــی راض خوک
ــا احمقــی  اســت ســقراطی باشــد ناراضــی ت
ــر  ــت. اگ ــادمان اس ــود ش ــی خ ــه از زندگ ک
ــد مختلفــی  ــان از عقای ســاده لوحــان و نادان
تنهــا  کــه  اســت  رو  آن  از  برخاســته اند، 
جهــت مســئله و پرســش خــود را می داننــد 
و بخــش دیگــر مقایســه دو طــرف اســت کــه 
ــه  ــر ک ــرد. ه ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــد م بای
ــش از  ــی بی ــاب آورد، کس ــه حس ــی را ب یک
یــک فرد بــه حســاب نخواهــد آمد اســتوارت 
میــل نظــر دموکراتیــک بنتــام را در سیســتم 
خــود اســتادانه و منســجم می کنــد ،بــه ایــن 
معنــی کــه شــادی و خوشــبختی دیگــری به 
ــن هــر شــخص  ــاط دارد .بنابرای خــود و ارتب
بــه همــان انــدازه مهــم و مــورد توجــه قــرار 
همچــون  .گــدا  دیگــری  کــه  می گیــرد 

شــاهزاده بــا شــخصیت و گرامــی اســت و در 
ــگاه  ــردی در همــان جای ــر ف ــان ه ــن جه ای
ــری  ــا دیگ ــان ب ــر و یکس ــک براب دموکراتی

قــرار می گیــرد.
ــای  ــه کاره ــد ک ــاد دارن ــان اعتق  فایده گرای
فــردی و نهادهــای اجتماعــی بایــد بــه 
گونــه ای انتخــاب و طراحــی شــوند کــه 
مجمــوع خوشــی و لــذت مردمــان جهــان را 
افزایــش دهنــد و از رنــج آنــان بکاهنــد .البته 
ــترده  ــای گس ــب بحث ه ــه موج ــن نظری ای
میــان فیلســوفان و متفکــران شــده اســت و 
همــواره مخالفانــی را نیــز بــه همــراه داشــته 
ــه کارل  ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک اس
ــرد.  ــاره ک ــه اش ــش نیچ ــس و فردری مارک
مارکــس بــه تمســخر بنتــام را نابغــه ای 
در حماقــت بورژوایــی خوانــده و نیچــه از 
ــا تحقیــر  فایده گرایــی در کنــار مســیحیت ب
بــه عنــوان» اخــاق بــردگان« برای ترســوها، 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــگان ی ــزدالن و خوارمای ب
فیــودور  نیــز  داستان نویســان  میــان  در 

الیزابــت  دیکنــز،  چارلــز  داستایفســکی، 
گاســکل و آلــدوس هاکســلی مخالفــت خــود 
داستان های شــان  در  فایده گرایــی  بــا  را 

عنــوان کرده انــد.
ــان در دو  ــن تفاســیر، فایده گرای ــا تمــام ای  ب
ــر منشــأ تحــوالت عظیمــی در  ســده ی اخی
ــی  ــا کاف ــن ادع ــرای ای ــد و ب ــان بوده ان جه
اســت اســامی چهره هــای اشــخاص ایــن 
جریــان را از نظــر بگذرانیــم تــا بــه اهمیــت و 
ــم. فعالیت هــای  ــی ببری ــر آنهــا پ نقــش موث
ــان  ــب در جه ــن مکت ــروان ای ــی پی اجتماع
امــروز هــم در زمینه هــای مختلــف مشــهود 
اســت .فایده گرایــی بســیار مــورد انتقــاد 
ــه کــج  ــرد و صــد البت ــه و می گی ــرار گرفت ق
ــده  ــر فای ــاد تفک ــی از مف ــد فهم ــی و ب فهم
گرایانــه و حتــی بعضــاً غــرض ورزی عامدانــه 
در انتقــاد از ایــن رویکــرد بســیار دیده شــده، 
امــا دســت کــم درعمــل فایده گرایــان نشــان 
ــود  ــاء بهب ــا منش ــر آن ه ــه تفک ــد ک داده ان
اوضــاع بشــر بــوده و در حمایــت از بســیاری 

ــوع بشــمر  از آرمان هــای مدنــی و اخاقــی ن
ــته از  ــد. گذش ــال بوده ان ــگام و فع ــم پیش ه
ــد  ــد و بن ــه در قی ــه فایده گرایان ــن، اندیش ای
بعضــی از شــعارها ، اوهــام و خیــاالت، نبــوده 
ــیاری از  ــه بس ــبت ب ــه نس ــت؛چرا ک و نیس
مســالک فکــری دیگــر، نگاهــی واقعی تــر بــه 

ــی بشــمر دارد . زندگ

 منابع:
 فایده گرایــی، جــان اســتوارت میــل، ترجمــه 

مرتضــی مردی هــا، نشــر نــی ،چــاپ اول
ترجمــه  مــور،  ادوارد  ،جــورج  اخــاق 
،انتشــارات علمــی و  اســماعیل ســعادت 

هنگــی  فر
ــد  ــتون، جل ــک کاپلس ــفه، فدری ــخ فلس تاری
ترجمــه  راســل(،  تــا  بنتــام  از  هشــتم) 
ــی و  ــارات علم ــاهی، انتش ــن خرمش بهاءالدی

ــی  فرهنگ
بنتــام ، میــل و مکتــب فایــده گرایــی، 
نیکــوالس کاپالــدی، ترجمــه محمــد بقایــی 

ــال  ــارات اقب ،انتش
پیامدگرایــی، جولیــا درایــور، ترجمه شــیرزاد 

پیــک حرفــه، انتشــارات حکمت 
فلســفه جــان اســتوارت میــل، ســوزان 
ــی،  ــایار دیهیم ــه خش ــون، ترجم ــی اندرس ل

ــو  ــرح ن ــارات ط انتش
فایده گرایــی، درآمــد خیلــی کوتــاه، کاتاژینــا 
،پیتــر ســینگر، ترجمــه  د الزاری- رادک 

ــوس ــدی، نشــر لوگ ــد زن محم

 باید خاطرنشان کرد که بنتام ،نظام 
صوری لذت گرایی را به عنوان معیار 

عمل درست در نظر گرفته است. 
اما استوارت میل ،به برتری متفاوت 
به نام عقیده، به تجربه لذت گرایی 

می پردازد. بدین معنی که شخص در 
موقعیتی است میان دو لذت .آن که به 

نظرش بهتر است برمی گزیند .
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      نغمه روانسر

متاخــر  فلســفه ی  بیــان  ســاده ترین 
معنــای  و  زبــان  بــاب  در  ویتگنشــتاین 
ــتجوی  ــه در جس ــود ک ــن ب ــات آن ای کلم
ــه  ــد ک ــه کنی ــط توج ــیدو فق ــا نباش معن
ــل  ــی رود . تفصی ــه کار م ــه ب ــان چگون زب
بیشــتر اندیشــه ی متاخــر مبتنــی بــر اشــاره 

بــه مفهــوم » بــازی زبانی«اســت.
نظریه ی بازی زبانی:

ــازی زبانــی  ــه ب در رســاله هیــچ اشــاره ای ب
نشــده اســت واو بعــد از بازگشــت بــه 
فلســفه  از ایــن اصطــاح اســتفاده نمــود.در 
ــل  ــانه ها  مث ــاده ترین نش ــی س ــر او حت نظ
ــازی  ــک ب ــا در چارچــوب ی ــام ، تنه ــک ن ی
ــا  ــانه دقیق ــای نش ــت و معن ــام اس ــی ن زبان

ــت . ــازی اس ــن ب ــش آن در ای نق
اگــر بخواهیــم بــه زبــان خــود ویتگنشــتاین 
ــان  ــه در زب ــم ک ــد بگویی ــم بای ــرف بزنی ح
زبانــی  بازی هــای  نــام  بــه  بازي هایــی 
هســت و ارائــه ی ایــن بازي هــای زبانــی  

ــاف  ــان مع ــا زب ــود ب ــری خ ــا را از درگی م
ــن  ــرد ای ــا کارب ــا ب ــع ، م ــي دارد . در واق م
بازي هــای زبانــی ، خــود زبــان و ذات آن را 
ــم  ــر مي گیری ــده در نظ ــرض ش ــش ف از پی
ــا را از  ــی م ــای زبان ــن بازی ه ــه ای .در نتیج
مواجــه شــدن بــا پرســش آغــاز و از ایــن رو 
ــد. ــاز مي دارن ــرار گرفتــن در ســر آغــاز  ب ق

در نظر ویتگنشــتاین  کار فلســفه این اســت 
کــه مــا را متوجــه بازي هــای زبانــی کنــد ، 
بیشــتر اوقــات مــا از ایــن نکتــه غافلیــم کــه 
در یــک بــازی زبانــی قــرار داریــم و در خــود 

ــم می شــویم. ــان گ زب
ویتگنشــتاین معمــوال بــازی زبانــی را بــرای 
ــده ی شــکل ضــروری  خاصــی از دســت ای
ــه نظــر مي رســد  ــد . ب ــان مطــرح مي کن زب
ــک  ــم و درک ی ــی تکل ــن توانای ــه او بی ک
نشــانه بــه وضــوح فرقــی نمي گــذارد . 
ــه درک ایــن  ــاره ی رســیدن ب ســخن او درب
ــراد چیســت .  ــه مقصــود اف ــه اســت ک نکت
ــه  ــا ب ــد ت ــری مي خواهن ــه از دیگ ــگاه ک آن
طــور مثــال معانــی کلمــات را توضیــح 

ــد. دهن
بازي هــای  از  قهــوه ای  کتــاب  در  او 
ــه ی نظام هــای ارتباطــی  ــه منزل گوناگــون ب
فهــم  می گویــد:«  و  می گویــد  ســخن 
ــدازه ی  ــه ان ــه ب ــت بلک ــدی نیس ــز واح چی
خــود بازي هــای زبانــی متنــوع اســت ، 
بــه همیــن جهــت وقتــی از بازي هــای 
گوناگــون ســخن مــی رانیــم بــه بخشــهای 
ــی خاصــی نظــر  ــام زبان ــچ نظ ــل هی محتم

نداریــم .«
ــور  ــن منظ ــازی بدی ــا ب ــان ب ــه ی زب مقایس

نیســت کــه زبــان نوعــی ســرگرمی یــا امری 
ــور  ــس منظ ــت، بلعک ــاده اس ــا افت ــش پ پی
ایــن اســت کــه ارتبــاط بیــن ســخن گفتــن 
ــوم  ــی معل ــر زبان ــای غی ــان و فعالیت ه و زب

گــردد.
در واقــع ســخن گفتــن بــه یــک زبــان 
بخشــی از فعالیــت جمعــی و اشــتراکی 
جامعــه  در  زندگــی  از  نحــوه ای  اســت؛ 
کــه ویتگنشــتاین آن را نحــوه ی زیســت 
ــرای  ــارکت در اج ــق مش ــد از طری مي خوان
ــق  ــن طری ــت و بدی ــی اس ــای زبان بازي ه
ــورد.« ــد مي خ ــا پیون ــی م ــه زندگ ــان ب زب

ویتگنشــتاین معتقــد اســت کــه آنچــه 
واضــح و آشــکار اســت ایــن اســت کــه زبــان 
امــری یکنواخــت نیســت ، بلکــه انبوهــی از 
ایــن  فعالیت هــای مختلــف اســت. و در 
ــی  ــواع بازي هــای زبان راســتا فهرســتی از ان

ــی دهــد: ــه م را ارائ
آن  از  کــردن  اطاعــت  و  دادن  دســتور   
-توصیــف نمــودن - پیــدا شــدن فــان 
ســاختن   - آن  اندازه هــای  یــا  چیــز 
چیــزی از روی یــک توصیــف - گــزارش 
یــک رویــداد -نقــل دربــاره ی یــک رویــداد 
- تشــکیل و آزمــون فرضیــه - ارائــه ی 
نتایــج یــک آزمایــش  بــا جــدول و نمــودار 
ــتان و  ــق داس ــنامه -خل ــازی در نمایش -  ب
خوانــدن آن-آواز- حــدس معمــا - ترجمــه 
از زبانــی دیگــر - ســاختن لطیفــه و گفتــن 
ــی  ــات عمل ــاله ای در ریاضی ــل مس آن - ح

-تشــکر- فحــش - دعــا و ..........
را  فعالیت هــای مختلــف  ایــن  او تمــام   
بازي هــای زبانــی مي خوانــد و مي گویــد 

ــت  ــی آن اس ــازی زبان ــاح ب ــراد از اصط م
ــان  ــا زب کــه ایــن امــر کــه ســخن گفتــن ب
ــی  ــوه ی زندگ ــا نح ــت ی ــی از فعالی ، بخش
کثــرت  از  او  شــود.  برجســته  اســت، 

مي گویــد. ســخن  زبانــی  بازي هــای 
ــوع چشــمگیر  ــا از تن ــه م ــده دارد ک او عقی
همــه ی بازي هــای زبانــی روزمــره اطاعــی 
ــه  ــان هم ــش زبانم ــه پوش ــرا ک ــم چ نداری

ــازد.  ــابه مي س ــز را مش چی
ــازی آن  منظــور او از اســتفاده از کلمــه ی ب
ــف  ــای مختل ــد فعالیت ه ــه بگوی ــت ک نیس
ــرح  ــیدن   ش ــزارش دادن ، پرس ــی ،گ زبان
ــوچ  ــی پ ــه طریق ــا، ب ــه ی آن ه دادن و بقی
ــن  ــه ای ــه ک ــتند .البت ــت هس ــا بي اهمی ی

فعالیت هــا جــدی هســتند. 
قصــد   ، زبانــی  بــازی  اصطــاح  بــا  او 
برجســته ســاختن ایــن واقعیــت را دارد کــه 
ــک  ــان بخشــی از ی ــه زب ــن  ب ســخن گفت
ــورت  ــک ص ــی از ی ــا بخش ــت ، ی فعالی

ــت. ــی اس زندگ
ــی  ــازی زبان ــم ب ــات مه ــی از خصوصی یک
ــی  ــت ، یعن ــن معناس ــدم تعی ــه ع ــاور ب ب
ــمار  ــی بی ش ــای زبان ــه ی بازي ه ــن پهن مت
ــدارد.  اســت و معنــا نقــش خاصــی در آن ن
ــا  ــی ، ام ــده ای دارد و معنای ــازی قاع ــر ب ه
نمی شــود آن معنــا را جــدی گرفــت و 
ــن  ــی از مهم تری ــرد . یک ــنده ک ــه آن بس ب
خصوصیــت نظریــه ی بــازی زبانــی تاکیــد 
بــر امــر روزمــره اســت و تاکیــد بــر 

ــف آن.  توصی
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 او درک انســان از دنیــا را ســاخته و پرداختــه ی 
ذهــن می دانــد و معتقــد اســت کــه ایــن ادراک 
ــرد و  ــه کمــک  حــواس صــورت می گی ــم ب ه
هــم بــه کمــک نیرویــی بــه نــام اراده، او اراده را 
ــد  ــد کــه رشــته پیون ــی می دان همچــون نیروی
واقعــی بیــن انســان و جهان اســت او می کوشــد 
ثابــت کنــد جهــان هــر آن چیــزی اســت کــه 
ــر شــیوه ای  ــه ه ــم ب ــم آن ه ــا درک می کنی م
کــه بــرای درکــش بــر می گزینیــم  
ــه واســته پیــروی  او تنهــا ب
راه  خویــش  دل  از 
ــد  ــت را می یاب حقیق
ــه  ــگاه کــردن ب و ن
چیزهایــی را بــر 
کــه  می گزینــد 
دل اورا شــاد کنــد 
تاهمیشــه بخنــدد 
خــود  بی نیــازی  و 
ــراز  ــز اب ــه چی را از هم
دارد چنان کــه دراولیــن 
ــد ــطرکتابش می نویس س

ســفر  مــن  بــرای 
ــن در  ــی رفت یعن
ی  مســیر

کــه 

ــن  ــه ممک ــی ک ــر راه ــب و روح دارد در ه قل
اســت قلــب داشــته باشــد در ایــن صــورت ســفر 
می کنــم مــن تنهــا بــه جایــی ســفر می کنــم 
کــه پیمــودن تمــام مســیر چالشــی ارزشــمند 
باشــد و در ایــن صــورت مــن ســفر می کنــم و 

. می بینــم  اشــتیاق  نهایــت  در 
و دیــدن وقتــی ممکن اســت کــه انســان در مرز 
دو جهــان قرارگیــرد اگــر بتوانی گفتگــو درونی را 
متوقــف کنــی جهــان دگرگــون خواهد شــد. به 
زبانــی دیگــر اگــر او بتوانــد با حــرف زدن بــا خود 
چشم پوشــی کنــد و تصویــر و فکــر آن چیــزی 
ــرای  ــا ببینــد حتــی ب را کــه می خواهــد در روی
لحظــه ای در ذهنــش نگــه دارد همــان تصویــر 
ظاهــر می شــود یعنــی انســان بینــش قبلــی را 
نســبت بــه دنیــا ازدســت بدهــد و بــه جــای آن 

نگــرش جدیــد قــرار دهــد.
متوقــف کــردن دنیــا کامــا مبیــن آن حاالتــی 
از آگاهــی اســت کــه طــی آن واقعیــت زندگــی 
ــن دلیــل کــه  ــه ای ــل می شــود ب ــره تعدی روزم
جریــان تعبیــرات دائمــی مــا توســط شــرایطی 
ــع  ــان قط ــی ناگه ــان دائم ــا آن جری ــه ب بیگان
می شــود. یعنــی وقتــی دنیــا متوقــف می شــود 
ــرا  ــدن ف ــه دی ــی مرحل ــدی یعن ــه بع مرحل
ــای  ــه دعوت ه ــخ دادن ب ــی پاس ــد. یعن می رس
دریافــت شــده از دنیــای مــاورای آن یعنــی 
دنیایــی کــه مــا طبــق توصیــف خــود واقعیــت 
می نامیــم و ایــن بــار کســتاندا رهســپار دنیــای 
ناشــناخته ها می شــود و چــه ُدرّ گــران بهایــی از 
ایــن دل بــه دریــا زدن بــه دســت مــی آورد رویاها 
ــودات  ــوند راز موج ــدل می ش ــت ب ــه حقیق ب
درخشــان برمــا می شــوند بال هــای ادراک 
گشــوده می شــوند و حبــاب اوهــام ســرانجام در 
هــم می شــکند هرچنــد در معرفــی کاســتاندا از 

او بــه عنــوان نویســنده یــاد شــده کــه بــه خاطر 
نوشــتن کتاب هــای شــمن بــاوری بــه شــهرت 
رســیده امــا خردمنــد با دنبــال کــردن مجموعه 
ــه  ــوان متوج ــای دن خ ــای او و آموزه ه کتاب ه
می شــود ایــن طریــق ، طریــق معرفــت اســت  
ــر  ــا ه ــان ب ــه راه و روش عرف ــت ک ــت اس درس
مقولــه دیگری از شــرایط جغرافیایــی و فرهنگی 
محــل زندگــی فــرد تاثیــر گذاراســت امــا جوهره 
ــن عــادت انسان هاســت  و اصــل یکی ســت و ای
ــه  ــت را طبق ــد حقیق ــواره می خواهن ــه هم ک
بنــدی کننــد و آن را به گــروه و ســرزمین خاص 

ربــط دهنــد.
جریانــات معنــوی متجــدد در بســیاری از مــوارد 
ــت.  ــن اس ــی که ــای عرفان ــر تعلیم ه ــه ب تکی
بســیاری از عرفان هــای نــو ظهــور شــرق و 
غــرب بــه شــدت متاثــر از گرایش هــای عرفانــی 
هندوایســم  وبوداییســم و... هســتند در عرفــان 
ــوم  ــی و آداب و رس ــای عرفان ــتاندا گزاره ه کاس
قبایــل ســرخ پوســتی بــه وضــوح نمایــان اســت 
یعنــی تبلــوری از عرفان هــای ابتدایــی طبیعــت 
گراســت ضمــن این کــه دیگــر بــاور هــا برگرفته 
از عقایــد عرفانــی شــرقی و جریانات نــو ظهوری 
متشــابه اســت. مابقــی ذوق و تخیــل ژرف ادبــی 
کاســتاندا در نوشــتن ایــن کتاب هاســت اغلــب 
ــکل  ــتاندا ش ــان کاس ــی عرف ــتورات عمل دس
گیــری از مراقبه هــای عرفان هــای شــرقی اســت 
کــه بــا قلــم اصیــل فرهنــگ آمریــکای جنوبــی 
ســرخ پوســتان نوشــته شــده اســت. دســتورات 
عملــی ایــن عرفــان بیشــتر در جهــت کســب 
معرفــت و ادراک شــهودی کــه همــان ســعادت 
مطلــوب معنــا می شــود. یعنــی ســعادت 
هرچیــزی رســیدن بــه خیــر و کمــال وجــودی 
اســت وســعادت انســان بــه عنــوان یــک موجود 

متشــکل از روح و جســم ،رســیدن بــه خیــرات 
جســمانی و روحانــی ، بهره منــدی از آن خیــرات 

ــذذ شــدن از آن هاســت. و جمــاالت و متل
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قدرت سکوت
تعلیمات دون خوان

آتشی درون
کارلــوس  از  همــه  کــه  مخالــف  بادهــای 

هســتند ا ند ستا کا

ــد.  ــت مي زن ــوع آوري و خاقی ــه ن دســت ب
صــداي گیتــار، تنبــور و ســه تــار را در کنــار  
مي تــوان  ســادگي  بــه  آواز  و  درام   ، دف 
ــژه  ــن موســیقي وی ــرد.  ای ــذت ب شــنید و ل
ــم   ــدان ه ــردم و  منتق ــب م ــه اغل ــا روحی ب
ــودش  ــاي خ ــته ج ــت و توانس ــازگار اس س
را بــه خوبــي پیــدا کنــد. آهنگســازان و 
علــي  نظیــر  نوازنــدگان چیــره دســتي 
قمصــري، طهمــورث و ســهراب پورناظــري 
ــا خاقیت هایشــان توانســته اند  ــران ب و دیگ
همایــون شــجریان را در ارائــه آثــار بهتــر و 

ــانند.  ــاري رس ــر ی جذاب ت
در هــر آهنــگ تــازه از همایــون شــجریان و 
موســیقیدانان جــوان هــم نســلش مي تــوان 
ــه  ــازه را ب ــوي ت ــگ و ب ــت و رن ــار خاقی آث
ــي  ــه اهال ــدي ک ــرد.  نق ــس ک ــي ح خوب
ــیقي  ــه موس ــار ب ــن آث ــدان ای ــن و منتق ف
ارائــه شــده توســط همایــون شــجریان 
وارد مي داننــد نزدیــک شــدن بــه فــرم 
ــئله اي  ــت. مس ــا راک اس ــاپ ی ــیقي پ موس
کــه جــاي تامــل دارد امــا مي تــوان آن 
ــه   ــه اي ک ــت. تجرب ــازه اي دانس ــه ت را تجرب
ــش  ــاي باالی ــجریان و توانایي ه ــون ش همای
در اجــراي ایــن نــوع موســیقي ویژگــي 

متمایــزي اســت کــه در موســیقي راک 
ــه  ــدي ک ــت.  نق ــده اس ــده نش ــاپ دی و پ
شــجریان پــدر هــم آن را وارد ندانســت 
ــط  ــده توس ــه ش ــي ارائ ــیقي ایران و از موس

ــرد. ــاع ک ــرش( دف شاگرد)پس
یــک  شــجریان  بي نظیــر  صــداي  امــا 
وجــه ي زنانــه هــم داشــته اســت.  ایــن وجه 
ــغ و  ــا دری ــه شــجریان همیشــه  ب ــه ک زنان
حســرت از آن یــاد مي کــرد  و نبــود آن 
ــت  ــي مي دانس ــیقي ایران ــي در موس را خلئ
ــود را  ــي اش خ ــي زندگ ــال هاي پایان در س
نشــان داد و متاســفانه فرصــت آن نشــد تــا 
اســتاد، شــاگرد دیگرش)مــژگان شــجریان( 
را بــا ســبک آموزشــي منحصــر بــه فــردش 
از صافــي ذهنــش بگذرانــد تــا در کنــار 
همایــون صــداي و موســیقي تــازه اي داشــته 
باشــیم.  آنچــه ایــن ســال ها از صــداي 
مــژگان شــجریان شــنیده ایم هنــوز آن 
ــت.  ــه اس ــت الزم را نیافت ــي و صاب پختگ
صابتــي کــه در صــداي همایــون شــجریان 
باعــث یــادآوري  تــوان خــاص پــدر اســت. 
مــژگان شــجریان نــه تحریرهــاي اســتاد را 
ــعت  ــه اوج  و وس ــه ب ــرده و  ن ــه ارث ب ب
صــداي همایــون دســت پیــدا کــرده 

اســت. هــم آوایــي دوشــاگرد بــراي 
پــدر در آهنــگ »صــداي تــو 

را دوســت مــي دارم«  
آهنگســازي  بــا 
مجیددرخشــاني را 
مي تــوان تاییــدي 
گفتــه  ایــن  بــر 

ــت.  دانس

      شهریارقنبري

شجر شجریان
ــه در  ــدي یک ــجریان  هنرمن ــا ش محمدرض
ــت.  ــي اس ــنتي ایران ــیقي س ــه ي موس عرص
هنرمنــدي کــه مســیر هنــري روشــن و 
مشــخصي در ایــن راه پیمــود و تقریبــا هیــچ 
ــه  ــرد و ب ــي نک ــیر تخط ــن مس ــت از ای وق
بیراهــه نرفــت. ایــن ویژگــي ممتــاز از اوایــل 
ــود ادامــه پیــدا  دهــه ي پنجــاه تــا دهــه ي ن
کــرد و محمدرضــا شــجریان توانســت چــراغ 
ــراي آینــدگان ایــن شــکل از  راهــي باشــد ب

ــران.  ــیقي در ای موس
نیمه هــاي  در  کــه  ایــن  توجــه  جالــب 
بــا  توانســت  شــجریان  هفتــاد  دهــه ي 
اضافــه کــردن بدیلــي دیگــر از صدایــش در 
موســیقي بــه ایــن راه ادامــه دهــد. همایــون 
شــجریان شــاگرد ممتــاز ، وارث صــدا و 
ــه   ــا ادام ــدر قطع ــاص پ ــي خ ــش اخاق من
ــخص  ــن و مش ــیر روش ــن مس ــده ي ای دهن
خواهــد بــود.  از ایــن رو مي تــوان گفــت 
موســیقي ایرانــي هنــوز از اجــراي شــجریان 
محــروم نشــده اســت و نــت و ملــودي ایــن 
ــه  ــي ادام ــه ي موســیقي ایران ــده ي یک خوانن

ــت.  ــد یاف خواه

ــط  ــده توس ــه ش ــیقي ارائ ــه موس ــا آنچ ام
محمدرضــا شــجریان را بــا چیــزي کــه 
ــازد  ــز مي س ــد متمای ــرا مي کن ــون اج همای
ــت.   ــه اس ــور توج ــاوت و در خ ــیار متف بس
نــگاه بــه آثــار ارائــه شــده توســط شــجریان 
ــا   ــد تقریب ــن هنرمن ــدر نشــان مي دهــد ای پ
همیشــه بــه قالــب کاســیک موســیقي 
ــه دفعــات توســط هنرمنــدان  ســنتي کــه ب
ــد و   ــادار مان ــود وف و اهــل فــن نقــد شــده ب
بجــز مــواردي از آن تخطــي نکــرد. از جملــه 
ایــن آثــار مي تــوان بــه  »نــوا- مرکــب 
راســت   « مشــکاتیان،  پرویــز  خوانــي« 
پنجــگاه« محمدرضــا لطفــي و ... اشــاره کرد.  
ــاد نیــز  شــجریان در نیمه هــاي دهــه ي هفت
ــه» شــب، ســکوت،  ــاري از جمل ــه آث ــا ارائ ب
کویــر« بــه آهنگســازي کیهــان کلهر  دســت 
ــود  ــوع خ ــه در ن ــي زد ک ــو آوري های ــه ن ب
ــیقي  ــه موس ــگاه ب ــد.  ن ــه بودن ــب توج جال
بومــي- محلــي و اســتفاده بــه جــا اینــو نــوع 
موســیقي در ایــن اثــر توانســت جــاي پــاي 
خوبــي در موســیقي ایرانــي و قلب هــاي 
مــردم ایــران باشــد.  صــداي دوتــار و ترکیــب 
ایــن صــداي ویــژه بــا نــواي شــجریان فصــل 

ــود.  ــي ب ــازه اي از موســیقي ایران ت
محمدرضــا شــجریان وفــاداري اش را بــه 
قالــب ســنتي موســیقي ایــران  ادامــه داد امــا 
دســت  همایــون را در ارائــه آثــار بــه روزتــر 

بــاز گذاشــت و عبــور از ایــن ســاختار را بــه 
ــدش ســپرد.  شــاگرد و فرزن

ــد را  ــه مي کن ــون شــجریان ارائ  آنچــه همای
هیچوقــت محمدرضــا شــجریان ارائــه نکــرد 
ــه آن  ــت ب ــم نخواس ــت بگوئی ــر اس ــا بهت ی
ــوع و وســعت  تجــارب دســت پیــدا کنــد.  ن
ــرده و  ــره ب ــدر از آن به ــم پ ــه ه ــي ک صدای
هــم پســر ایــن ویژگــي بــارز را بــه ارث بــرده 
ــنتي  ــیقي س ــا موس ــده ت ــث ش ــت باع اس
ایــران بتوانــد بــه خوبــي از عهــده شکســتن 
ایــن قالــب بســته بــر بیایــد.  در واقــع 
ــجریان ها  ــداي ش ــعت  ص ــو و وس ــگ ، ب رن
در درازنــاي هنــر ایــران تــدوام یافتــه اســت 
ــن صــدا و موســیقي   و شــنونده و محقــق ای
توانســته تجــارب شــنیداري وســیعي از ایــن 
ــا خــودش داشــته باشــد.  ــوع موســیقي ب ن
ــصت  ــه ش ــل ده ــنتي در اوای ــیقي س موس
بخصــوص بــا نقدهــاي شــاملو خصوصــا 
ــي  ــیر قهقرای ــگ  س ــي فرهن ــان اهال در می
ــردان  ــردم از آن روي گ ــب م ــود و اغل پیم
ــردم  ــاد م ــه هفت ــر ده ــا در اواخ ــدند. ام ش
ــیقي  ــد و موس ــتي کردن ــا آن آش ــدد ب مج
کاســیک ایرانــي البتــه بــا تفاوت هــاي 
ــت.  ــردم بازگش ــه م ــه خان ــاره ب ــي دوب جزئ
ثبــات هنــري شــجریان و دوســتانش را 
مي تــوان مهم تریــن دلیــل بــراي  ایــن 
آشــتي بــه حســاب آورد. هرچند شــجریان را 

ــتثني  ــده مس ــن قاع ــوان از ای مي ت
دانســت و صــداي او همچنــان بخشــي از 
نوســتالژي  مــردم ایــران بــه شــمار مي آمــد. 
ــه در  ــجریان ک ــاي ش ــواي ربن ــا ن خصوص
مذهبــي  فضــاي  بــه  رمضــان  ماه هــاي 
خانه هــاي ایرانــي هــم راه یافتــه بــود و 
مــردم همچنــان صــداي او را بــا خــود و ســر 

سفره هایشــان بــه همــراه داشــتند. 
امــا همایــون شــجریان انــگار وجــه فرامــوش 
شــده صــداي اســتاد)پدرش( بــود. همایــون 
ــده  ــورت نوازن ــه ص ــدا ب ــل کارش ابت در اوای
ــف  ــدر و گروه هــاي مختل ــار پ تنبــک در کن
و همراهــي  بــه عنــوان همخــوان  بعــد 
ــرد.  ــاز ک ــداي وي کارش را آغ ــده ي ص کنن
ــن تربیــت  ــان ای ــا گذشــت زم کــم کــم و ب
ویــژه موســیقایي اثــر ویــژه خــودش را 
ــزرگ  ــراث ب ــدر می ــا شــجریان پ گذاشــت ت
خــودش را بــه پســر واگــذار کنــد. موســیقي 
ارائــه شــده توســط همایــون شــجریان 
ــن  ــل ف ــه اه ــي ک ــا و عیوب ــي نقص ه تمام
وارد  آن  قالــب  و  ســنتي  موســیقي  بــه 
مي دانســتند را تــا حــدود بســیاري برطــرف 

ــت.  ــرده اس ک
ــن موســیقي سرشــار از تکنیــک و حــس  ای
و حــال اســت. از تمامــي تــوان آهنگســاز و 

نوازنده هــا بهــره مي گیــرد.

        فریبافرهنگی

انسان و جهان از نظر 
فلسفه ی عرفان  کارلوس 

کاستاندا 
ســرخ  یــک  آموزش هــای  بــا  کاســتاندا 
ــوس  ــوان ماتئ ــام دن خ ــه ن ــی ب ــت یاک پوس
ــطح  ــردن س ــاال ب ــرای ب ــیوه هایی ب ــه ش راک
ــان  ــه ی عرف ــوص در زمین ــه خص ــی ب آگاه
ــه می دهــد کــه اتفاقــات  وفلســفه اســت راارائ
ــار  ــی وآث ــای او حقیق ــده در کتاب ه ــر ش ذک
فلســفی بسیارارزشــمندی هســتند و او اولیــن 
کســی اســت کــه  دوران معاصــر عرفــان ســرخ 
ــات  ــب ادبی پوســتی را عمومــی کــرد و در قال
داســتانی بــه دنیــا ارائــه نمــود. ایــن مکتــب از 
نظــر جغرافیایــی بــه بومیــان آمریــکا مربــوط 
ــت  ــاره ی آمریکاس ــتگاه آن ق ــود و خاس می ش
ــه دارد  ــک ریش ــی تولت ــن قدیم ــه در آیی ک
ــی او یکــی  ــوال در فلســفه ی عرفان نقــش ناگ
تنهــا  زیــرا  اوســت  از ویژگی هــای مهــم 
ــه  ــد ک ــوال را بازشناس ــد ناگ ــی می توان کس
دارای ســاختار انــرژی هماننــد او باشــد او 
ــک  ــد ی ــت همانن ــه معرف ــیدن ب ــرای رس ب
ــس  ــن نف ــا آخری ــروزی ت ــرای پی ــو ب جنگج
ــیدن  ــارا از رس ــرس م ــرا ت ــد زی ــرد می کن نب
ــداز  ــس بع ــد پ ــرف می کن ــت منح ــه معرف ب

ــا  ــد ب ــعی می کن ــن س ــرس ذه ــت ت شکس
صبــوری و ثابــت قدمــی خــود را برای رســیدن 
بــه معرفــت برســاند وهماننــد یــک شــکارچی  
ــت  ــرای بی اهمی ــاری ب ــون اختی ــا جن گاه ب
دانســتن همــه چیــز اســتفاده می کنــد و او بــا 
اتحــاد بــا روح جهــان بــا کمــک رویــا بیــن و 
ــه قــدرت عظیــم  ــد ب کســب معرفــت می توان
ــایش  ــداری در آس ــد .بی ــت یاب ــت دس طبیع
ــی  ــت حالت ــی اوس ــل مقدمات ــی از مراح یک
کــه درآن حــواس بــه خــواب رفتــه و در 
عیــن حــال شــخص بیــدار اســت مثــل کســی 
ــور خورشــید  ــه ن ــاز ب ــا چشــم نیمــه ب کــه ب
می نگــرد کــه همــان بیــداری پویاســت نوعــی 
چشــم انــداز ســاکن راکــه  شــخص تصویــری 
ســه بعــدی می بینــد وشــاهد عینــی کــه در 
مقابــل چشــمانش رخ می دهد.  در فلســفه ی او 
انســان بســان تعداد بی پایانــی از میــدان انرژِی 
اســت کــه هماننــد گــوی درخشــانی متجلــی 
می شــود او اعتقــاد داشــت کــه گیاهــان 
گردونه هایــی هســتند کــه انســان را بــه نیــرو 
ــژه ای  ــخصی وی ــر ش ــای غی ــا قدرت ه ــا ی ه
هدایــت می کننــد و حاالتــی در آن بــه وجــود 
می آورنــد تــا تــوان چیرگــی وقــدرت را داشــته 
باشــند. در ایــن راه عمــل بــدون چشمداشــت 
ــی و  ــوی درون ــف گفتگ ــرای توق ــت ب منفع
خاموشــی ذهــن موثــر اســت او بــا ایــن کار بــه 
حقیقــت نزدیــک شــده و بــه هــدف خــود کــه 
همــان ورود بــه نــاوال وجهــان حقیقــت اســت 
می رســد. بــا آگاهــی کــه کوچک تریــن بخــش 
آن دقــت اســت کــه هــر فــرد عــادی آن را دارد 
و بــه جســم فیزیکــی مــا تعلــق دارد و بخــش 
دیگــر آن قــدرت اســت نوعــی ادراک و آگاهــی 
بــرای درک پیلــه درخشــان خــود بــه عنــوان 
یــک موجــود فــروزان  کــه درکل زندگــی مــا 

ــم و  ــه آن نیازداری ــه ماب ــد ک ــان می مان پنه
قســمت بعــدی  آن کــه نوعــی آگاهــی بیکران 
جنبه هــای نامشــخص آگاهــی از جســم مادی 
ــرح  ــود. او ش ــامل می ش ــارا ش ــان م و درخش
ــان  ــه ای بی پای ــان مجموع ــه کیه ــد ک می ده
از میدان هــای انرژی ســت کــه هماننــد رشــته 
ــا دیــدن و  ــد از پیــچ و خــم روی درخشــان بای
تمریــن منظــم و ســخت  بــه بخــش نورانــی 
نــور رســید کــه بــا منبعــی تصــور ناپذیــر بــا 
نــام اســتعاره های عقــاب متشعشــع می شــود. 
ــی از  انســان ها نیــز متشــکل از شــمار بی پایان
ــد   ــته گونه ان ــرژی رش ــای ان ــن میدان ه همی
ــن  ــطح ای ــر س ــانی ب ــیار درخش ــه بس و نکت
ــی از  ــروه کوچک ــه  گ ــد ک ــای دارن ــوی ج گ
ــروزان  ــن گــوی ف ــرژی درون ای میدان هــای ان
این کــه  محــض  بــه  می کنــد  روشــن  را 
ــک  ــروه کوچ ــن گ ــرژی در ای ــای ان میدان ه
نقطــه درخشــان  را احاطــه کــرد و نورهــا خود 
ــرژی مشــابه در خــارج از  ــه میدان هــای ان را ب
گــوی تابانیــد درک و مشــاهده روی می دهــد. 
ایــن درک ومشــاهده را دیــدن می نامــد درک 
و مشــاهده کامــل دنیــای دیگــر هماننــد 
مشــاهده عــادی مــا بــه گونــه ای واقعــی 
ــده دارد آن چــه  ــر می شــود. اوعقی ــکان پذی ام
بــه عنــوان واقعیــت دنیــا درذهــن خودداریــم 
ــن  ــد درذه ــان تول ــه اززم ــت ک ــی اس توصیف
ماجایگزیــن شــده زیراهرفردی هنــگام نزدیک 
ــک  ــه ی ــل ب ــودک تبدی ــک ک ــه ی ــدن ب ش
ــرای او توصیــف  آمــوزگار می شــود و دنیــا را ب
می کنــد تــا زمانــی کــه کــودک قادرشــود بــه 
تنهایــی دنیارابــه صورتــی کــه برایــش وصــف 
ــت  ــاددارد تمامی ــه اعتق ــد چراک ــده ببین ش
هســتی مــا شــامل دو بخــش درک پذیر اســت 
بخــش اول جســم آشــنا کــه همــه می توانیــم 

آن را مشــاهده کنیــم بخــش دوم جســم 
فــروزان  اســت پیلــه ای کــه فقــط کســانی کــه 
ــه  ــد ک ــد آن را درک کنن ــد می توانن می بینن
ــه آن پیلــه خودآگاهــی الزم   ــرای رســیدن ب ب
اســت توصیفاتــی کــه از دنیــا بــه عنــوان امری 
خارجــی بــرای مــا می شــود اشــاره بــه بــودن 
ــودن حقیقــی  ــی کــه ب مصنوعــی دارد درحال

واقعیــت کلــی و مطلــق اســت.
کاســتاندا از دوره شــاگردیش تمرکــز خویــش 
ــا  ــرا تنه ــاد زی ــدن نه را بیــش از پیــش بردی
وســیله ای می دانســت کــه اهــل معرفــت 
گوهــر اشــیای جهــان را بدیــن وســیله 
می یابنــد او بــر اســاس تعالیمــش بیــن 
دیــدن و نــگاه کــردن بعنــوان دو حالــت 
ــود  ــل ب ــی قائ ــاوت معنای ــز ادراک تف متمای
ــی  ــه آن روش ــردن ب ــگاه ک ــام ن ــن نظ در ای
جهــان  ادراک  در  کــه  می شــود  اطــاق 
ــدن  ــه دی ــی ک ــم درحال ــو کرده ای ــه او خ ب
ــه  ــت ب ــل معرف ــه اه ــت ک ــدی اس فراین
برکــت آن گوهــر اشــیا را در می یابنــد کــه 

ایــن دیــدن در هــم ریختــن یقیــن حاصــل 
ــرگاه  ــود ه ــده می ش ــارف خوان ــم متع از فه
بتوانــی ببینــی آن وقــت آدم هــا دگرگــون بــه 
ــه  ــور ب ــته های ن ــون رش ــده وهمچ ــر آم نظ

ــد.  ــد آم ــر خواهن نظ
ــگاه کنــد درســت  ــه اشــیا ن هــرگاه انســان ب
همــان گونــه می نمایــد کــه پیشــتر بــوده امــا 
اگــر زمانــی کــه دیــدن را فــرا گیــرد هربــار  
ــان  ــز هم ــد هرگ ــدی را ببین ــیء واح ش
نخواهــد بــود کــه پیشــتر بــوده درحالــی 
کــه همــان شــی اســت و بــا فراگرفتــن 
دیــدن انســان هیــچ و همــه چیــز 
ــه  ــت ک ــوان گف ــاید بت ــود. ش می ش

ــه ــی ک ــود درحال ــو می ش مح
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بخشویژه

فصلنامه

      نغمه روانسر

متاخــر  فلســفه ی  بیــان  ســاده ترین 
معنــای  و  زبــان  بــاب  در  ویتگنشــتاین 
ــتجوی  ــه در جس ــود ک ــن ب ــات آن ای کلم
ــه  ــد ک ــه کنی ــط توج ــیدو فق ــا نباش معن
ــل  ــی رود . تفصی ــه کار م ــه ب ــان چگون زب
بیشــتر اندیشــه ی متاخــر مبتنــی بــر اشــاره 

بــه مفهــوم » بــازی زبانی«اســت.
نظریه ی بازی زبانی:

ــازی زبانــی  ــه ب در رســاله هیــچ اشــاره ای ب
نشــده اســت واو بعــد از بازگشــت بــه 
فلســفه  از ایــن اصطــاح اســتفاده نمــود.در 
ــل  ــانه ها  مث ــاده ترین نش ــی س ــر او حت نظ
ــازی  ــک ب ــا در چارچــوب ی ــام ، تنه ــک ن ی
ــا  ــانه دقیق ــای نش ــت و معن ــام اس ــی ن زبان

ــت . ــازی اس ــن ب ــش آن در ای نق
اگــر بخواهیــم بــه زبــان خــود ویتگنشــتاین 
ــان  ــه در زب ــم ک ــد بگویی ــم بای ــرف بزنی ح
زبانــی  بازی هــای  نــام  بــه  بازي هایــی 
هســت و ارائــه ی ایــن بازي هــای زبانــی  

ــاف  ــان مع ــا زب ــود ب ــری خ ــا را از درگی م
ــن  ــرد ای ــا کارب ــا ب ــع ، م ــي دارد . در واق م
بازي هــای زبانــی ، خــود زبــان و ذات آن را 
ــم  ــر مي گیری ــده در نظ ــرض ش ــش ف از پی
ــا را از  ــی م ــای زبان ــن بازی ه ــه ای .در نتیج
مواجــه شــدن بــا پرســش آغــاز و از ایــن رو 
ــد. ــاز مي دارن ــرار گرفتــن در ســر آغــاز  ب ق

در نظر ویتگنشــتاین  کار فلســفه این اســت 
کــه مــا را متوجــه بازي هــای زبانــی کنــد ، 
بیشــتر اوقــات مــا از ایــن نکتــه غافلیــم کــه 
در یــک بــازی زبانــی قــرار داریــم و در خــود 

ــم می شــویم. ــان گ زب
ویتگنشــتاین معمــوال بــازی زبانــی را بــرای 
ــده ی شــکل ضــروری  خاصــی از دســت ای
ــه نظــر مي رســد  ــد . ب ــان مطــرح مي کن زب
ــک  ــم و درک ی ــی تکل ــن توانای ــه او بی ک
نشــانه بــه وضــوح فرقــی نمي گــذارد . 
ــه درک ایــن  ــاره ی رســیدن ب ســخن او درب
ــراد چیســت .  ــه مقصــود اف ــه اســت ک نکت
ــه  ــا ب ــد ت ــری مي خواهن ــه از دیگ ــگاه ک آن
طــور مثــال معانــی کلمــات را توضیــح 

ــد. دهن
بازي هــای  از  قهــوه ای  کتــاب  در  او 
ــه ی نظام هــای ارتباطــی  ــه منزل گوناگــون ب
فهــم  می گویــد:«  و  می گویــد  ســخن 
ــدازه ی  ــه ان ــه ب ــت بلک ــدی نیس ــز واح چی
خــود بازي هــای زبانــی متنــوع اســت ، 
بــه همیــن جهــت وقتــی از بازي هــای 
گوناگــون ســخن مــی رانیــم بــه بخشــهای 
ــی خاصــی نظــر  ــام زبان ــچ نظ ــل هی محتم

نداریــم .«
ــور  ــن منظ ــازی بدی ــا ب ــان ب ــه ی زب مقایس

نیســت کــه زبــان نوعــی ســرگرمی یــا امری 
ــور  ــس منظ ــت، بلعک ــاده اس ــا افت ــش پ پی
ایــن اســت کــه ارتبــاط بیــن ســخن گفتــن 
ــوم  ــی معل ــر زبان ــای غی ــان و فعالیت ه و زب

گــردد.
در واقــع ســخن گفتــن بــه یــک زبــان 
بخشــی از فعالیــت جمعــی و اشــتراکی 
جامعــه  در  زندگــی  از  نحــوه ای  اســت؛ 
کــه ویتگنشــتاین آن را نحــوه ی زیســت 
ــرای  ــارکت در اج ــق مش ــد از طری مي خوان
ــق  ــن طری ــت و بدی ــی اس ــای زبان بازي ه
ــورد.« ــد مي خ ــا پیون ــی م ــه زندگ ــان ب زب

ویتگنشــتاین معتقــد اســت کــه آنچــه 
واضــح و آشــکار اســت ایــن اســت کــه زبــان 
امــری یکنواخــت نیســت ، بلکــه انبوهــی از 
ایــن  فعالیت هــای مختلــف اســت. و در 
ــی  ــواع بازي هــای زبان راســتا فهرســتی از ان

ــی دهــد: ــه م را ارائ
آن  از  کــردن  اطاعــت  و  دادن  دســتور   
-توصیــف نمــودن - پیــدا شــدن فــان 
ســاختن   - آن  اندازه هــای  یــا  چیــز 
چیــزی از روی یــک توصیــف - گــزارش 
یــک رویــداد -نقــل دربــاره ی یــک رویــداد 
- تشــکیل و آزمــون فرضیــه - ارائــه ی 
نتایــج یــک آزمایــش  بــا جــدول و نمــودار 
ــتان و  ــق داس ــنامه -خل ــازی در نمایش -  ب
خوانــدن آن-آواز- حــدس معمــا - ترجمــه 
از زبانــی دیگــر - ســاختن لطیفــه و گفتــن 
ــی  ــات عمل ــاله ای در ریاضی ــل مس آن - ح

-تشــکر- فحــش - دعــا و ..........
را  فعالیت هــای مختلــف  ایــن  او تمــام   
بازي هــای زبانــی مي خوانــد و مي گویــد 

ــت  ــی آن اس ــازی زبان ــاح ب ــراد از اصط م
ــان  ــا زب کــه ایــن امــر کــه ســخن گفتــن ب
ــی  ــوه ی زندگ ــا نح ــت ی ــی از فعالی ، بخش
کثــرت  از  او  شــود.  برجســته  اســت، 

مي گویــد. ســخن  زبانــی  بازي هــای 
ــوع چشــمگیر  ــا از تن ــه م ــده دارد ک او عقی
ــی روزمــره اطاعــی  همــه ی بازي هــای زبان
ــه  ــان هم ــش زبانم ــه پوش ــرا ک ــم چ نداری

ــازد.  ــابه مي س ــز را مش چی
ــازی آن  منظــور او از اســتفاده از کلمــه ی ب
ــف  ــای مختل ــد فعالیت ه ــه بگوی ــت ک نیس
ــرح  ــیدن   ش ــزارش دادن ، پرس ــی ،گ زبان
ــوچ  ــی پ ــه طریق ــا، ب ــه ی آن ه دادن و بقی
ــن  ــه ای ــه ک ــتند .البت ــت هس ــا بي اهمی ی

فعالیت هــا جــدی هســتند. 
او بــا اصطــاح بــازی زبانــی ، قصد برجســته 
ــخن  ــه س ــت را دارد ک ــن واقعی ــاختن ای س
گفتــن  بــه زبــان بخشــی از یــک فعالیــت ، 

یــا بخشــی از یــک صــورت زندگــی اســت.
ــی  ــازی زبان ــم ب ــات مه ــی از خصوصی یک
ــی  ــت ، یعن ــن معناس ــدم تعی ــه ع ــاور ب ب
ــمار  ــی بی ش ــای زبان ــه ی بازي ه ــن پهن مت
ــدارد.  اســت و معنــا نقــش خاصــی در آن ن
ــا  ــی ، ام ــده ای دارد و معنای ــازی قاع ــر ب ه
را جــدی گرفــت و  نمی شــود آن معنــا 
ــن  ــی از مهم تری ــرد . یک ــنده ک ــه آن بس ب
ــد  ــی تاکی ــازی زبان ــه ی ب ــت نظری خصوصی
بــر امــر روزمــره اســت و تاکیــد بــر توصیــف 

آن. 

         محمدقنبري

نظمی عظیم   در بازی زندگی

نگاهی به فیلم بخت کور
اثرکیشلوفسکی  

ــه  ــت ک ــته اس ــری برجس ــت کوراث بخ
انســان های  زندگــی  دقایــق  تمــام 
تــا  درد هــا  و  ترس هــا  از  معمولــی، 
خوشــی های کوچــک و تراژدی هایــی 
پیــش  برایشــان  زندگــی  در  کــه  را 
می کشــد. تصویــر  بــه  می آیــد، 

فیلمنامــه  بخــت کــور بــه قلم کریســتف 
کیشلوفســکی در ژانــر درام بــه نــگارش 
درآمــده اســت. شــانس کــور در مــورد 
ــه  ــکی ب ــجوی پزش ــک دانش ــی ی زندگ
ــام ویتــک در لهســتان مــدرن اســت.  ن
جــدا  دوســتانش  از  کودکــی  در  او 
ــدرش در حــال  ــه خواســت پ شــده و ب

تحصیــل رشــته پزشــکی اســت. پــدر در 
ــه  ــه او هدی ــرگ، آزادی را ب ــگام م هن
می دهــد و اجــازه می دهــد تــا بــه 
ــردازد و  دلبســتگی های شــخصی اش بپ
ــد. ــا می کن ــکی را   ره ــن او پزش اینچنی

ــه  ــا ب ــی رود ت ــار م ــتگاه قط ــه ایس او ب
ورشــو بــرود؛ ایــن سکانســی اســت 
ــتان  ــرض داس ــش ف ــم پی ــه در حک ک
ــار  ــر ب ــود و ه ــرار می ش ــار تک ــه ب س
احتمالــی را بــرای زندگــی ویتــک پــس 
از تــاش بــرای رســیدن بــه قطــار 
بــه نمایــش می گــذارد. در داســتان 
ــد و  ــار می رس ــه قط ــک ب نخســت، ویت
بــا یــک کمونیســت وفــادار آشــنا و بــه 
ــل  ــت تبدی ــال کمونیس ــو فع ــک عض ی
ــاک سیاســی اش  ــور پ ــه ش ــود ک می ش
دوســتانش  بــه  خیانتــش  باعــث 
هنگامــی  دوم  داســتان  می شــود.در 
ــه  ــد، ب ــار برس ــه قط ــد ب ــه می خواه ک
ــردی  ــا ف ــتگیر و ب ــس دس ــت پلی دس
مخالــف حکومــت آشــنا می شــود و 
ــت  ــن دول ــروه مخالفی ــت گ ــه عضوی ب
او  پایانــی،  داســتان  در  و  درمی آیــد 

ــد،  ــش را می بین ــتگاه، همکاس در ایس
می کنــد  ازدواج  می شــود،  او  عاشــق 
ــه  ــد ک ــی آرام برمی گزین ــک زندگ و ی
هیــچ کاری بــه سیاســت نــدارد. در 
ــا ظرافــت تمــام،  واقــع کیشلوفســکی ب
طرح هــای ذهنــی اش را در خدمــت 
ــش  ــش و نمای ــر نظریات ــه بهت ــر چ ه
ــن  ــک از ای ــر ی ــن ه ــک بی ــط باری خ
سرگذشــت ها بــه کار می گیــرد و در 
ــرای  ــال را ب ــه احتم ــاده، س ــی س قالب
ــای  ــده سیاســی لهســتان و پیامده آین
ــه شــانس  ــی می کند.البت ــش بین آن پی
کــور قــادر بــه پیــش بینــی یــک 
ــود و  ــارم نب ــتان چه ــا داس ــال ی احتم
ــت  ــزب کمونیس ــدن ح ــاقط ش آن س
در لهســتان بــود. ویتــک در پایــان هــر 
ســه داســتان، ســردرگم و در پــی فــرار 
ــچ  ــی هی ــت و گوی ــدان اس ــن زن از ای
راه نجاتــی نــدارد. نتیجــه داســتان 
ــر  ــای خوشــدالنه و غی ــک دنی ــر، ی آخ
از  سیاســی اســت؛ ویتــک قطــار را 
ــا دختــر  دســت می دهــد و در عــوض ب

ــی جذاب

      نغمه روانسر

بخش دوم

اندیشه ها و نظریات 
ویتگنشتاین در باب زبان:

متاخــر  فلســفه ی  بیــان  ســاده ترین 
معنــای  و  زبــان  بــاب  در  ویتگنشــتاین 
ــتجوی  ــه در جس ــود ک ــن ب ــات آن ای کلم
ــه  ــد ک ــه کنی ــط توج ــیدو فق ــا نباش معن
ــل  ــی رود . تفصی ــه کار م ــه ب ــان چگون زب
بیشــتر اندیشــه ی متاخــر مبتنــی بــر اشــاره 

بــه مفهــوم » بــازی زبانی«اســت.
نظریه ی بازی زبانی:

ــازی زبانــی  ــه ب در رســاله هیــچ اشــاره ای ب
نشــده اســت واو بعــد از بازگشــت بــه 
فلســفه  از ایــن اصطــاح اســتفاده نمــود.در 
ــل  ــانه ها  مث ــاده ترین نش ــی س ــر او حت نظ
ــازی  ــک ب ــا در چارچــوب ی ــام ، تنه ــک ن ی
ــا  ــانه دقیق ــای نش ــت و معن ــام اس ــی ن زبان

ــت . ــازی اس ــن ب ــش آن در ای نق
اگــر بخواهیــم بــه زبــان خــود ویتگنشــتاین 
ــان  ــه در زب ــم ک ــد بگویی ــم بای ــرف بزنی ح
زبانــی  بازی هــای  نــام  بــه  بازي هایــی 

هســت و ارائــه ی ایــن بازي هــای زبانــی  
ــاف  ــان مع ــا زب ــود ب ــری خ ــا را از درگی م
ــن  ــرد ای ــا کارب ــا ب ــع ، م ــي دارد . در واق م
بازي هــای زبانــی ، خــود زبــان و ذات آن را 
ــم  ــر مي گیری ــده در نظ ــرض ش ــش ف از پی
ــا را از  ــی م ــای زبان ــن بازی ه ــه ای .در نتیج
مواجــه شــدن بــا پرســش آغــاز و از ایــن رو 
ــد. ــاز مي دارن ــرار گرفتــن در ســر آغــاز  ب ق

در نظر ویتگنشــتاین  کار فلســفه این اســت 
کــه مــا را متوجــه بازي هــای زبانــی کنــد ، 
بیشــتر اوقــات مــا از ایــن نکتــه غافلیــم کــه 
در یــک بــازی زبانــی قــرار داریــم و در خــود 

ــم می شــویم. ــان گ زب
ویتگنشــتاین معمــوال بــازی زبانــی را بــرای 
ــده ی شــکل ضــروری  خاصــی از دســت ای
ــه نظــر مي رســد  ــد . ب ــان مطــرح مي کن زب
ــک  ــم و درک ی ــی تکل ــن توانای ــه او بی ک
نشــانه بــه وضــوح فرقــی نمي گــذارد . 
ــه درک ایــن  ــاره ی رســیدن ب ســخن او درب
ــراد چیســت .  ــه مقصــود اف ــه اســت ک نکت
ــه  ــا ب ــد ت ــری مي خواهن ــه از دیگ ــگاه ک آن
طــور مثــال معانــی کلمــات را توضیــح 

ــد. دهن
بازي هــای  از  قهــوه ای  کتــاب  در  او 
ــه ی نظام هــای ارتباطــی  ــه منزل گوناگــون ب
فهــم  می گویــد:«  و  می گویــد  ســخن 
ــدازه ی  ــه ان ــه ب ــت بلک ــدی نیس ــز واح چی
خــود بازي هــای زبانــی متنــوع اســت ، 
بــه همیــن جهــت وقتــی از بازي هــای 
گوناگــون ســخن مــی رانیــم بــه بخشــهای 
ــی خاصــی نظــر  ــام زبان ــچ نظ ــل هی محتم

نداریــم .«

ــور  ــن منظ ــازی بدی ــا ب ــان ب ــه ی زب مقایس
نیســت کــه زبــان نوعــی ســرگرمی یــا امری 
ــور  ــس منظ ــت، بلعک ــاده اس ــا افت ــش پ پی
ایــن اســت کــه ارتبــاط بیــن ســخن گفتــن 
ــوم  ــی معل ــر زبان ــای غی ــان و فعالیت ه و زب

گــردد.
در واقــع ســخن گفتــن بــه یــک زبــان 
بخشــی از فعالیــت جمعــی و اشــتراکی 
جامعــه  در  زندگــی  از  نحــوه ای  اســت؛ 
کــه ویتگنشــتاین آن را نحــوه ی زیســت 
ــرای  ــارکت در اج ــق مش ــد از طری مي خوان
ــق  ــن طری ــت و بدی ــی اس ــای زبان بازي ه
ــورد.« ــد مي خ ــا پیون ــی م ــه زندگ ــان ب زب

ویتگنشــتاین معتقــد اســت کــه آنچــه 
واضــح و آشــکار اســت ایــن اســت کــه زبــان 
امــری یکنواخــت نیســت ، بلکــه انبوهــی از 
ایــن  فعالیت هــای مختلــف اســت. و در 
ــی  ــواع بازي هــای زبان راســتا فهرســتی از ان

ــی دهــد: ــه م را ارائ
آن  از  کــردن  اطاعــت  و  دادن  دســتور   
-توصیــف نمــودن - پیــدا شــدن فــان 
ســاختن   - آن  اندازه هــای  یــا  چیــز 
چیــزی از روی یــک توصیــف - گــزارش 
یــک رویــداد -نقــل دربــاره ی یــک رویــداد 
- تشــکیل و آزمــون فرضیــه - ارائــه ی 
نتایــج یــک آزمایــش  بــا جــدول و نمــودار 
ــتان و  ــق داس ــنامه -خل ــازی در نمایش -  ب
خوانــدن آن-آواز- حــدس معمــا - ترجمــه 
از زبانــی دیگــر - ســاختن لطیفــه و گفتــن 
ــی  ــات عمل ــاله ای در ریاضی ــل مس آن - ح

-تشــکر- فحــش - دعــا و ..........
را  فعالیت هــای مختلــف  ایــن  او تمــام   

بازي هــای زبانــی مي خوانــد و مي گویــد 
ــت  ــی آن اس ــازی زبان ــاح ب ــراد از اصط م
ــان  ــا زب کــه ایــن امــر کــه ســخن گفتــن ب
ــی  ــوه ی زندگ ــا نح ــت ی ــی از فعالی ، بخش
کثــرت  از  او  شــود.  برجســته  اســت، 

مي گویــد. ســخن  زبانــی  بازي هــای 
ــوع چشــمگیر  ــا از تن ــه م ــده دارد ک او عقی
ــی روزمــره اطاعــی  همــه ی بازي هــای زبان
ــه  ــان هم ــش زبانم ــه پوش ــرا ک ــم چ نداری

ــازد.  ــابه مي س ــز را مش چی
ــازی آن  منظــور او از اســتفاده از کلمــه ی ب
ــف  ــای مختل ــد فعالیت ه ــه بگوی ــت ک نیس
ــرح  ــیدن   ش ــزارش دادن ، پرس ــی ،گ زبان
ــوچ  ــی پ ــه طریق ــا، ب ــه ی آن ه دادن و بقی
ــن  ــه ای ــه ک ــتند .البت ــت هس ــا بي اهمی ی

فعالیت هــا جــدی هســتند. 
او بــا اصطــاح بــازی زبانــی ، قصد برجســته 
ــخن  ــه س ــت را دارد ک ــن واقعی ــاختن ای س
گفتــن  بــه زبــان بخشــی از یــک فعالیــت ، 

یــا بخشــی از یــک صــورت زندگــی اســت.
ــی  ــازی زبان ــم ب ــات مه ــی از خصوصی یک
ــی  ــت ، یعن ــن معناس ــدم تعی ــه ع ــاور ب ب
ــمار  ــی بی ش ــای زبان ــه ی بازي ه ــن پهن مت
ــدارد.  اســت و معنــا نقــش خاصــی در آن ن
ــا  ــی ، ام ــده ای دارد و معنای ــازی قاع ــر ب ه
را جــدی گرفــت و  نمی شــود آن معنــا 
ــن  ــی از مهم تری ــرد . یک ــنده ک ــه آن بس ب
ــد  ــی تاکی ــازی زبان ــه ی ب ــت نظری خصوصی
بــر امــر روزمــره اســت و تاکیــد بــر توصیــف 

آن. 

ــه  ــان ب ــر اســاس ایــن نظریــه دریافــت زب ب
عنــوان یــک کل ابــدا میســر نیســت، مــا بــه 
ــکل های  ــان در ش ــزان حضورم ــدازه ی می ان
ــم و  ــان آگاهی ــی از ذات زب ــف زندگ مختل
ــدود  ــان مح ــعت حضورم ــه وس ــا ک از آنج
اســت ، دریافــت مــا هــم از زبــان بــه همــان 
انــدازه محــدود بــه منطقــه ای خــاص از آن 
ــور  ــتره ی حض ــا گس ــق ب ــه منطب ــت ک اس
ــود دارد. او  ــی وج ــکل های زندگ ــا در ش م
ــت  ــن اس ــت ای ــح اس ــه واض ــد آنچ می گوی
کــه زبــان امــری یکســان و یکنواخــت 
فعالیت هــای  از  انبوهــی  بلکــه  نیســت 
مختلــف اســت ومــا از آن بــرای شــرح 
بیــان  و  تشــکر،  گویــی،  لطیفــه   ، دادن 
او تمــام  اســتفاده مي کنیــم  احساســات 
ــد  ــی می خوان ــازی زبان ــا را ب ــن فعالیت ه ای
ســخن  زبانــی  بازي هــای  تنــوع  از  و 
اســت  معتقــد  ویتگنشــتاین  می گویــد. 
ــا نمي توانیــم تصــور کنیــم کــه ذات  کــه م
ــت و  ــرد و باخ ــا ب ــت ی ــح اس ــا تفری بازي ه
ایــن را وجــه مشــترک همــه ی بازي هــا 
ــای  ــه پول ه ــال ک ــا : در فوتب ــم. مث بدانی
ــه ی  ــود جنب ــرج آن مي ش ــم خ ــی ه فراوان
بگیریــم  نظــر  در  نمي توانیــم  را  تفریــح 
ــرای  ــم ب ــت بگویی ــن اس ــد ممک ــر چن ه
تماشــاگران تفریــح اســت ولــی گاهــا بعضــا 
ــدارد. ــم وجــود ن ــال تماشــاگری ه در فوتب

ــی  ــد معان ــات مي توانن ــا و اصطاح   واژه ه
ــد  ــرا مي توانن ــند زی ــته باش ــی داش متفاوت

ــی   ــد .یعن ــه کار رون ــف ب ــکال مختل ــه اش ب
ــک  ــه در ی ــکار رفت ــک واژه ی ب ــای ی معن
ــه در  ــکار رفت ــا واژه ی ب ــد ب ــي توان ــن م مت
ــر   ــد و تغیی ــته باش ــرق داش ــر ف ــن دیگ مت
ــا  ــه معن ــه س ــیر ک ــل واژه ی ش ــد .مث کن
ــه  ــچ شــباهتی ب ــا هی ــن ســه معن دارد و ای

ــد. ــر ندارن یکدیگ
ــم  ــوع را درک کردی ــن موض ــا ای ــی م وقت
دیگــر  فلســفه کار خــود را بــه نحــو احســن 
انجــام داده اســت. در واقــع وظیفه ی فلســفه 
ــان  ــا بی ــوتفاهم ها را ب ــه س ــت ک ــن اس ای
بــازی زبانــی محیطــی کــه واژه یــا اصطــاح 

ــد. ــرف نمای ــه برط ــه کار رفت در آن ب
ادامه دارد.........
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ــه  ــان ب ــر اســاس ایــن نظریــه دریافــت زب ب
عنــوان یــک کل ابــدا میســر نیســت، مــا بــه 
ــکل های  ــان در ش ــزان حضورم ــدازه ی می ان
ــم و  ــان آگاهی ــی از ذات زب ــف زندگ مختل
ــدود  ــان مح ــعت حضورم ــه وس ــا ک از آنج
اســت ، دریافــت مــا هــم از زبــان بــه همــان 
انــدازه محــدود بــه منطقــه ای خــاص از آن 
ــور  ــتره ی حض ــا گس ــق ب ــه منطب ــت ک اس
ــود دارد. او  ــی وج ــکل های زندگ ــا در ش م
ــت  ــن اس ــت ای ــح اس ــه واض ــد آنچ می گوی
کــه زبــان امــری یکســان و یکنواخــت 
فعالیت هــای  از  انبوهــی  بلکــه  نیســت 
مختلــف اســت ومــا از آن بــرای شــرح 
بیــان  و  تشــکر،  گویــی،  لطیفــه   ، دادن 
او تمــام  اســتفاده مي کنیــم  احساســات 
ــد  ــی می خوان ــازی زبان ــا را ب ــن فعالیت ه ای
ســخن  زبانــی  بازي هــای  تنــوع  از  و 
اســت  معتقــد  ویتگنشــتاین  می گویــد. 
ــا نمي توانیــم تصــور کنیــم کــه ذات  کــه م
ــت و  ــرد و باخ ــا ب ــت ی ــح اس ــا تفری بازي ه
ایــن را وجــه مشــترک همــه ی بازي هــا 
ــای  ــه پول ه ــال ک ــا : در فوتب ــم. مث بدانی
ــه ی  ــود جنب ــرج آن مي ش ــم خ ــی ه فراوان
بگیریــم  نظــر  در  نمي توانیــم  را  تفریــح 
ــرای  ــم ب ــت بگویی ــن اس ــد ممک ــر چن ه
تماشــاگران تفریــح اســت ولــی گاهــا بعضــا 
ــدارد. ــم وجــود ن ــال تماشــاگری ه در فوتب

ــی  ــد معان ــات مي توانن ــا و اصطاح   واژه ه
ــد  ــرا مي توانن ــند زی ــته باش ــی داش متفاوت

ــی   ــد .یعن ــه کار رون ــف ب ــکال مختل ــه اش ب
ــک  ــه در ی ــکار رفت ــک واژه ی ب ــای ی معن
ــه در  ــکار رفت ــا واژه ی ب ــد ب ــي توان ــن م مت
ــر   ــد و تغیی ــته باش ــرق داش ــر ف ــن دیگ مت
ــا  ــه معن ــه س ــیر ک ــل واژه ی ش ــد .مث کن
ــه  ــچ شــباهتی ب ــا هی ــن ســه معن دارد و ای

ــد. ــر ندارن یکدیگ
ــم  ــوع را درک کردی ــن موض ــا ای ــی م وقت
دیگــر  فلســفه کار خــود را بــه نحــو احســن 
انجــام داده اســت. در واقــع وظیفه ی فلســفه 
ــان  ــا بی ــوتفاهم ها را ب ــه س ــت ک ــن اس ای
بــازی زبانــی محیطــی کــه واژه یــا اصطــاح 

ــد. ــرف نمای ــه برط ــه کار رفت در آن ب
ادامه دارد.........
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ــانس و آنچــه کیشلوفســکی اســمش   و ش
ــته  ــر؟« گذاش ــد اگ ــه می ش ــت چ را »حال
ــا  ــر ممکــن اســت. این ه ــم غی ــود در فیل ب
ــده و  ــا فزاین ــه بعد ه ــی هســتند ک چیزهای
ــز نمــود  ــاوب در کارهــای بعــدی او نی متن
ــر در  ــی عظیم ت ــی از نظم ــت؛ احساس یاف
بــازی زندگــی، حتــی اگــر این نظــم، مقهور 
برخوردهــای تصادفــی و وقایــع ناخوشــایند 
ــه  ای  ــا حرف ــاختاری کام ــد.فیلم از س باش
ــک دارد.  ــی تراژی ــت و پایان ــوردار اس برخ
ــم  ــان فیل ــه پای ــتن از رازی ک ــرده برداش پ
را ماننــد پــازل کامــل می کنــد، باعــث 
مجمــوع  در  و  شــده  بیننــده  شــگفتی 
ــد. داســتان  ــه او می ده ــی ب احســاس خوب
ــد  ــان می یاب ــه پای ــور« همان گون »بخــت ک
ــب و  ــای عجی ــت. کاره ــد می یاف ــه بای ک
غریبــی کــه کیشلوفســکی بــا دوربیــن 
ــان  ــد او هم چن ــان می ده ــام داده نش انج
بــه دنبــال دغدغه هــای فرمالیســتی خــاص 
خــودش بــوده اســت. دوربیــن، زاویــه دیــد 
و نــوع روایــت چیزهایــی بودنــد کــه هرگــز 

ــتند. ــر او برنداش ــت از س دس
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نقدفیلم
آشــنا می شــود و از همــه تراژیک تــر 
ــن داســتان اســت. چــرا کــه  هــم همی
ــه  ــت رفت ــک مأموری ــه ی ــان او ب در پای
می شــود.این  منفجــر  هواپیمایــش  و 
موســیقي سرشــار از تکنیــک و حــس و 
حــال اســت. از تمامــي تــوان آهنگســاز 

و نوازنده هــا بهــره مي گیــرد
بگویــد  می خواهــد  کیشلوفســکی 
ــی  ــده سیاس ــه آین ــی ب ــی توجه ــه ب ک
کشــور، نتیجــه ای جــز نابــودی نــدارد و 
ایــن بــه معنــای مــرگ لهســتان اســت.

در حالــی کــه گزینه هــای گوناگــون 
زندگــی سیاســی در لهســتان، موضــوع 
تعییــن می کنــد، طبیعــت  را  فیلــم 
ــت  ــم ثاب ــی فیل ــخصیت اصل ــی ش ذات
عروســک خیمــه شــب  او  می مانــد. 
ــزی  ــت و چی ــر نیس ــت تقدی ــازی دس ب
ــد. از  ــن می کن ــر تعیی ــر از تقدی عظیم ت
ایــن روی، صــرف نظــر کــردن از عناصــر 
فلســفی و غیرسیاســی، مثــل تداخــل و 
ــای  ــا، عملکرده ــزی زندگی ه درهم آمی
ــر ــب تقدی ــب و غری ــه و عجی بی رحمان



نقدفیلم

فصلنامه
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بر عکس

     شریوش کیان

اسب کارگر آزاد
نگاهی به فیلم سرزمین آواره ها

ــا  ــرزمین خانه به دوش های ــاره / س اش
 )Nomadland ( آواره هــا  ســرزمین 
آمریکایــی  درام  فیلــم  یــک 
نویســندگی،  کارگردانــی،  بــه 
ژائــو  کلویــی  تهیه کنندگــی 
فرانســیس  نقــش  ایفــای  بــا  و 
فیلــم  ایــن  اســت.  مک دورمنــد 
طالیــی  شــیر  جایــزه  برنــده ی 
ــن  ــد. ای ــز ش ــم ونی ــنواره فیل جش
فیلــم در جوایــز گلــدن گلــوب ســال 
2021 در چهــار رشــته بهتریــن فیلــم 
ــن  ــی، بهتری ــن کارگردان درام، بهتری
ــش  ــر نق ــن بازیگ ــه و بهتری فیلمنام
ــن بیــن  اول زن نامــزد شــد کــه از ای
ــم  ــن فیل ــزه بهتری ــت دو جای توانس
ــرد.  ــی را بب ــن کارگردان درام و بهتری
ســرزمین خانه به دوش هــا همچیــن 
ــا و  ــم بفت ــن فیل ــزه بهتری ــده جای برن
ــا  ــش اول زن بفت ــر نق ــن بازیگ بهتری
بــرای فرانســیس مــک دورمنــد شــد. 
ایــن فیلــم در نــود و ســومین دوره از 
جوایــز اســکار در شــش بخــش نامــزد 
شــد کــه در نهایــت توانســت جایــزه 
بهتریــن  فیلــم،  بهتریــن  اســکار 
ــش  ــر نق ــن بازیگ ــی و بهتری کارگردان

اول زن را از آن خــود کنــد.

ــرن  ــر ف ــم تصوی ــه فیل ــکانس افتتاحی س
ورشکســت  پــی  در  کــه  اســت  زنــی 
ــود.  ــفر می ش ــای س ــه مهی ــدن کارخان ش
بافاصلــه در نمــای بعــدی  نمــای النــگ 
طبیعتــی  دل  در  ون  حرکــت  شــات 
می شــود.  کشــیده  تصویــر  بــه  ســرد 
نمــای بعــدی تصویــری از ادرار کــردن 
آغــاز  در  انــگار  می بینیــم.  را  فــرن 
ــودش را  ــد خ ــاش می کن ــرن ت ــفر ف س
ــفر  ــول س ــد. در ط ــق ده ــت وف ــا طبیع ب

راهنمایــی  بــا  کــه  اســت  فــرن  ایــن 
 ، ســوانکی  بــا  آشــنایی اش  و  لینــدا 
ــود را عشــایر  ــه خ ــی ک ــن جماعت همچنی
ــازه ای  ــهود ت ــف و ش ــه کش ــد ب می خوانن
میان ســال  زن  لینــدا  می شــود.  نائــل 
ــت  ــه از دل طبیع ــت ک ــتی اس سرخپوس
ــام حســرت ســوانکی در  ــده اســت. تم آم
دیدیــن گوزنــی اســت کــه بــا خانــواده اش 
مهم تریــن  و  اســت  دیــده  پــل  ســر 
زندگــی اش  آرزوی  نومیدانه تریــن  و 
و  پــرواز  حــال  در  پرســتوها  دیــدن 
ــن  ــت. ای ــان در آب اس ــم آن ــادن تخ افت
ــری  ــر دیگ ــا تصاوی ــی ب ــر از زندگ تصوی
ــرف  ــاره آن ح ــایر درب ــت عش ــه جماع ک
فــرن  و  می آمیــزد  هــم  در  می زننــد 
شــخصیت آزاد فیلــم را تحــت تاثیــر قــرار 
ــرن از  ــی ف ــاق و انفس ــیر آف ــد. س می ده
ــی  ــر هجرت ــه ســرزمینی دیگ ســرزمینی ب
ــه  ــرن ک ــتن. ف ــوی خویش ــه س ــت ب اس
نامــش هــم »فــری« بــه معنــای آزادی را 
در ذهــن تداعــی می کنــد شــبیه عارفــی، 
ــا  ــود ت ــتر می ش ــی اش بیش ــلوک عرفان س
ــه و آزاد از  ــان رودخان ــه در می ــی ک جای
ــه  ــه آب رودخان ــن ب ــدی ت ــد و بن ــر قی ه
ــه  ــان رودخان ــی از هم ــپارد و بخش می س

 . د می شــو
از جمادی ُمردم و نامی شــدم

وز نما ُمردم به حیوان ســرزدم

ُمردم از حیوانی و آدم شــدم
پس چه ترســم کی ز مردن کم شدم

بــا  ادامــه فیلــم هــر چــه بیشــتر  در 
ــوص  ــویم. بخص ــنا می ش ــخصیت ها آش ش
ــان  ــدام از آن ــر ک ــایر. ه ــان عش ــا مردم ب
ــی  ــه در زندگ ــه خاطــر شکســت هایی ک ب
را  مســیر  ایــن  باالجبــار  داشــته اند 
ــد.  ــر گرفته ان ــود در نظ ــی خ ــرای زندگ ب
ــادی  ــت نم ــن جمعی ــان ای ــور در می حض
از ســرزمین آمریــکا و مردمــان آن اســت. 
تصویــری کــه در ایــن مــردم و ســخنرانی 
ــه زوال  ــاد رو ب ــت اقتص ــان هس ــر آن رهب
ــه  ــت. ب ــی اس ــد آن تنهای ــکا و پیام آمری
ــر  ــان معاص ــی انس ــه تنهای ــو ب ــی پهل نوع
کــه حیــات و مماتــش در همیــن اقتصــاد 
ــر  ــت.. رهب ــده اس ــف ش ــد تعری ــم بن نی
اســب های  را  آنــان  جماعــت  ایــن 
ــاال  ــه ح ــی آورد ک ــمار م ــه ش ــری ب کارگ
رهــا  جامعــه  در  افتادگــی  کار  از  بعــد 
بــا  شــدگی  رهــا  ایــن  امــا  شــده اند. 
آزادی فــرن کامــا متفــاوت اســت. فــرن 
ایــن نــوع زندگــی را نــه از ســر جبــر کــه 
کامــا بــا اختیــار و عشــق انتخــاب کــرده 
اســت. کارگــردان بــا ارائــه نمــای روشــنی 
ــی  ــن زندگ ــل ای ــرن و تقاب ــی ف از زندگ
ــه  ــایر ب ــرزمین عش ــان س ــر مردم ــا دیگ ب
ــد.  ــاف را نشــان می ده ــن اخت ــی ای خوب
رهبــر  حتــا  می بینیــم  جایــی  در 
ــد و  ــرگ فرزن ــر م ــه خاط ــروه ب ــن گ ای
فراموشــی ایــن داغ بــه ایــن نــوع زندگــی 
تقابــل  همچنیــن  اســت.  آورده  روی 

ــا شــخصیت پســر جــوان  ــرن ب ــی ف زندگ
فیلــم هــم جالــب توجــه اســت. شــخصیتی 
کــه باتکلیــف و سرگشــته بــه دنبــال 
ــرن  ــردد و ف ــی خــود می گ معشــوقه خیال
اســت کــه بــا شــعری عاشــقانه طــی 
طریــق را بــه وی می آمــوزد.  می تــوان 
ــته اش را  ــه گذش ــرن ب ــت ف ــا بازگش تنه
بــه  همســرش  عکس هــای  تماشــای 
حســاب آورد یــا رجــوع بــه خانــه ای 
ــد  ــت. هرچن ــی کرده اس ــه در آن زندگ ک
همیــن خانــه ی متــروک حیاطــی دارد 
ــت  ــه طبیع ــت و دری ب ــه دش ــرف ب مش

ــرن.  ــواه ف دلخ
ــع یافتــن خویشــتن خویــش  ســفر در واق
ــب و روح دارد.  ــه قل ــیری ک ــت.  مس اس
انســان  قلــب  در  می توانــد  »خانــه 
ــی بازیافتــن خویــش و  باشــد.«هجرت فرن
ــش  ــته های خوی ــت آوردن نداش ــه دس ب

ــت. اس

سیال خانه 
ــی کــه در آن ســاکن اســت  ــرن اتومبیل ف
گارد می خوانــد. خانــه ای ســیال  را ون 
ــه  کــه از وی محافظــت می کنــد. آنقــدر ب
ــه  ــت ک ــدوار اس ــی امی ــکل زندگ ــن ش ای
ــر را از  ــی امن ت ــور در مکان ــنهاد حض پیش
مــادر شــاگردش و خواهــرش رد می کنــد. 
ــرد  ــه»ون گارد« س ــن خان ــر ای ــا اگ حت
مقابــل  در  نفســش  باشــد.  متزلــزل  و 
ــد و در  ــد می آی ــرش بن ــاالی س ــقف ب س
ــرار  ــد ق ــه می توان ــت ک ــه اس ــن خان همی
ــد. هرچنــد در همیــن ســقف آهنیــن  بیای
ــش  ــه ســختی خواب ــم ب ــاالی ســرش ه ب
روی  در  وی  خوابیــدن  نمــای  می بــرد. 
ــا  ــر ســقف آســمان ب ــزی و زی ــی فل صندل
ــب  ــی عجی ــار آرامش ــزون گیت ــوای مح ن
ــه  ــرن ب ــی ف ــس آزادی ذات ــادی از ح نم
شــمار می آیــد. آرامشــی کــه در زیــر 
ــر  ــاخته ی بش ــت س ــه دس ــقف ب ــچ س هی

ــا نشــده اســت.   ــه او عط ب
دیویــد  دوســتش  ون  بــودن  پنجــر   
ــرن  ــه ای ف ــدن رابط ــل ش ــانی از فص نش
ــا او همــراه شــده  ــد اســت کــه ب ــا دیوی ب
اســت.   اصــا همیــن »ون گارد« بــه 
نوعــی نمــاد آزادی و میــل بــه آن در 
وجــود فــرن اســت.  ایــن میــل بــه آزادی 
نومادلنــد  هســت.  هــم  فیلــم  نــام  در 
رهایــی،  از  سرشــار  حســی  واقــع  در 
ــت در  ــه طبیع ــت ب ــتگی و بازگش سرگش
نوعــی  نومادلنــد  دارد.  خــودش  درون 
بی مکانــی اســت . فــرد از قیــد مــکان 
ــه  ــوی ک ــای دنی ــت. ازقیده ــا شده اس ره
همســرخواهر فــرن مایــل بــه صحبــت 
ــا شــده اســت.  ــز ره ــاره آن اســت نی درب

ال مکانی که درو نور خداســت
ماضی و مســتقبل و حال از کجاست
ماضی و مســتقبلش نســبت به توست
هر دو یک چیزند پنداری که دوســت

ــیر  ــته س ــه در گذش ــم هم ــای فیل  آدم ه
ــز  ــد گذشــته نی ــرن از قی ــا ف ــد ام می کنن

ــرده اســت.  ــا ک ــن ره ــته اســت و ت گذش
ــدرش  ــه بشــقاب ارث رســیده از پ ــا ب حت
بــا چســبی  کــه بــه ســادگی آن هــم 
آبکــی می شــود آن را ترمیــم کــرد عبــور 
و  نمی شــکند.  را  رابطــه اش  می کنــد 
ــنگی  ــوه س ــر قل ــه خاط ــت ب ــر اس حاض
ایــن دوســتی را از ســر بگیــرد.  تنهــا قیــد 
ــرن  ــه ف ــت ک ــقی اس ــه ی عش ــرن حلق ف
بــه آن پایبنــد مانــده اســت و بازیگــر 
ــد  ــتی آن را پیون ــه درس ــم ب ــش ه مقابل

می نهــد.  نــام  بی پایــان 
دولــت عشــق آمــد و مــن دولــت پاینــده 

شــدم

ــد  ــم نومادلن ــکانس های فیل ــی س در تمام
فــرن لبــاس مردانــه یــا بهتــر اســت 
ــاس کارگــری پوشــیده اســت.  ــم لب بگویی
را  فــرن  ســکانس ها  همــه ی  در  البتــه 
کار  از  فــرد  می بینیــم.  کار  حــال  در 
زندگــی، خریــد  بــرای  افتــاده ای کــه 

مایحتاجــش مجبــور بــه کار اســت.
 امــا در چنــد ســکانس تاثیــر گــذار فیلــم 

ــه انتخــاب شــده اند کــه قطعــا آگاهان

رهبر این جماعت آنان را اسب های 
کارگری به شمار می آورد که حاال 
بعد از کار افتادگی در جامعه رها 

شده اند. اما این رها شدگی با 
آزادی فرن کامال متفاوت است. 
فرن این نوع زندگی را نه از سر 

جبر که کامال با اختیار و عشق 
انتخاب کرده است. 

ــگار  ــت. ان ــه پوشیده اس ــاس زنان ــرن لب ف
ــراغ  ــا چ ــاد ب ــان ب ــب تابی در می ــرم ش ک
در  پرنــده ای  شــبیه  دســت.  در  نــوری 
ــن  ــادر مهم تری ــنگ  ها. ام ــه س ــان تخت می
ــوان  ــی می ت ــه نوع ــه ب ــم ک ــکانس فیل س
ــه  ــم ب ــتان فیل ــه و داس ــه اوج درونمای نقط
ــت.  ــیده اس ــزی نپوش ــابش آورد . چی حس
ــه و رهــا همچــون  ــا تمــام زنانگــی اش یل ب
بخشــی از رودخانــه یــا بهتــر اســت بگوییــم 
ــت  ــته اس ــناور گش ــه در آب ش ــی ک برگ

ــت.  ــپرده اس ــه آب س ــود را ب خ
نومادلنــد بیشــتر از ایــن کــه فیلمــی 
سرنوشــت  دربــاره  اگزیستانسیالیســتی 
محتــوم  بشــر باشــد قطعــه شــعری اســت 
ــه راه و  ــن ک ــاره ی ای ــاره ی انســان. درب درب
طریــق پیــدا بــه همیــن ســادگی اســت امــا 

ــت. ــده اس ــر گمش ــترس بش از دس
ــق را  ــی طری ــه ط ــت ک ــب این جاس  عجی
ــه  ــز ب ــد و آن را نی ــس می دانن ــران مجل پی
ــارف  ــن ع ــا ای ــد ام ــاز می نماین ــگان ب هم

ــدش .  ــه می یاب ــت ک ــده راه اس جوین

 از چنیــن عرضــه ســینمایی آن هــم در قالــب 
بیــگ پروداکشــن کــه بــه نظــر می رســد بــرای 
ــه  ــینما ب ــد ، س ــی باش ــت گرم ــوود دس هالی
مثابــه خوشــگذارنی اســت . ابتــذال در چنیــن 
ســینمایی نــه بــه شــکل صحنه هــای جنســی 
ــا تــوان و جنــس  بلکــه بــه شــکل رویارویــی ب
خــود بــروز پیــدا می کنــد کــه بــه مراتــب خطر 

نــاک تــر و البتــه بــا تعلیــق بیشــتر اســت . 
*کمیک و فرا کمیک

ــتان  ــدام از دل داس ــم هرک ــن فیل ــان ای قهرمان
مصــوری بیــرون آمده انــد کــه می تواننــد 
ــه خــودی خــود ناجــی یــک شــهر باشــند .  ب
ســوپرمن سردســته قهرمانــان اســت کــه بدون 
ــدا  ــر پی ــن اث ــی در ای ــن موجودیت ــود بتم وج
نمــی کنــد . پرنســس دایانــا کــه از زن شــگفت 
انگیــز گرفتــه شــده همان طــور کــه در اواخــر 
فیلــم »بتمــن علیــه ســوپرمن« حاضــر شــد ، 
ــه  ــان ن ــر قهرمان نقــش کلیــدی دارد . دیگــر اب
ــه  ــد و ن آن جذابیــت جنســی پرنســس را دارن
آن حــس انتقــام گیــری کــه در پایــان داســتان 
ــینمایی  ــادی س ــئله بنی ــود . مس ــده می ش دی
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــن پروژه های ــا چنی ــن ب م
ــک  ــتان کمی ــد داس ــن چن ــم ریخت از روی ه
ــک فراکمیــک ســاخت . ســاختار  ــوان ی نمی ت
روایــت فیلــم ، اصاح رنــگ ، زیباســازی رنگ ها 
و همچنیــن تیرگــی منحصر بــه فــرد در آن این 
طــور بــه مخاطــب عرضــه می شــود کــه گویــی 
او خــود جــای شــخصیت مــورد عاقــه اش قــرار 
گرفتــه و در حــال جنگیــدن بــا اهریمــن اســت 

. اشــتباه نشــود ایــن پدیــده را همــذات پنــداری 
نمی نامنــد . بیننــده هنگام شکســت خــوردن و 
یــا پیــروزی ابرقهرمــان مــورد ســلیقه اش دچــار 
احساســات نمی شــود بلکــه دچــار یــک ضربــه 
ــد . آن  ــد ش ــان خواه ــی از هیج ــی ناش عصب
هنگامــی کــه ســوپر مــن از گوربرخاســته و بــا 
دیگــر ابرقهرمانــان مبــارزه می کنــد طرفــداران 
ــا فلــش از شکســت خــوردن بیــزار  بتمــن و ی
هســتند امــا شکســت می خورنــد و مــی بینیــم 
کــه بــا همــه ضعــف عضانــی بتمــن در مقابل 
ســوپر مــن دســت آخــر ایــن نبــوغ و ســرمایه 
ــه ناجــی اش می شــود . کمیــک در  او اســت ک
ــه ای  ــه کاران ــکل محافظ ــه ش ــتان ب ــن داس ای
کنــار گذاشــته و تبدیــل به یــک بــازی ویدئویی 
شــده کــه گیــم پلــی آن بــرای بیننــده در حال 
پخــش اســت . از طــرف دیگــر آن کســی کــه 
ــوی  ــن ، از س ــت بتم ــی اس ــان تر از مابق انس
ژنــرال هشــدار مــی گیــرد کــه اهریمــن در حال 
تــدارک حملــه جدیــدی اســت .  بتمــن عــاوه 
ــن فکرانه  ــر روش ــرمایه دارانه تفک ــکل س ــر ش ب
ــا توجــه بــه رقابتــی  بــه خــود می گیــرد امــا ب
ــه انســانی  ــا ســوپر مــن دارد چهــره او ب کــه ب
برگزیــده تشــبیه می شــود که قبــل از اســتفاده 
از عضــات خــود می اندیشــد . تماشــای »لیــگ 
ــوان  ــه عن ــزی ب ــنایدر« چی ــت : زک اس عدال
ســینما بــه بیننــده عرضــه نمی کنــد و آن چــه 
خواهیــد دیــد تنهــا افســانه ای اســت کــه یــک 
ــو  ــما بازگ ــرای ش ــانه ای ب ــرای افس ــانه س افس

می کنــد . 

      علی رفیعی وردنجانی

نقد فیلم »زک اسنایدر لیگ عدالت«
 سینما به مثابه خوش گذرانی

ــازه  ــول ت ــنایدر محص ــت : زک اس ــگ عدال لی
ــوود  ــت . هالی ــا اس ــات دنی ــرای نج ــوود ب هالی
ــه شــکل  ــم آن ب ــه و توه ــی نشــر توطئ کمپان
ســینمایی اســت . همــواره زیرالیه داســتان های 
کمیــک : ســکس ، ســرمایه داری و قــدرت 
عضانــی بــوده اســت و ایــن بــار بــا زیــر 
ــام  ــان DC نظ ــردن ابرقهرمان ــن ب ــنل بتم ش
ــان  ــدان نش ــروز می ــر و پی ــرمایه داری را برت س
ــوش  ــیار باه ــردان بس ــنایدر کارگ داده . زک اس
هالیــوودی اســت کــه بــا توســل بــه ایــن نظــام 
جلــوه رســانه ای و فرهنگــی آثــارش یــک ســر و 
گــردن از دیگــر آثــار هالیــوودی باالتــر اســت . 
البتــه بایــد ایــن را هــم بــه یــاد داشــته باشــیم 
کــه کریســتوفر نــوالن کــه اثــر قبلــی اســنایدر 
»بتمــن علیــه ســوپر مــن« را تهیــه کــرده بــود 
ــرا  ــر ف ــن اث ــی ای ــه کنندگ ــز تهی ــار نی ــن ب ای

ــته اســت .  ــده داش ــی را برعه ابرقهرمان
*تعلیق و سرگرمی

ــای  ــان کمیک ه ــه می ــی ک ــت تنگاتنگ رقاب
مــارول و دی ســی شــکل گرفتــه باعــث شــده 
ــویی  ــمت و س ــان س ــه هم ــینما ب ــده س آین
کشــیده شــود که سیاســت مــداران هالیــوودی 
ــزول  ــر ن ــاوه ب ــده ع ــن پدی ــد . ای می خواهن
ســطح ســلیقه زیبایی شناســانه مخاطــب تاثیر 
ــتفاده  ــی دارد . اس ــی در پ ــی خطرناک اجتماع
حداکثــری از قــدرت پــردازش رایانــه ای در 
ــه رســالت آن آســیب زده  ــا ب ــه تنه ســینما ن
ــی را  ــی شناس ــی زیبای ــا و مبان ــه معیاره بلک
ــم  ــژه در فیل ــر داده اســت . جلوه هــای وی تغیی
»لیــگ عدالــت : زک اســناید« تنهــا محــدود به 
پــرواز کــردن ســوپر مــن یــا دویــدن در زمــان 
ــرز  ــه ط ــم ب ــود . فیل ــش نمی ش ــط فل توس
ــن  ــژه دارد . ای ــای وی ــزی جلوه ه شــگفت انگی
جلــوه هــا قبــل از آنکــه کارکــرد داســتانی پیدا 
کننــد ارزش تبلیغاتــی و تضمینی بــرای فروش 
یــک محصــول هســتند . چنیــن فیلم هایــی به 
کارگردانــی هنرمنــد نیــازی نــدارد . کارگــردان 
ــک  ــل از ی ــی قب ــای عظیم ــن پروژه ه در چنی
هنرمنــد بــودن ، رهبــر اســت . او کــه دســتی 
ــان  ــته و در پای ــتان داش ــش داس ــر آت ــم ب ه
ــه دختــر از دســت رفتــه خــودش ،  ــم را ب فیل
ــد  ــی می دان ــه خوب ــد ، ب ــم می کن ــم ، تقدی ات
در یــک ماجــرای کمیــک منطــق همــواره بــه 
تصمیــم ، قــدرت و عاقــه ابرقهرمــان بســتگی 
ــه  ــن جــا اســت ک ــزرگ ای ــا ســوال ب دارد . ام
چــه جذابیتــی در چنیــن فیلــم هایــی اســت 
کــه چهــار ســاعت از وقــت انســانی امــروزی را 
ــا حــرف اسکورســیزی کامــا  پــر می کنــد ؟ ب
ــارک  ــه پ ــارول را ب ــینمای م ــه س ــم ک موافق
شــهربازی تشــبیه کــرده بــود چــرا کــه هــدف



     مهجور

معرفِی رمان دنیاِی قشنگ نو

ــی از  ــو۲ یک ــنگ ن ــاِی قش ــان دنی رم
مشــهورترین رمان هــاِی آرمان شهری ســت 
کــه تابــه حــال نوشــته شــده اســت. در 
یــا  پادآرمان شــهر  کتــاب  یــک  واقــع 
ــلی  ــه هاکس ــور ک ــت. همان ط ویران شهرس
بــه دوســتش گفتــه بــود »دارم یــک رمــان در 
مــورد آینــده می نویســم- بــه خاطــر وحشــت 
ــز  از کتــاب آرمان شــهری کــه اچ. جــی. ول
نوشــته و طغیانــی علیــه آن« )نامه هــا، ۳48(. 
ــم و  ــز دوســت مشــترک خان ــی. ول اچ. ج
آقــای هاکســلی و نویســنده ِی بســیار بــزرگ 
ــده را کــه  ــن ای ــود و ای و تحســین شــده ای ب
پیشــرفت تکنولــوژی بــه آینــده ی باشــکوهی 
منتهــی خواهــد شــد را در رمان هایــش از 
ــان،  ــد خدای ــانها مانن ــل 1923، انس قبی
ــام از  ــا اله ــلی ب ــود. هاکس ــرده ب مطــرح ک
غیرمذهبــی  و  سوسیالیســتی  آرمان شــهِر 
بعــاوه ِی  دوســتش  کتــاب  در  موجــود 
شــیوهاِی علمــِی مهندســِی ژنتیــک و کنترل 
زادو ولــد در آن دســت بــه آفرینــش دنیــاِی 
قشــنگ نــو زد. رمــان دنیاِی قشــنگ نو 
جامعــه ای را ترســیم می کنــد کــه »فرهنگــی 
ــت  ــور، تح ــاد مح ــی، اقتص ــام غیرمذهب تم
ــل  ــاِی اص ــر پایه ه ــوژی و ب ــیطره ی تکنول س
لــذت فرویــد در چهارچوب هــای محــدودش 
ــا  ــی بن ــی بیدوی ــل ل ــروی می ــد ب ــا تاکی ب
شــده اســت«)Baker,97( وی نشــان داد کــه 
»جســتجوِی نیروانــا درســت مثل جســتجوِی 
ــه ِی  ــا جامع ــخ ی ــان تاری ــا پای ــهر ی آرمان ش
ــاک  ــوده و خطرن ــا بیه ــات، کام ــدون طبق ب
اســت. و در همچیــن جامعــه ی ِخــِرد تعطیــل 
اســت. و هیــچ گاه رهایی از تشــویش و نگرانی 
 .)Hitchens,xxi(»ــت ــد داش ــود نخواه وج
ــو در  ــنگ ن ــاِی قش ــان دنی ــه رم اگرچ
اتفــاق می افتــد، همان طــور کــه  آینــده 
ُجــرج اُرِول هــم مشــاهده کــرده بــود ایــن 
ــان  ــمندانه ی از زم ــور هوش ــان »کاریکات رم
حــال اســت« کــه در آن نویســنده »لنــز 
ــر  ــف بهت ــور کش ــه منظ ــده را ب ــان آین زم
ــال  ــان ح ــان زم ــان و پنه ــاِی نه بیماری ه
)119,Firchow(. می کنــد«    اســتفاده 

از  یکــی  کــه  داشــت  بــاور  هاکســلی 
مــدرن  جهــان  معضــات  عظیم تریــن 
ــته آزادی و  ــردم خودخواس ــه م ــود ک ــن ب ای
واگــذار  حکومت هــا  بــه  را  انسانیت شــان 

 . می کننــد
از آنجایــی کــه فقــدان آزادی موضوعــی 
ــه آن در رمــان  ــرج اُرِول نیــز ب ــود کــه ُج ب
اغلــب  رمــان  دو  هــر  می پــردازد،   1984
ــا شــخصیت هاِی  ــوند، ام ــاس می ش ــم قی باه
آزادی  خودخواســته  هاکســلی  رمــان 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــلیم می کنن ــان را تس ش

در جامعــه ِی ترســیم شــده ِی اُرِول بلعکــس 
توده هــای مــردم بــه اطاعــت و همرنــگ 
جماعــت شــدن مجبــور می شــوند آنهــم 
ــس خشــنی  ــه ری ــی ک ــِس دولت توســط پلی
ــد.  ــزرگ آن را اداره می کن ــرادر ب ــام ب بن
اگرچــه هاکســلی تصــور می کــرد کــه رمــان 
شــاگرد ســابقش »عمیقــا مهــم اســت« امــا او 
فکــر می کــرد دیدگاهــش نســبت بــه کنتــرل 
جهان، پیشــگویی بســیار دقیقی از سرنوشــت 
ــه  ــود وی اضاف ــد ب ــده خواه ــان در آین جه
ــت  ــن اس ــخصی ام ای ــاور ش ــه »ب ــد ک می کن
کــه طبقــه ِی حاکــم شــیوه های بســیار کــم 
زحمــت و مقــرون بصرفــه ای را بــرای حکومت 
کــردن و بــرآوردن حــرص و طمــع خــود برای 
ــن  ــا ای ــرد. و تمام ــد ک ــدا خواهن ــدرت پی ق
ــن  ــه م ــت ک ــه چیزی اس ــبیه ب ــیوه ها ش ش
ــف  ــو توصی ــنگ ن ــاِی قش ــان دنی در رم
ــلی  ــدگاه هاکس ــا،604(. دی کرده ام«)نامه ه
مبنــی  بــر ایــن کــه مــردم از طریــق شــرطی 
ــه  ــق ب ــد و عش ــد ش ــرل خواهن ــازی کنت س
بــرده بودنــد را فــرا می گیرنــد »تقریبــا خیلــی 
ــه ِی  ــرب در نیم ــه در غ ــه ک ــه آنچ ــبیه ب ش
ــت دارد«  ــتم رخ داده حکای ــده ِی بیس دوم س
ــر اُرِول  ــه نظ ــه نقط )Murray,۳80(؛ اگرچ
ــق  ــم از طری ــت حاک ــه هیئ ــه اینک نســبت ب
ــدرت را  ــردم، ق ــی کــردن م خشــونت و زندان
حفــظ می کننــد یــک شــیوه ی رایــج و غالــب 
در کشــورهای غیر-غربــی در ســده ی بیســتم 
ــای  ــان پیش بینی ه ــر دو رم ــت. ه ــوده اس ب
ــه  ــری ک ــای بی فک ــزی از توده ه ــره آمی دله
توســط چنــد نفــر در راس حکومــت کنتــرل 
ــه  ــیوه ی ک ــد- ش ــه می دهن ــوند را ارائ می ش

ــه حیاتــش ادامــه داده. ــه امــروز نیــز ب ــا ب ت
بــا ایــن وجــود کــه رمــان دنیــاِی قشــنگ 
نــو مطالعــه ِی بســیار جــدی از جامعــه 
ــه  ــه ب ــن گون ــان را ای ــلی رم ــت، هاکس اس
ــدی  ــی کم ــد »رمان ــی می کن ــدرش معرف پ
ــده  ــورد آین ــه ای، در م ــل هجونام ــا حداق ی
ــاس  ــر اس ــت را )ب ــرس و وحش ــه ت ــت ک اس
آرمان شــهر  از  خودمــان(  اســتانداردهای 
ــی  ــای کل ــاش دارد نم ــد و ت ــان می ده نش
را از اثــرات تصــور چنیــن اختراعــات زیســتی 
کــه در آن تولیــد بچه هــا بــه شــکل محصــور 
در بطــری انجــام می شــود را نمایــش بدهــد 
بیــن رفتــن نظــام خانــواده و تمــام  )از 
ــد  ــط فروی ــده توس ــرح ش ــای مط عقده ه
کــه تمامــا روابــط خانوادگــی مقصــر بوجــود 
ــرات  ــان اث ــت(،این رم ــه ِی آنهاس ــده هم آم
طویــل شــدن دوران جوانــی، اثــرات طراحــی 
مــوادی جایگزیــن و بی ضــرر امــا موثــر بــرای 
الــکل، کوکائیــن، افیــون و غیــره- و همچنین 
تاثیــرات اصاحــات جامعــه شــناختی اصــول 
ــف۳ روِی تمــام بچه هــا  شــرطی ســازی پاول
ــح،  ــد، روی صل ــش از تول ــد و پی ــدو تول از ب
بــه تصویــر  امنیــت و ثبــات جهانــی را 

هــا، ۳51(. می کشــد«)نامه 
در واقــع رمــان هاکســلی، نگاهــی وحشــت زا 
بــه جهــان اســت جایــی کــه علــم و تکنولوژی 
توســط حاکمــان مقتــدر بــرای کنتــرل 
توده هــا،  ملتــزم و تبدیــل ســاختن آنهــا بــه 
ماشــین های بی فکــر بــه کار مــی رود. گرچــه 

ــان  ــورد زم ــا در م ــد ام ــده رخ می ده در آین
حــال دغدغــه دارد و مشــحون از عناصــر طنز 
ــد  ــده را می خندان ــه خوانن ــت ک ــو اس و هج
آنهــم در حالــی کــه خواننــده انحــال و 
ــد.   فروپاشــی روح بشــری را مشــاهده می کن

پیرنگ داستان
 ،).A.F( در ســال 6۳۲ پیــش از ُفــورد
مدیــر بخــش جنینی و شــرطی ســازی4 
دانــش آمــوزان را بــه تــور لنــدن کــه محــل 
نگــه داری جنین هــای متولــد نشده اســت 
می بــرد و در حالــی کــه مزایــاِی جهــان 
نشــان  او  می دهــد.  توضیــح  را  مــدرن 
می دهــد کــه چگونــه نــوزادن متولــد نشــده 
ــال  ــاِی شیشــه ای در ح ــناور در بطری ه و ش
رشــد هســتند وخیلــی کارآمــد در خــط 
ــی  ــوند، جای ــد می ش ــه تولی ــد کارخان تولی
کــه جنین هــا از نظــر طبقــه ِی اجتماعــی از 
پیــش تعییــن شــده و بــا ترکیبات شــیمیایی 
ــوند  ــادر ش ــا ق ــوند ت ــازی می ش ــرطی س ش
جایــگاه محولــه شــده ِی اجتماعــی را در 
سیســتم طبقاتــی جامعــه بــه عــده بگیرنــد. 
ــول،  ــازی محل ــی س ــه ِی رهای ــس از مرحل پ
ــدید  ــازی ش ــرطی س ــرض ش ــوزادن در مع ن
ــد  ــه مانن ــا هم ــد ت ــرار می گیرن ــاری ق رفت
هــم تفکــر کننــد؛ آن هم براســاس شــیوه  ای 
  .)hypnopaedia( ــوزی ــف و خواب آم پاول
بــا ورود شــخصی بنــام ُموســَتفا ُمنــد یکی 

کنتــرل  ده  جهــان، از  کننــده ِی 
ن  ا ز مــو نش آ ا د

یخچــه ِی  ر تا

ــا  ــه آنه ــد وی ب ــرا می گیرن فرهنگ شــان را ف
راجــع بــه چیزهــای قدیمــی، ماننــد خانــواده 
ــا  ــش را ب ــد. وی حرف های ــگ می گوی و جن
ــه  ــوزان ب ــش آم ــه دان ــورد ب ــن م ــن ای گفت
پایــان می بــرد کــه گرداننــدگاِن جهــان 
تصمیــم گرفتنــد کــه شــرطی ســازی بجــای 
تحمیــل فشــار و زور راه مناســبی بــرای 
کنتــرل کــردن عواطــف خشــونت آمیــز 

ــود. ــد ب خواه
ــا  ــه دو ت ــتان ب ــدی، داس ــاِی بع در صحنه ه
از کارگــران کارخانــه ی ُمنــد می پــردازد؛ 
لِنینــا ِکــُرن و هنــری فاســتر بــرای تنهــا 
ــط عاشــقانه ی  ــاه اســت کــه باهــم رواب دو م
ــر  ــی، دیگ ــه َفن ــی ک ــد. وقت ــاز کرده ان را آغ
کارگــر کارخانــه، بــه لِنینــا توصیــه می کنــد 
از قوانیــن جامعــه پیــروی کنــد و پیــرو ایده ِی 
تعــدد شــریک جنســی شــود لِنینــا تصمیــم 
می گیــرد روابــط عاطفــی را بــا بِرنــارد 
َمکــس آغــاز کنــد؛ وی فــردی باهــوش امــا 
معلــول اســت کــه از جامعه دلخوشــی نــدارد. 
ــه  ــا ب ــد ت ــزی می کنن ــم برنامه ری ــا باه آنه
منطقــه ی حفاظت شــده ی وحشــی ها5 
در نیومکزیکــو ســفری داشــته باشــند. 
ــرای گرفتــن اجــازه ِی  ــارد ب زمانــی کــه بِرن
ســفر مدیــر را ماقــات می کنــد، وی متوجــه 
می شــود کــه مدیــر ســابقا چندیــن دهــه ِی 
پیــش بــه منطقــه ی حفاظــت شــده ســفری 
ــه  ــی ک ــراه زن ــه هم ــم ب ــت آنه ــته اس داش
ــته،  ــز بازنگش ــوده و هرگ ــده ب ــم ش ــا گ آنج

و بِرنــارد همچنیــن می فهمــد کــه 
ــه خاطــر رفتارهــاِی متعــارض  ب

ــر  ــه اش مدی ــا جامع ب
بــه تبعیــد 
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ــرو  ــل پس ــاف می ــت برخ ــگام بازگش هن
همــراه  بــه  را  آنهــا  بِرنــارد  مــادر، 
می گردانــد.  بــر  لنــدن  بــه  خودشــان 
وقتــی کــه مدیــر ســازه و کار تبعیــد 
می کنــد،  آمــاده  را  بِرنــارد  کــردن 
بِرنــارد، لینــدا و پســرش جــان را 
معرفــی می کنــد، جــان کــه مدیــر را 
ــود  ــب می ش ــد، موج ــاب می کن ــدر خط پ
ــد.  ــتفعا ده ــاری اس ــر از شرمس ــه مدی ک
لینــدا بــه علــت پیــری، چاقــی و بدِگلــی 
کــه  جــان،  می کنــد،  دوری  همــه  از 
همــه وی را وحشــی خطــاب می کننــد، 
قــرار  توجــه همــگان  یک دفعــه مــورد 
می گیــرد. و برنــارد هــم بــه عنــوان 
ــورد  ــوب و م ــیار محب ــان بس ــِظ ج محاف
جایــگاه  از  وی  می گیــرد؛  قــرار  توجــه 
تــازه بــه دســت آمــده ِی خــود بســیار 
ــریع  ــی س ــان خیل ــا ج ــت. ام خرسنداس
ــدار  ــه بی ــورد جامع ــت در م ــواب غفل از خ
ــارد  ــای بِرن ــه مهمانی ه ــن ب شــده و از رفت
ــارد  ــهرت بِرن ــه ش ــه ب ــد ک ــرباز می زن س
ــا  ــا، لِنین ــن اثن ــد. در همی ــه می زن لطم
نیــز ســخت والــه و شــیداِی جــان شــده. 
وقتــی او تــاش دارد روابــط جنســی را بــا 
ــته  ــل گذش ــان مث ــد، ج ــاز کن ــان آغ ج
او را نمی پذیــرد و او را بــا عصبانیــت از 
خــود می رانــد. پــس از اینکــه لینــدا، 
مــادر جــان، از مصــرف بیــش از حــد 
بــه  جــان  می میــرد  ُســما  داروِی 
ــه  ــما را ک ــد و ُس ــان می کن ــدت عصی ش
بــه گروه هــای طبقاتــی پاییــن جامعــه 
می دهنــد نابــود می کنــد و تــاش دارد 
ــک  ــن دارو ی ــه ای ــد ک ــان کن ــه آگاه ش ک
ــام  ــک قی ــه ی ــات ب ــن اتفاق ــم اســت. ای َس
منجــر می شــود و بِرنــارد و شــخصیت 
ــن،  ــس واتِس ــل ُمت ــام ه ــه ن دیگــری ب
کــه او هــم باهــوش و از جامعــه ناخرســند 
اســت، همگــی باهــم تــاش می کننــد 

ــد. ــک کنن ــی ها کم ــه وحش ــه ب ک
پــس از ایــن کــه نیروهــای پلیــس دوبــاره 
نظــم را برقــرار مــی کننــد، ســه شورشــی 
جلــوِی موســتفا ُمنــد ظاهــر شــده. 
تمــدن  مــورد  در  نظراتــی  و جــان  وی 
ــی  ــد؛  در حال ــدل می کنن ــم ردو ب ــا ه ب

ــان  ــده ی جه ــرل کنن ــه کنت ز ک ا
سیســتم موجــود جامعــه دفــاع 

کــرده جــان آن را محکــوم 
تقبیــح می کنــد.  و 

ــره ی  ــه جزی ــس ب ــل ُمت ــارد و ه بِرن
ــل  ــده تمای ــا کنتــرل کنن تبعیــد شــده  ام
دارد آزمایشــات بیشــتری روی جــان کــه 
جــز وحشی هاســت انجــام دهــد و اجــازه 
ــره  ــه جزی ــا ب ــا آنه ــز ب ــان نی ــد ج نمی ده

شــود. تبعیــد 
جــان کــه نمــی خواهــد در معــرض 
ــرج  ــک ب ــه ی ــرد ب ــرار بگی ــا ق آزمایش ه
فانــوس دریایــی خــارج از لنــدن می گریــزد 
جایــی کــه افــرادی از لنــدن تعقیبــش 
ــا همــراه  می کننــد. وقتــی هنــری و لِنین
ــان  ــند  ج ــا می رس ــه آنج ــران ب ــا دیگ ب
ــهوت  ــون زده ی ش ــت جن ــک جمعی ــه ی ب
ــی  ــردای آن روز وقت ــدد. ف پرســت می پیون
جــان متوجــه می شــود کــه روز قبــل 
چــه کارهــای انجــام داده؛ خــودش را حلــق 

آویــز می کنــد.  
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 Brave New  ۲-عنــوان اصلــِی رمــان
World اســت کــه بعدهــا بــه همــت 
ــر  ــر نیلوف ــینی در نش ــح حس ــاب صال جن
ــو«  ــاِی قشــنگ ن ــوان فارســی »دنی ــا عن ب

ــده. ــر ش ــازار نش ــه ِی ب ــه و روان ترجم
۳- ایــوان پتروویــچ پاولــف برنــده ِی جایــزه 
و  شــده  پزشــکی  و  فیزیولــوژی  نوبــل 
شــهرتش دربــاره ِی نظریاتــش در زمینــه ِی 

ــت. ــیک اس ــازی کاس ــرطی س ش
و    Hatchery اصلــی  عبارت هــای   -4
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ملیکا طاهری فرزام     

اعتراف
نویسنده: میخائیل میخائیالویچ زوشنکو

ــاه  ــتان های کوت ــه داس ــع: مجموع منب
ــنکو ــچ زوش ــل میخائیالوی میخائی

ــختی  ــه س ــکال ب ــه ِف ــدس، نن ــه مق در هفت
ورشکســت شــد؛ او شــمعی بــه بهــای ۲0 
ــاد.  ــس نه ــر قدی ــد و در براب ــا1  خری گریون
ــمع را  ــت ش ــا دق ــی و ب ــی طوالن ــکال مدت ِف
جایــی نزدیــک تمثال قدیــس  گذاشــت. زمانی 
کــه آن را در جــای خــود گذاشــت، از آن کمــی 
فاصلــه گرفــت و در حالــی کــه بــا خوشــنودی 
کارش را برانــداز می کــرد، شــروع بــه دعــا 
خوانــدن کــرد و برای خــود نعمــات گوناگونی را 
از درگاه خــدا در ازای شــمع بیســت گریونایی 

ــرد. ــب می ک طل
ِفــکال در حالــی کــه زیــر لــب تمــام تقاضاهای 
ــرای خــود زمزمــه  کوچــک اش را خیلــی آرام ب
ــد، ســپس  ــا خوان ــادی دع ــدت زی ــرد، م می ک
پیشــانی را بــه زمیــن ســنگی کثیــف زد و نالــه 

کنــان بــه ســکوی اعتــراف نزدیــک شــد. 
اعتــراف در پشــت پــرده، کنــار محــراب انجــام 

می شــد.
ــی  ــر پیرزن ــت س ــف، پش ــکال در ص ــه ِف نن
ــب کوچکــی  ــاره صلی روســتایی ایســتاد و دوب
روی ســینه اش کشــید و زیــر لــب زمزمــه 
ــل  ــاد معط ــرده زی ــت پ ــس پش ــرد. هیچ ک ک
ــه آنجــا داخــل  ــا ب ــراف کننده ه نمی شــد. اعت
ــی  ــه، در حال ــک دقیق ــس از ی ــدند و پ می ش
ــاف  ــو ص ــکی گل ــیدند و یواش ــه آه می کش ک
ــا  ــان از آنج ــه قدیس ــش ب ــا کرن ــد، ب می کردن

خــارج می شــدند.
ــگار کشــیش  ــا خــود فکــر کــرد: »ان ــکال ب ِف
ــت.  ــرای چیس ــه اش ب ــر عجل ــه دارد. آخ عجل
آتش ســوزی کــه نشــده اســت. مراســم اعتراف 

ــد«.  ــام نمی ده ــابی انج ــت و حس را درس
ِفــکال بــه آن ســوی پــرده رفــت، تعظیــم بلند 
باالیــی بــه کشــیش کــرد و دســتش را محکــم 

گرفت.
ــید،  ــب می کش ــه صلی ــی ک ــیش در حال کش

ــت چیســت؟ ــید: نام پرس
-فکال هستم.

ــکال.  ــف کــن ِف ــت: خــب، تعری کشــیش گف
مرتکــب چــه گناهانــی شــده ای؟ گناهــت 
ــی  ــه بدگوی ــان ب ــوده زب ــا بیه در چیســت؟ آی
ــدا  ــه درگاه خ ــدرت ب ــه ن ــا ب ــایی؟ آی می گش

می جویــی؟ توســل 
ِفکال کرنــش کنــان گفت: مســلماً گناهــکارم، 

ــدس. پدر مق
کشــیش همچنــان کــه شــال دور گردنــش را 
ــرک  ــت و او را متب ــکال می گذاش ــر ِف روی س

ــید. ــد بخش ــدا خواه ــت: خ ــرد، گف می ک
آیــا بــه خــدا ایمــان داری؟ بــه وجــود او مطمئن 

هستی؟

ــا  ــه ایمــان دارم. ام ــه خــدا ک ــکال گفــت: ب ِف
وقتــی پســرم خانــه می آیــد، دیــن را محکــوم 
می کنــد، صاحبــان کلیســا را دشــنام می دهــد 
ــرد  ــن ف ــا م ــدارد، ام ــادی ن ــه اعتق و خاص

باایمانــی هســتم.
کشــیش گفــت: خــوب اســت مــادرم. تســلیم 
ــه  ــو ک ــم بگ ــو. برای ــطحی نش ــای س هوس ه
پســرت چــه می گویــد؟ چطــور دیــن را محکوم 

می کنــد؟
ــوال  ــر س ــز را زی ــه چی ــت: او هم ــکال گف ِف
می بــرد، مــی گویــد ایمــان مــردم چرنــد اســت، 
مــی گویــد اگــر تمــام ابرهــا و آســمان را هــم 

ــدارد... ــی وجــود ن بگــردی خدای
کشــیش بــا جدیــت گفــت: خــدا هســت، زیــر 
بــار ایــن حرف هــا نــرو ... خــب یــادت می آیــد 

دیگــر پســرت چــه چیزهایــی می گفــت؟
-بله حرف های مختلفی می زد.

ــای  ــس حرف ه ــت: پ ــم گف ــا خش ــیش ب کش
ــا را تمــام  ــادی زده! پــس از کجــا اطــراف م زی
ایــن جهــان احاطــه کــرده اســت؟ اگــر خدایــی 
ــا  ــاه از کج ــتارگان و م ــیاره ها، س ــت، س نیس
ــزی  ــوص چی ــن خص ــرت در ای ــد؟ پس آمده ان
نگفــت؟ نگفــت این جهــان از کجا و از کیســت؟ 
یــا این کــه معتقــد اســت همــه این هــا از 
واکنــش شــیمیایی ایجــاد شــده اند؟ خاطــرت 
نیســت کــه دربــاره ایــن مســئله چیــزی گفتــه 
باشــد؟ حتمــا گفتــه کــه ایــن  مخلوقــات همــه 
ــت، آره؟ ــیمیایی اس ــای ش ــل واکنش ه حاص

ــکال در حالــی کــه چشــم بــه هــم مــی زد،  ِف
ــاره نگفــت. گفــت: او چیــزی در ایــن ب

کشــیش متفکرانــه گفــت: شــاید هــم شــیمی 
باشــد، مــادر جــان شــاید هــم خدایــی نیســت 

و منشــا همــه  چیــز از شــیمی اســت...
ننــه ِفکال هراســان بــه کشــیش نگریســت. اما 
کشــیش شــال  خــود را روی ســر او گذاشــت و 

زیــر لــب شــروع بــه خوانــدن دعــا کــرد.
کشــیش بــا لحنــی مــال آور گفت: خــب دیگر 

بــرو، بــرو؛ مومنــان را معطل نکنیم.
ِفــکال بــاری دیگــر نگاهــی وحشــت زده 
ــی  ــد، آه ــارج ش ــت و خ ــیش انداخ ــه کش ب
می کشــید و بــا فروتنــی تــک ســرفه ای  کــرد. 
ســپس بــه قدیــس خــودش نزدیــک شــد، بــه 
شــمع نگریســت، فیتیله ســوخته را صــاف کرد 

ــت. ــرون رف و از کلیســا بی
19۲۳
...............
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شماره ی نهم /  بهار1400

      عیسا چوالندیم
)گروه هنری یاتوکا(

زیباشناسی زیستی1
  )هنر پویشی2 ، ُکِنِش پیوندی3 (

ــش  ــر بازپخ ــا هن ــی ی ــتاورد زیباشناس دس
ــوده و  ــوس ب ــر محس ــاره ی( ام ــع دوب )توزی
ــر(  ــاِص هن ــی خ ــه معن ــری )ب ــت هن فعالی
ــه ی  ــت( در زمین ــوآوری )خافی ــن ن متضم
امــر محســوس اســت؛ البتــه نــوآوری کــه بــه 
چشــم اندازهــای مکانــی و زمانی فرو کاســته 
ــاماندهی  ــر، س ــتاورد هن ــس، دس ــود. پ نش
قــدرت میــان نیروهــای گوناگــون یــا زیــر و 
رو کــردن واقعیــت نیســت. از ایــن رو، بــرای 
بــه دســت دادن ســوژه ها و اوبژه هایــی تــازه  
بــه ادراکات حســی از گرایش هــای فرهنگــی 
ــه ی ژاک  ــه گفت ــد. ب ــذر می کن ــی گ و هویت
ــای  ــاره  در فض ــی دوب ــا جهت یاب ــیر4  ب رانس
ادراکــی، تعلق هــای فرهنگــی و هویتــی 
نمایــد.  مختــل  را  مراتبــی  سلســله  یــا 
زیباشناســی زیســتی در پیونــد بــا امــر 
ــکلی  ــی، ش ــای فرهنگ ــی و کنش ه اجتماع
از سیاســت ورزی هنــری اســت کــه بــا هنــر 
متعهــد یــا هنــر واال و هنــر انتقــادی متفاوت 
ــا بهره گیــری از هنــر پویشــی کــه  ــوده و ب ب
ــن  ــا اجتمــاع اســت مرزهــای ای ــد ب در پیون
ــه  ــا ب ــد ت ــه هنرهــا را مغشــوش می نمای گون
فرهنــگ و رفتــار یــا اندیشــه ای تــازه تبدیــل 
ــه بهــره گیــری از  ــان دیگــر، ب ــه زب شــود؛ ب
کنــش پیونــدی ادراکات حســی تــازه ای 

ــد  آورد. پدی
پیونــدی  در  سیاســت  کــه  آنجایــی  از 
تنگاتنــگ بــا زیســِت جامعــه و زندگــی 
همــه  گفــت  می تــوان  اســت،  جمعــی 
ــچ  ــن حــال هی ــا ای ــز سیاســی اســت؛ ب چی
چیــز سیاســی نیســت. ایــن رویــه دربــاره ی 
ــدق  ــم ص ــری ه ــر هن ــا اث ــی ی زیباشناس
ــم  ــتی ه ــی زیس ــرا زیباشناس ــد. زی می کن
در پیونــد بــا امــر اجتماعــی اســت )نــه امــر 
فــردی(. یعنــی هــم از آن اثــر گرفتــه و هــم 
ــه  ــه ک ــان گون ــذارد. هم ــر می گ ــر آن اث ب
بســیاری از رفتارهــا و کنش هــای آدمــی 
فرادســتی  نیــروی  تعُین هــای  برپایــه ی 
گفــت  می تــوان  می شــوند  فرهنــگ 

زیباشناســی هــم گونــه ای سیاســت ورزی 
ــت  ــانه اس ــتی زیباشناس ــا سیاس ــری ی هن
و  نهادهــا  بــا  پیونــدی  کنــش  در  کــه 
ــرای  ــتی ب ــی فرادس ــون نیروی ــراد گوناگ اف

می شــود. زیباشناســانه  تعین هــای 
زمانــی کــه نمودهــای زیباشناســِی زیســتی 
بــا بهره گیــری از هنــر پویشــی و کنــش 
ــگ  ــک فرهن ــه ی ــان ب ــذر زم ــدی در گ پیون
تبدیــل می گــردد مرزهــای هنــری و زیســتی 
ــه ای کــه دیگــر  ــه گون مخــدوش می شــود. ب
نــه می تــوان آن را اثــر هنــری نامیــد نــه یک 
ــری.  ــرات هن ــه دور از تاثی ــی ب ــر اجتماع ام
ــان  ــاط می ــاد ارتب ــا ایج ــدی ب ــش پیون کن
ــون  ــته های گوناگ ــازمان ها، دس ــا، س گروه ه
اجتماعــی، در پیشــبرد زیباشناســی زیســتی 
ــت  ــرای دس ــوده، ب ــاز ب ــی کارس و هنرپویش
یابــی بــه بازنمایی هــاِی فرهنگــِی تــازه، 
گاهــی بــه هنــر کارزاری یــا کمپینــی )هنــر 

ــد. ــدا می کن ــرانجام پی ــی( س پویش
زیباشناســی زیســتی بــه دنبــال کشــف 
آنهــا  بازنمایــی  و  زندگــی  زیبایی هــای 
نیســت، بلکــه نمــودی زیباشناســانه بــه 
هنــر  در  کــه  می دهــد  کنش هایــی 
ایــن  از  می شــوند.  داده  کانــون  پویشــی 
می توانــد  زیســتی  زیباشناســی  منظــر، 
پیونــد تنگاتنگــی بــا زیباشناســی کرانــه ای5  
ــر را  ــه هن ــد ک ــته باش ــر6  داش ــروس بارب ب
ــه ی  ــود جامع ــازی و بهب ــون س ــرای دگرگ ب
ــی  ــه قالب ــد. گرچ ــین ها می دان ــیه نش حاش
فراتــر و چشــم اندازی فراتــر از آن دارد. بــرای 
نمونــه: بــه مثابــه هنــِر ُکنشــگر7 ، می توانــد 
کنشــی نوآورانــه در حــوزه ی عمومــی بــرای 
چالش هــای  و  مســایل  بــه  رســیدگی 
ــد  ــه مانن ــا ب ــد ی ــی باش ــی و سیاس اجتماع
ــه مســایل زیســت  زیباشناســی پیونــدی8  ب

ــد. ــان ده ــش نش ــی واکن محیط
هنــر  پایــه ی  بــر  زیســتی  زیباشناســی 
از  بیــش  ِکســتر  ِگَرنــت  گفت وگویــی9  
آن کــه تجربــه ای ایســتا و فــردی شــده 
ــا،  ــی پوی ــد، کنش ــی باش ــای اثر-ش ــر مبن ب
گروهــی و فراینــدی بر پایــه ی هنر-پــروژه ی 
ــر،  ــوی فراگی ــا گفتگ ــه ب ــت ک ــی اس جمع
پیونــِد اندیشــه ها و رویکردهــای همســو 
ــی  ــری و عاطف ــد فک ــا پیون ــش، ی و دگراندی
میــان طبقــات گوناگــون اجتماعــی نمــودی 
کنش هــا  بــه  انســانی تر  و  زیباشناســانه 
و رفتارهــا می بخشــد. واژه ی زیباشناســی 
)ممســیس(  تقلیــد  مقولــه ی  برپایــه ی 
ــام دادن10  و  ــی انج ــان چگونگ ــه ای می رابط
چگونگــی عواطــف و احساســاتی اســت کــه 
ــش  ــه کن ــرد11 ، در نتیج ــر می گی از آن تاثی
ــی  ــی، سیاس ــت اجتماع ــدون روای ــری ب هن
و فرهنگــی تنهــا بــه فــرم فــرو کاســته 
می شــود؛ هرچنــد می توانــد داللت هــای 
معنایــی بــر پایــه ی مــوارد یــاد شــده داشــته 
ــود  ــه نم ــت ک ــی اس ــی در اثر-ش ــد، ول باش
ــی  ــن در حال ــد. ای ــه رخ می کش ــود را ب خ
ــی  ــا زیباشناس ــری ی ــش هن ــه کن ــت ک اس
ــی فرهنگــی،  ــرای دگرگون ــروژه جمعــی، ب پ
ــا  ــته و پ ــت داش ــی اولوی ــی و سیاس اجتماع
را از پــروژه جمعــی فراتــر گذاشــته، بــه 

گســتره ای اجتماعــی و جهانــی دســت پیــدا 
ــر  ــا ام ــگ ب ــدی تنگاتن ــرا پیون ــد؛ زی می کن
اجتماعــی و مــوارد یــاد شــده خاهــد داشــت.

ســرانجام  اثر-شــی  بــه  کــه  هنرهایــی 
مجســمه،  نقاشــی،  )ماننــد  می یابنــد 
هنرهــای مفهومــی و بــا اندکــی چشــم 
در  شــده  اجــرا  کنســرت های  پوشــی 
ــا تاترهــای روی صحنــه در تضــاد  تاالرهــا ی
ــر  ــوآل و تات ــتو ب ــورایی آگوس ــر ش ــا تات ب
ــه  ــگی جامع ــکلی همیش ــه ش ــی( ب خیابان
را دوپــاره می ســازد و مردمــان برخــوردار 
از حساســیت های ظریــف و فرهیختــه را 
ــاری  ــت رفت ــد ظراف ــا ی فاق ــر توده ه در براب
ــه  ــن گفت ــریح ای ــرای تش ــد. ب ــرار می ده ق
می بایســت ایــن را یــادآور شــد کــه در 
ــه ی  ــد برپای ــیک، هنرمن ــی کاس زیباشناس
ــا  ــب ب ــی متناس ــه فهم ــوس ب ــر محس ام
ــا  ــه و ب ــت خــود دســت یافت زیســت و فردی
حقیقــت شــخصی و خیــاالت درآمیختــه بــه 
ــازد.  ــرآورده می س ــی ف ــک اثر-ش ــه ی مثاب
بــرای درک و فهــم ایــن اثــر، مخاطــب 
ــی  ــی از زیباشناس ــش و آگاه ــه دان ــاز ب نی
داشــته، محــدود بــه اقشــاری فرهیختــه و بــا 
احساســات نــازک بینانــه می شــود. حــال در 
زیباشناســی زیســتی افــراد برپایــه ی ادراکات 
و آگاهــی خــود همســو بــه هنرمنــد کنشــی 
متناســب بــا امــر محســوس انجــام داده 
ــم  ــل فه ــر قاب ــوس و ام ــر محس ــان ام و می

فاصلــه ی چندانــی ایجــاد نمی شــود.
زیباشناســی زیســتی بــا جدایی از بســترهای 
ســنتی، دامنــه ی بســیار گســترده تری از 
آزاد  شــکلی  و  دربرمی گیــرد  را  کنش هــا 
ــر ســاختارهای پیــش ســامان داده ی  در براب
ســنتی بــه خــود می گیــرد. البتــه ایــن آزادی 
در ســاختار هنرهــای پویشــی کــه هدفمنــد 
کنش هــای  و  شــده اند  ریــزی  برنامــه  و 
پیونــدی کــه هــم افزایــی گروهــی تــا 
همسوســازی عواطــف را دربــر می گیــرد تنها 
آزموده هایــی محــدود تــا هیجاناتــی زودگــذر 
ــه در  ــی گیران ــر و پ ــه ای فراگی ــوده، روی نب
خــود دارنــد کــه بــا فرهنــگ شــدن بخشــی 
از ســاختار اجتماعــی و سیاســی گردیــده تــا 
ــود  ــه زیســت خ ــوند ب ــی ش ــه نف ــی ک زمان

ادامــه می دهنــد. 
ــر«  ــن منظ ــی »از ای ــر پویش ــن هن بنابرای
ــا  کــه امــر محســوس را لحــاظ نمــوده و ب
ــا  ــت ب ــط اس ــری مرتب ــات پذی ــول اثب اص
ــد  ــم گرایــی در فلســفه ی تحلیلــی پیون عل
دارد. البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت کــه 
از فلســفه ی قــاره ای بــی بهــره اســت. زیــرا 
ــا شــاکله ی کلــی از هــر کــدام  متناســب ب

می گــردد. بهره منــد 
در همزیســتی میــاِن کنــش پیونــدی و 
ــده،  ــد آم ــال پدی ــان ح ــی، زم ــر پویش هن
ــرای دســت  آینــده شــکل داده می شــود. ب
ــده،  ــان حــال و ســاختن آین ــه زم ــی ب یاب
ــای  ــزی در زمینه ه ــه ری ــش و برنام پژوه
ــا ســاحت ســوم  ــدی ب ــه پیون ــون ک گوناگ
ــد  ــرار می نمای ــته برق ــی گذش ــی یعن زمان
ــره  ــی و به ــای تاریخ ــه ی رویداده و برپای
گیــری از گذشــته، آینــده ای متناســب 

ــکل  ــه ش ــای( جامع ــهِر )یوتوپی ــا آرمانش ب
می گیــرد.

شــاید اگــر واژه ی میــدان را از پیــر بوردیــو 
وام بگیریــم، بتــوان گفــت: هنــر بــه شــکلی 
نوآورانــه و در پیونــد بــا جامعــه و تشــکیل 
ــری،  ــی، هن ــگران فرهنگ ــی از کنش میدان
ــر  ــد در براب ــی می توان ــادی و سیاس اقتص
نظام هــای  و  اندیــش  کــژ  میدان هــای 
ــی  ــی، اقتصــادی، فرهنگ ــد اجتماع ناکارآم
ــاد  ــده  ایج ــل کنن ــی تعدی ــی نقش و سیاس
اقشــار  بــر  آنهــا  از چیرگــی  و  نمــوده 

متوســط و فرودســت می کاهــد.
میــداِن  در  گفتــه،  ایــن  برپایــه ی   
می شــود  تــاش  زیســتی  زیباشناســی 
ــه  ــا پیش ــه ای ی ــای حرف ــه دور از رویه ه ب
ورانــه در میــدان هنــر )بــه شــکل عمــوم( 
در پیونــد بــا هنــر اجتماعــی میدانــی 
ــی و  ــای فردگرای ــه بج ــد ک ــکیل ده تش
ــی  ــه جایگاه ــی ب ــرای دســت یاب ــاش ب ت
ــا  ــد ب ــه )در پوین ــدرت طلبان ــی و ق نمایش
ــه  ســتمگری و اجحــاف حقــوق دیگــران ن
ــی آن(  ــفی و ادب ــی فلس ــه معن ــدرت ب ق
کــه منجــر بــه اســتبدادهای فرهنگــی 
برپایــه ی  میدانــی  می شــود،  فکــری  و 
ــا  پروژه-جمعــی یــا »فــرد نــه، گــروه« و ب
ــوه ی  ــای باالق ــری از توانمندی ه ــره گی به
ــکل  ــا ش ــل در آوردن آنه ــه فع ــراد و ب اف

ــد. ده
پیشــه  فرهنگــِی  و  هنــری  میــداِن  در 
ورانــه و در پیونــد بــا داد و ســتد نیروهــای 
و  منافــع  چیــز  هــر  از  بیــش  چیــره، 
حقیقــت شــخصی ارجحیــت دارد. ایــن 
در حالــی اســت کــه هنــر بــه عنــوان 
بــرای  می بایســت  فرهنگــی  مقولــه ای 
ســاختِن جهانــی بهتــر تــاش نمــوده 
بــرای  )پارادایــم(  شایســته  الگویــی  و 

باشــد.  اجتماعــی  دیگــر  بخش هــای 
واژه ی الگوســازی در ذهــن گونــه ای تمایــز 
ــی در  ــراه دارد. ول ــود هم ــا خ ــازی را ب س
نیازهــای  بــا  متناســب  الگویــی  اینجــا 
اجتماعــی، ریشــه های فرهنگــی و تاریخــی 
ــزم  ــه های ج ــه دور از اندیش ــد، ب و روزآم
اندیشــانه و خرافــی اســت. بــرای نمونــه در 
ــاختن از  ــز س ــرای متمای ــه ب ــه ای ک جامع
کنش هــا و برنامه هــای محــدود کننــده 
می گیــرد،  بهــره  ســلیقه ها  اعمــال  یــا 
و  قواعــد  یــا  کار گیــری روش  بــه  بــا 
ــن از  ــا وام گرفت ــا ب ــاد ی ــی خودبنی اصول
ــن  ــی و که ــه های تاریخ ــا و ریش فرهنگ ه
الگوهــا یــا دگرالگویــی )پارادایــم شــیفت(، 
ــرای  ــده ب ــادل کنن ــی متع ــد الگوی می توان
ــا  ــه معنــی حــذف ی ــن ب جامعــه باشــد. ای
ــی  ــا الگوهای ــا اعمــال فشــار ب ــب و ی تخری
کــه در تضــاد بــا زیباشناســی زیســتی 
از  یکــی  زیــرا  نمی باشــد.  هســتند 
ــتی  ــی زیس ــن زیباشناس ــای بنیادی رویه ه
آگاهــی و گفتگــو می باشــد. یعنــی تــاش 
می شــود بــا پذیــرش دگراندیشــی یــا 
گفتگــو،  و  مــدارا  فرهنــگ  ایجــاد  بــا 
چندگانگــی فرهنگــی را در سرشــت خــود 

ــد. ــته باش داش

ــه کار  ــوده ک ــن ب ــر ای ــاور ب ــده ها ب ــرای س ب
هنرمنــد ســاختن یــا انجــام دادن اســت. یعنی 
کنشــی بدنــی در پیونــد بــا شــی یــا اوبــژه )هر 
چیــزی در جهان(. ولــی در دوران پســانوگرایی 
)پســت مدرنیتــه( هنــر دچــار دگرگونی هــای 
ــه های  ــه در اندیش ــه ریش ــد ک ــی ش بنیادین
نخســتین  دهه هــای  هنــری  و  فلســفی 
ســده ی بیســتم داشــت. پــس از دهــه ی 1960 
ــا  ــدان ب ــناخت هنرمن ــه ی ش ــادی برپای می
ــان،  ــال دوش ــمی مارس ــای داداییس آفریده ه
هنرهــای مفهومــی )کانســپچوال آرت( فراگیــر 
گردیــد و هنرمنــد در بســیاری از نمونه هــا 
اوبــژه ی هنــری گردیــد و هنرمنــد بــه ماننــد 
برپایــه ی دیدگاه هــای  ســوژه ای بدن منــد 
پدیدارشناســان بــه ویــژه موریــس مرلوپونتــی 
در کانــون اثــر هنــری قــرار گرفــت. هنــر اجــرا 

یــا پرفورمنس و هنــر اتفاق )هپنینــگ آرت( تا 
بادکنک هایــی کــه از دم و بــازدم هنرمنــد پــر 
شــده بودنــد یــا مدفــوع هنرمنــد )ُگــه هنرمند 
اثــر پیــرو مانزونــی( یــا حتــا مفهــوم مجســمه 
ــارکت  ــا مش ــه ب ــز ک ــوزف بوی ــی ج اجتماع
مــردم شــکل می گرفــت و گونــه ای هنــر 

ــد.  ــمار می آم ــه ش ــارکتی1۲  ب مش
هنــر  گرفتــن  شــکل  و   1980 از  پــس 
ــای  ــه هنره ــه ب ــی1۳  ک ــارکتی و تعامل مش
پسامفهومی14شــناخته شــده هســتند بــه 
آرامــی مخاطــب در ســاخت اثــر هنــری 
مشــارکت نمــوده جایــگاه هنرمنــد را بــه خــود 
ــدود  ــا مح ــد ب ــه هنرمن ــاص داد. گرچ اختص
ــد  ــکان و در پیون ــان و م ــا، زم ــاختن فض س
ــود  ــاد می نم ــی ایج ــیا محدودیت های ــا اش ب
ــر  ــا را از آن فرات کــه مخاطــب نمی توانســت پ

ــذارد. بگ
شــاید بتوان اثــر نورما جیــن15  در دوســاالنه ی 
ونیــز در ســال ۲011 را نمونــه ای از این دســت 
برشــمرد. در ایــن اثــر پرچــم مصــر کــه 
همزمــان بــا خیزش هــای بهــار عربــی بــود بــه 
شــکل مکعبــی از مــاده ی شــکل پذیر در اتاقــی 
گذاشــته شــد و مخاطــب پرچــم یــاد شــده را 
تکــه تکــه کــرده و بــه فضــای بیــرون از اتــاق 
تســری می دهــد و متناســب بــا نگــرش خــود 
شــکلی تــازه بــدان می بخشــد. تــا بدانجــا کــه 
ــر  ــم مص ــوان آن را پرچ ــز نمی ت ــر هرگ دیگ

مید. نا
اِردم گونــدوز16  در اعتراضــات سیاســی ترکیــه 
ــه را در  ــح جویان ــی صل ــال ۲01۳ کنش در س
ــد  ــام می ده ــتانبول انج ــیم اس ــدان تقس می
کــه دامنــه ای جهانــی بــه خــود گرفتــه و بــه 
نمــادی از مبــارزه و اعتــراض بــدون خشــونت 
می گــردد. گونــدوز روبــروی تصویــر آتاتـُـرک با 
پیراهنــی ســفید و کوله پشــتی جلــوی پایش، 
ــب  ــود را در جی ــتان خ ــاعت دس ــت س هش
ــا  ــا ب ــه حت ــی ک ــا جای ــتد. ت ــرده و می ایس ک
ــی و کوله پشــتی توســط پلیــس  بازرســی بدن
از جــای خــود تــکان نمی خــورد. نزدیــک 
بــه ســاعت دو نیمــه شــب پلیــس معترضــان 
را پراکنــده ســاخت و افــرادی را بازداشــت 
نمــود ولــی جنبش »انســان ایســتاده17« خیلی 
زود ســرایت نمــوده و سراســر ترکیــه را دربــر 
گرفــت. بــه گونــه ای کــه بســیاری از مــردم هر 
ســال دهــم نوامبــر، ســاعت نــه و پنــج دقیقــه 
ــت ســکوت  دســت از کار می کشــند و در حال

می ایســتند.
ــه  ــارکتی ک ــای مش ــر از هنره ــه ای دیگ نمون
ــاد می شــود  ــر نســبت مند از آن ی ــام هن ــا ن ب
اثــری از ریرکریــت تیراوانیجــا در ســال 199۲ 
اســت. تیراوانیجــا در نگارخانــه ۳0۳ نیویــورک 
ــه راه  ــوان ب ــدون عن ــام ب ــا ن ــگاهی ب نمایش
ــن ســوپ  ــرای مخاطبی ــه در آن ب انداخــت ک
ــی  ــیاری از چیزهای ــت. وی بس کاری می ریخ
کــه در انبــاری یــا دفتــر نگارخانــه بــود را بــه 
ــه  ــران نگارخان ــه مدی ــاالر نمایشــگاه آورد ک ت

هــم یکــی از آنهــا بــود.
ــارکتی و  ــای مش ــال هنره ــن ح ــا ای ــی ب ول

ــد  ــد، پیون ــه آورده ش ــان ک ــی، همچن تعامل
محــدودی بــا مخاطبــان بــر قــرار نمــوده و در 
ادامــه ی همــان ســنِت اثر-شــی بــه دوپارگــی 
ــی  ــر کس ــرا ه ــد. زی ــرانجام می یاب ــه س جامع
ــکاری  ــد در آن هم ــطحی نمی توان ــر س در ه
یــا مشــارکت نمایــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــر  ــه شــیوه ی هن در زیباشناســی زیســتی و ب
ــر  ــطحی و از ه ــر س ــرد در ه ــر ف ــی ه پویش
طبقــه ی اجتماعــی می توانــد در آن مشــارکت 
نمایــد. بــرای نمونــه در پویــِش کــودک 
ــا 1401(  ــذف 1041 ت ــش ح ــری )پوی همس
هرکســی دیدگاه هــای مخالــف و موافــق خــود 
ــدات  ــا تولی ــا ی ــوده و گفتمان ه ــام نم را اع
فرهنگــی ویــژه ای در راســتای آن ایجــاد 
نمایــد. در پویــش »هــر درخــت یــک زندگی« 
متناســب بــا پویــش پاسداشــت شــهدای 
ســامت )کادر درمــان در زمــان همــه گیــری 
کوویــد 19( یا پویش نکوداشــت درگذشــتگان 
کرونــا و بــا توجــه بــه کیفیت  هــای زیســتی و 
جغرافیــای هــر منطقــه، درخــت کاشــته 
می شــود و در زیبایــی محیــط و زندگــی خــود 
همــکاری نمــوده و مشــارکت نمایــد. ایــن رویه 
مایــه ی ایجــاد احســاس و عواطفــی متناســب 
ــا مخاطب-هنرمنــد شــده و پیونــدی میــان  ب

ــد. ــاد می نمای ــراد ایج ــط و اف ــر، محی اث

........................................................................
Biolife Aesthetics -1
Campaigning art  -2

Liked act -3 
نویســنده ی   Jacques Ranciere   -4
کتــاب سیاســت ورزی زیباشناســی، ترجمــه 
فتــاح محمــدی، نشــر هــزاره ی ســوم، 

1۳9۳
  Littoral art-5

  Bruce Barber-6
 Activist art -7 دیدگاهــی کــه نینــا 

فلشــین در ســال 1994 ارایــه داد 
 Connective aesthetics   -8
دیدگاهــی از ســوزی گابلیــک کــه در ســال 

گردیــد  ارایــه   1995
ــه ی  ــه ای برپای  Dialogical art -9 نظری
دیدگاه هــای هابرمــاس در مکتــب انتقــادی 
فرانکفــورت کــه در ســال ۲004 بــه دســت 

داده شــد 
Poiesis -10 

aisthesis -11 
شــوربختانه   Participatory art  -1۲
ــی  ــر را تعامل ــن هن ــیاری ای ــران بس در ای
ــدا از  ــه ی ج ــه دو مقول ــد ک ــم می گوین ه
ــی در  ــر تعامل ــرا هن ــتند. زی ــر هس یکدیگ

ــت  ــه اس ــا رایان ــد ب پیون
Interactive art  -1۳

Post conceptual art  -14
Norma Jeane  -15

Erden Gunduz  -16
Standing man  -17

رهبر این جماعت آنان را اسب های 
کارگری به شمار می آورد که حاال 
بعد از کار افتادگی در جامعه رها 

شده اند. اما این رها شدگی با 
آزادی فرن کامال متفاوت است. 
فرن این نوع زندگی را نه از سر 

جبر که کامال با اختیار و عشق 
انتخاب کرده است. 
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