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  سرمتن
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که در  اصطالح ادبی مانتال نه یک مکتب است که بخواهد شاعران و نویسندگان مخصوصی را گروه کند و نه یک جنبش بهآنتی
 !فرد باشدپی معرفی سبکی منحصربه

نافرم و لمپنیسم ادبی که اعتبارش را نه از معرفی فرمی خاص بل از  اي علیهست. ایدها مانتال پیش از هرچیز یک ایدهآنتی 
 .خواهدمند میگیرد که ادبیات را ساختهاي فردي و فرمیک هرکسی میالقیتجمیع خ

مانتال اش همین سانتیوري تحویل مخاطب دهد و یگانه ویژگیخواهد دريماند. دري که نمیاز همین روي به دري باز می
 .نبودن است

خواهند نو بنویسند و خارج از گفتمان فرهنگی مسلط، فضاي ست براي آنان که میمانتال شروع تالشیعبارت بهتر آنتیبه
  دتر ادبیات فراهم شواي براي بازشناسی بیشاي براي این روزهاي ادبیات پارسی ایجاد کنند تا در این گستره، عرصهنقادانه

جایگزین علوم انسانی شود، ما بر آن هستیم رود که کم میست و کمرويدبیات درحال پیشجایی که امروزه مرزهاي او از آن
اوي شناسی، فلسفه و روانکشناسی، زبانجامعه ثلر این بازشناسی از علوم دیگري مطور علمی دنبال کنیم و دکه ادبیات را به

 .مبافته نپنداشته باشیاي جدانیز بهره ببریم تا ادبیات را تافته
هاي هاي نادرستی بکنیم که پایهامید است در این راه با همیاري اهل قلم بتوانیم تفکر نو و اساسن نوگرایی را جایگزین سنت

 .اندادبیات ما را نشانه گرفته
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 .شودي آن باشد، با مخاطب خود تعریف میآورندهکه معرف پدیدرسد هر شکلی از ادبیات پیش از آننظر می به

ن در جها این معنا که در خلق ادبی همیشه باید از مخاطب یک گام جلوتر ایستاد.شناسد؛ بهشناسی زمان و مکان نمیاطبمخ
که پیش از خلق اثر او را امروز که هرچیزي پیوسته درحال تغییر و دگرگونی است، این همان مسیر شناخت مخاطب است؛ این

را  باره بگوید، آناینکه حرف بزند و از انتظارات خود دررا نظاره کنیم و پیش از آنمان خوب بشناسیم، از نگاه او جهان متنی
 .پی دیالوگی خالق با او باشیم بینی کنیم وپیش

هاي تازه و ارگاسم متنی از خوانش اثر نیازمند است و این نیاز در ي اول به کشفمخاطب در مسیر ورود به جهان اثر، در درجه
هاي فراتر روند و بتوانند از نظر فنی واجد کشش و جذابیت» پیچیده«و » ساده«کند که از مفاهیم دوتایی مثل پیدا میآثاري نمود 

عبارت بهتر سخن از ایجاد نوعی پیوند اشتراکی با مخاطب است که محدود کافی بوده، همزمان از جهانی لیبرو برخوردار باشند؛ به
سید توان به درك بهتري از مفهوم مخاطب رحال تغییر میبدین ترتیب در جهانی پیوسته دربرگشتی نیست. وبه یک مسیر رفت

ي چنین آثاري مند به مطالعهمدت عالقه ي اثر ادبی واکنش مثبت نشان دهد و در طوالنیشود مخاطب به مطالعهکه سبب می
  .اي از اثر نائل شودشود و با هربار خوانش به درك و نگاه تازه

شده هاي از پیش تعیینها و نبایداند و خود را در تنگناي بایدآوران ادب فارسی، در این ورطه گیر افتادهقابل توجهی از نامبخش 
 .اندچنان که عدم یکی را دلیلی بر وجود دیگري دانسته و از آن ور بام سقوط کردهاند، آنمحبوس کرده

زدگی هاي جدیدتري دوباره این مسائل را ارزیابی کرده تا از اشکال مختلف شتاباندازاما اکنون زمان آن رسیده است که با چشم
تواند راهگشاي مفاهیم جلوگیري شود. هرگونه دوراندیشی اجتماعی و ایمان به ضرورت تغییر و تحول در حقیقت زندگی می

 .جدیدي در این مسیر باشد
  ند؟هایی با چنین تحوالتی در عصر حاضر مخالفاص و اندیشهنظر داشت که چه اشخ در انتها باید این نکته را نیز در
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شود، از چه اهمیتی در امر نویسش رو در این شماره به این مسئله خواهیم پرداخت که جایگاه مخاطب چگونه تعریف می این از
جلو  به قدمی رو ،حاکم استي آن و مخاطب آورندهتوان در بهبود آشفتگی که بر جهان متن، پدیدبرخوردار است و چگونه می

 .برداشت
 

 ...با ما همراه باشید
  

  مانتالآنتی شوراي سردبیري
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  1گفتید مردمی؟

  یر بوردیوپی

  برگردان: رضا اسکندري
  

  

  یادداشت مترجم
عملی ارزشمند، انقالبی یا » نوشتن به زبان مردمی«توان به زبان مردمی نوشت؟ زبان مردمی چیست؟ و آیا در اصل چگونه می

ي ظریهکوشیده است تا بر اساس ن» گفتید مردمی؟«ي یر بوردیو، فیلسوف اجتماعی فرانسوي، در مقالهرسالت نویسنده است؟ پی
  ها فراهم سازد. ه این پرسشخود، پاسخی ب» هاي اجتماعیمیدان«

ویژه ناگفته پیداست که تأکید بوردیو در این مقاله، مانند بسیاري از آثار دیگر او، بر جامعه و زبان فرانسوي است؛ تأکیدي که به
ها انجوامع و زبهاي او قابلیت بسط به سایر کند، قابل مشاهده است. اما بسیاري از ایدههایی که ارائه میها و نمونهدر قالب مثال

  را دارند. 

یا » زبان استاندارد«، »زبان مشروع«شود و در برابر مفهوم نامیده می» زبان مردمی«چه دهد آنبوردیو در این مقاله نشان می
و » بازارهاي زبانی«تري است که در گیرد، در عمل محصول مناسبات اجتماعی کالنقرار می» زبان طبقات باالي جامعه«
هاي اي غیراستاندارد، با استفاده از واژهاند. استفاده از یک زبان خام و غیراستاندارد، با لهجهشکل گرفته» اي فرهنگیبازاره«

زبانی  »گراییاشرافیت«عنوان یک استراتژي مقاومت و مبارزه با نوعی کاري در قواعد دستوري زبان، هرچند بهنامعمول و با دست
بر  ي زبانینهایت با حفظ نسبت خود با بازارهاي فرهنگی، موجب بازتولید یک نظام سلطهاما در گیرد،مورد استفاده قرار می

شود. بر همین اساس، بوردیو در ي جامعه میشدههاي به حاشیه راندهطبقات فرودست، زنان، کودکان، کارگران و سایر گروه
ت نام در پش» مردمی«گرفتن پسوند ي قرارواسطهه صرف بهپردازد کي خود، به انتقاد از کسانی مینخستین سطرهاي نوشته

  کنند.گري ایفاي نقش میدهند و به این ترتیب، خواسته یا ناخواسته، در بازتولید این سلطهیک اثر، به آن خصلتی مقدس می

ي رسانه و حتی ذوق و سلیقه ها (مانند هنر، ادبیات، سیاست،ي فکري خود، که آن را به جز زبان در سایر حوزهبوردیو در پروژه
دهد که زبان و محصوالت زبانی (چه گفتار و چه اي و خیالی را مورد نقد قرار میي اسطورهکار بسته است، دوگانهدي) هم بهفر

 ظنوشتار) را به دو سطح باال و پایین، ظریف و زمخت، تقسیم کرده است. به باور او، ایستادن در هر طرف این دوگانه، بدون حف
ان زب«یافتن آن در جهان اجتماعی است. به باور بوردیو، کردن موضعی انتقادي، به معناي پذیرش این دوگانه و کمک به ادامه

، جایی بیرون از مناسبات بازار (یا بازارهاي) اجتماعی وجود ندارد و »دین مردمی«و » هنر مردمی«، »ادبیات مردمی«، »مردمی
ا هابیتوس) برآمده از میدان اجتماعی خود، به نوعی با قواعد این بازار(ها) هماهنگ و حتی واره (یهرکسی بر مبناي عادت

  شود.همدست می

                                                        
١. Bourdieu, Pierre (٢٠١٣). "You said Popular?" In: What is a people. Ed(s): Bruno Bosteels and Kevin Olson. Trans. by: Jody Gladding. New York: Columbia University 

Press. 
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اجتماعی  ترین فیلسوفانتوجه در این مقاله، فرم زبانی بوردیو در نگارش است. بوردیو، که تا زمان مرگ یکی از بزرگي جالبنکته
ي غیراستانداردش شناخته شده است. بوردیو خود در فرانسه بود که بیشتر به لهجه اي درشد، از اهالی منطقهاروپا محسوب می

یل دلهاي پاریس و صرفن بهاش در بهترین دانشگاهي دانشجوییکند که در دورههایش بارها به تحقیرهایی اشاره مینوشته
 اي با جمالتدیگرش، فرم زبانی بسیار پیچیده هايکرد. اما در این متن، و در بسیاري از نوشتهاش تحمل میي محالتیلهجه

  2هاي نگارشی را انتخاب کرده است. طوالنی و دشواري

ي رویکردي که به باور برخی از مفسران آثارش، به نوعی ریشخند نظام دانشگاهی فرانسه است که به راحتی و فقط به خاطر لهجه
رانسوي ف«هاي گرفت و حاال حتی قادر به فهم نوشتهاصر را به سخره میشناسان معترین جامعهها یکی از بزرگغیرپاریسی، سال

  او هم نیست.» معیار

  

  ؟»مردمی«گفتید 
اند؛ به مدد این هاي دقیق مصونهمراه دارند، از تیغ موشکافی) را بهpopular» (مردمی«هایی که پسوند جادویی اصطالح

شوند، بالفاصله در معرض نزدیک می» مردم«که از دور یا نزدیک به عبارت هاي انتقادي از یک مفهوم، واقعیت که تمام تحلیل
سانی که ترتیب، بالفاصله توسط تمام کگیرند و بدینعنوان خشونتی نمادین علیه واقعیتی بسیار نمادین قرار میبازشناسی به

یح کنند، تقبرا براي خود تضمین و کسب می »آرمانی نیک«است و با این کار، منافع دفاع از » مردم«شان دفاع از آرمان وظیفه
فرهنگ («اش خانوادههم همین مساله صادق است که درست همانند دیگر تجلیات هم» زبان مردمی«شوند. در مورد مفهوم می

شود، گویی این تمام آن چیزي است مندي خود تعریف میو نظایر آن) تنها در نسبت» دین مردمی«، »هنر مردمی«، »مردمی
  ه از زبان مشروعی برآمده از تلقین و تحمیل دیرپا و همراه با خشونت نظام آموزشی مدارس بیرون مانده است.ک

ي لغات مردمی چه گنجینهدهند، آنروشنی نشان میبه» فرانسوي نامتعارف«هاي عامیانه یا هاي اصطالحنامهطور که واژههمان
ها درج نامهاند یا اگر در این واژههاي مشروع زبان بیرون ماندهنامهکه از واژه شود هیچ نیست مگر تمام آن کلماتینامیده می

ي روزمره یا اي که در زبان محاورهیعنی واژه«معناي خانوادگی، . به famاند: منفی همراه» عالمات کاربرد«اند، همواره با شده
اي که در میان قشر مردمی یا قشر کارگر شهري یعنی واژه«می، معناي مرد. به pop؛ »روددر زبان مکتوب دمِ دستی به کار می

ها با نامه، که در واژه»نامتعارف«یا » مردمی«براي تعریف این ». معمول است اما مورد پرهیز و سرزنش بورژوازي متمدن است
نیم یاد ببریم، باید معلوم ک که شرایط اجتماعی تولید آن را ازمشخص شده است، با بیشترین دقت ممکن، بدون آن .popپسوند 

  شود فهمید.چه می» معمول است«چیست و از عبارت » طبقات مردمی و طبقات کارگر«منظور از عبارت 

شان را مرهون این هاي سیاسی، که ارزش»کارگران«یا » مردم«، »طبقات مردمی«درست مانند مفاهیم هندسی و متغیر 
هاي تا بتوان جمعیت -عنوان مثال در زمان انتخاباتبه–ندازه خواست گسترش داد توان هراشان را میاند که مرجعواقعیت

قدر محدودشان کرد تا فقط وکارهاي کوچک را هم در آن گنجاند، یا برعکس، آنروستایی، نیروهاي مدیریتی و صاحبان کسب
» ارگرطبقات مردمی و ک«برگیرد، مفهوم شان) را درکارگران صنعتی یا حتی فقط کارگران صنایع سنگین (و نمایندگان منتخب

رهون شود، مکه در فرآیندهاي روشنفکرانه به کار گرفته میاش را، زمانیهاي فریبکارانههم، با ظرفیت نامحدود گسترش، ارزش

                                                        
به فراخور حجم مطلب،  نیاند. همچندر قالبک آمده یام که همگبه به متن اضافه کرده یعبارات ایها از متن، به ضرورت واژه ییجاها يدر ترجمه. 2

 اند. ام که با عالمت [...] مشخص شدهاز مقاله را حذف کرده ییهابخش
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قدر آن ي شمول آن راصورت ناهشیار دامنهتواند، درست مانند یک آزمون فرافکن روانکاوي، بهاین واقعیت است که هرکسی می
  هاي اجتماعی خود تنظیم کند. ها یا فانتزيداوريرا بر اساس منافع، پیشدستکاري کند تا آن

تن گرفنظردر» سطح پایین«در میان باشد، همه با » زبان مردمی«که بحث تعیین حدود همین دلیل است که همگان، زمانیبه
نقشی اساسی را در تولید و گسترش این زبان ایفا » کارهاخالف«که کنند نظرند و این ایده را طرح میصاحبان این زمان هم

توانیم با اطمینان کارگران بومی شهرها را هم در شود. میهاي مشروع بیرون گذاشته مینامهکنند؛ زبانی که قاطعانه از واژهمی
رون ها از این تعریف بیاي توجیهاساس پارهرکه کارگران روستایی بحالیگیرد بگنجانیم، دردربرمی» مردمی«ي چه واژهشمول آن

ها کنار را براي آن» محلی«معناي به .regionها، کاربرد نشان دیگري یعنی نامهشوند (شکی نیست که واژهگذاشته می
احبان که آیا ص -و این هم از مزایاي این مفاهیم نامتعین و مبهم است-شود اند). اما این سوال حتی مطرح هم نمیگذاشته

هاي پردازيدارهایی که خیالتوان در ذیل این مفهوم قرار داد یا نه؛ کافهدارها را هم میخصوص کافهوکارهاي کوچک، و بهکسب
که از نظر فرهنگی و زبانی، قرابت بیشتري با کارگران دارند حالیگذارد، درتردید از این مفهوم بیرون میها را بیپوپولیستی آن

ود تا از شهاي مارسل کارنه تغذیه میپردازي بیشتر از فیلمروي، مسلم است که این خیالهررده؛ بهن و کارمندان میانتا با مدیرا
هاي اییبازنم» ترینناب«عنوان هایی نوستالژیک را بهمشاهدات واقعی؛ تخیلی که بیشتر اوقات خاطرات فولکلوري از پسمانده

اي، مهاجران را، اسپانیایی باشند یا پرتغالی، الجزایري یا مراکشی، اهل مالی ون هیچ مالحظهزند و بدجا می» مردم«از » اصیل«
تري در جمعیت کارگران دانیم جایگاه بسیار مهمکند: کسانی را که میحذف می» مردم«ي تعریف باشند یا سنگال، از دایره

  صنعتی دارند، تا تصویر خیالی یک پرولتاریا.

[...]  

ها، در ها و چه نویسندهشناسرا توصیف کنند یا به آن زبان بنویسند، چه زبان .popاند این زبان ی که کوشیدهتمامی کسان
طور معمول و در زمان پرداختن به زبان یعنی با همان دقت عملی که به-» زبان«شان براي پرداختن به آن در مقام یک تالش

ترین اند که کمابیش هیچ نسبتی با شکلی از گویش که بیگانهنوعاتی محکوم کردهخودشان را به تولید مص -دهندمشروع انجام می
هاي زبان فرانسوي نامتعارف، در نامهبرند ندارد؛ زیرا نویسندگان واژهکار میسخنوران با زبان مشروع در مبادالت کالمی خود به

مدنظر  »ي زمانی طوالنیفراوانی کاربرد قابل توجه در بازه«با نویسی که در آن تنها واژگانی نامهداستانی با الگوي مسلط واژههم
کل گفتار شده، شترتیب، با گزینش از میان واژگان پیشتر گزینشاند؛ و بدینگیرند، فقط به متون مکتوب رجوع کردهقرار می

گفتار و بازارهاي کمابیش  هاي موجود میان اشکالهایی که مسئول ایجاد تفاوتمورد نظرشان را، با عطف نظر به فراوانی
  اند. محدودشان است، دستخوش تبدیل و تبدلی جوهري کرده

ي کارگر، اش گفتار طبقهکردن یک گفتار، نمونهکنند که براي مکتوبها، این نکته را هم فراموش میها، مانند بسیاري از نکتهآن
ها و حتی شرایط است که در جایی بیرون از موقعیت کردن آن)، ضروريکه فاقد غایتی ادبی است (و نه رونویسی یا ضبط

ها، اوانیکردن ساختار فریا حتی یادآوري گزینشی است که با واژگون» سازيواژه«اجتماعی تولید آن گفتار ایستاد و این، به نفع 
  گذارد.[...]ي شمول خود بیرون مینیز از دایرهدر زبان استاندارد وجود دارد را چه هر آن

  

اال و اساس مقوالتی چون بگرایی است که جهان اجتماعی را بربندي دوگانهکارگیري طبقهیکی از نتایج به» زبان مردمی«م مفهو
اساس کند؛ به بیانی خالصه، بربندي میپایین، ظریف و زمخت یا خام، متمایز یا عوامانه، نادر یا معمول، رسمی یا روزمره طبقه

راي کنند و باي هستند که شکافی متمایز در پیوستار اشکال گفتار ایجاد میها مقوالتی اسطورهمقوالت فرهنگ و طبیعت. این
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، طور اخصي سخنوران [قشر] متوسط و گفتار محدود سخنوران تحت سلطه، و بهها میان گفتار روزمرهپوشانیمثال، تمامی هم
  گیرند.نادیده می، ها داده شده استبه آن» مردمیزبان «اپسند که از سوي همگان، لقب ن را ي اشکال گفتاريتنوع بسیار گسترده

ي نمادین است، خود افرادي که تحت هاي سلطهنما (پارادوکسیکال) که یکی از تأثیراي تکرارهاي متناقضاما از خالل مجموعه
ردار؛ بقوي در برابر ضعیف یا فرمانبندي (مانند توانند اصول جهانی تقسیمها، میهاي خاصی از آنکم الیهاند، یا دستسلطه

ط؛ و شکل یا غلپذیر؛ مستقیم و راست در برابر خمیده، بیهوشمند در برابر احساسی یا حساس؛ سخت در برابر نرم یا انعطاف
بانی ز ي خود ساختار بنیادین نظام سلطه را در چارچوبنوبهنظایر آن) را در زندگی اجتماعی خود به کار بگیرند؛ اصولی که به

پذیري، قدرت و ضعف، مرد واقعی هاي میان آمریت و فرمانکنند. این شکل بازنمایی جهان اجتماعی، از خالل تقابلبازتولید می
شوند) و دیگر موجودات مؤنث یا مخنثی که محکوم به انقیاد یا تحقیرند، نشان داده می .mescو  .dursهاي (که با نشانه

  شود.ي سلطه را پذیرا میجوهره

اند، محصول همین تکرارهاست که آن اصول تقسیم عیار انسجام یافتهتمام» زبان مردمی«هاي عامیانه که در قالب یک اصطالح 
کند. [در میان این افراد] احساسی مبهم وجود دارد تحمیل می» زبان مردمی«هاست، [از نو] به این را که خود محصولی از آن

پذیري را در دل خود دارد و همین، براي تردید در واقعیت شناختی، شکلی از سرسپردگی و سلطهزباننوایی که هممبنی بر این
ایزبخشی هاي تمگذاريي فاصلههمه، تعقیب فعاالنهنوا [با ساختارهاي زبان استاندارد] کافی است؛ و باید به اینفرادستی مردان هم

[این ساختارها]  »اجراي افراطی«زدن از بازها، دست در دست هم به سرتمام این کند؛ وهاي مختلف را ایجاد میرا افزود که سبک
که حالیرانجامد، دها [ي استاندارد] و مقیدترین اشکال گرامري میخصوص تلفظجا، به نفی بارزترین وجوه گفتار مسلط، بهو از آن

طورمشخص در امور مربوط به جنسیت به –[زبان] مسلط را ها (سانسورها)ي مندي مبتنی بر تخطی از محدودیتزمان، بیانهم
ناختی شکند. تخطی از هنجارهاي رسمی، زبانبا هدف متمایزساختن خود از اشکال معمولی گفتار، پیگیري می -(سکسوالیته) 

لط، و به طریق هاي مستحت سلطه است، زیرا مخالف گروه» معمولی«هاي کم تا حد زیادي در مخالفت با گروهو جز آن، دست
بخشند] بخشی از همین کار شناختی [که به شکلی از زبان مشروعیت میاولی، مخالف خود این سلطه است. مجوزهاي زبان

ها]، باید از خود نشان دهند تا بتوانند خصوص جوانان [این گروهو به» هاخالف«کشیدن آن چیزي است که بازنمایی و به تصویر
یگران و حتی به خودشان اثبات کنند؛ تصویر مردي که بدترین چیزها را دیده و براي هرچیزي آماده است تصویري مردانه را به د

زند؛ و در واقع، حتی اگر بتواند با افشاي خود، با دادن ضعفی از جنس احساسات زنانه سر باز میو از پذیرش احساسات یا نشان
هاي تحت سلطه] مواجه شود، یعنی با تمایز هاي مسلط و گروه[میان گروههاي] تحت سلطه به احیاء تمایز تمایل تمامی [گروه

هاي عاطفی، اخالقی مند ارزششمول ساختن امر زیستی از طریق کنایه، طنز یا هجو و با تنزل نظاممشخص زبان عامیانه، جهان
ند، این اان عامیانه را به رسمیت شناختهژرف واژگ» منديغایت«گران [زبان] هم در شرایطی که تمامی تحلیلیا زیباشناختی آن

  گرایی زبانی. مواجهه پیش از هرچیز تأییدي است بر اشراف

[...]  

کال که معیار سنجش تمام اش» استاندارد«گراي اندیشه که به ایجاد تخاصمی میان زبان براي رهایی از تأثیرات این شکل دوگانه
ي اشکال به الگوي تمامی تولیدات زبانی بازگردیم و در آن الگو، اصل تنوع گستردهانجامد، باید می» زبان مردمی«زبانی است با 

یم؛ شود، از نو کشف کني زبانی و بازارهاي مختلف منجر میوارهگفتار را که تنوع ترکیبات ممکن در میان طبقات مختلف عادت
واره (یا هابیتوس) که از یک سو، از منظر بازشناسی ي مربوط به عادتکنندههاي تعیینتوانیم از میان مؤلفهبنابراین، می

شده از سوي بازارهاي خاص، و از سوي دیگر، در بازشناسی هاي اجباري ارائهسانسورهاي بازارهاي مسلط [ادبی] یا انتفاع از آزادي
دست بگذاریم: جنس (سکس)، رسند، روي این موارد اي مهم و معتبر به نظر میظرفیت ارضاي مطالبات این یا آن بازار، مؤلفه

دهند؛ نسل، که منظورمان مفهوم اصلی بنیادین در روابط متفاوتی که در بازارهاي متنوع، و به طور خاص در بازار مسلط، روي می
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طورمشخص سکوالر از توانایی زبانی یک نسل است؛ جایگاه اجتماعی که بیش از هر چیز از ترکیب اجتماعی فضاي خانوادگی و به
وارد و تبادالت همگن یا ناهمگن برآمده از این فضا قابل تشخیص است؛ خاستگاه اجتماعی، روستایی یا شهري، و قدمت یا تازهکار 

  بودن؛ و درنهایت خاستگاه قومی.

شده در نظم اقتصادي و اجتماعی، مانند ترهاي کمتر هضمطورمشخص در میان مردان، و در درون گروه مردان، در میان جوانبه
 صورت ضمنیشویم؛ اشکالی که بهرو میبرداري روبههاي مهاجر است که با بارزترین اشکال نفی اطاعت و فرمانوانان خانوادهج

خود  يچیز در آیندههایی که هیچي آنکه وقتی رابطه» زور«ي اخالقی یابد. قاعدهدر به کار بردن اشکال مشروع گفتار نمود می
هاي کمابیش انتحاري، بار و بازيهاي خشونتشود، خود را در کیش[ي محتومی] قطعی میبینند با چنین آینده نمی

کشیدن [شکلی از] ارزش از هاي بیرونشک تنها یکی از راهسازد، بدونها، الکل، مخدرهاي سنگین نمایان میموتورسیکلت
ا گرایی زنانه یها که با حسسات و حساسیتگرایی و بدبینی، نفی احساهاي یک موقعیت است. موضع پرالتهاب واقعضرورت

بودن چه براي خود و چه براي دیگران که همگی مصنوعات اي براي قلدرشوند، احساس وظیفهذات دانسته میشده همزنانه
 فرجامی است که فقر و قانون جنگل، تبعیض و خشونتهاي] منفورند، راهی براي جاگیرشدن در دنیاي بیگرایی [گروهاشراف

ازد، ساي که تجاوز از حدود و قواعد را برمیاند. قانون اخالقیکلی بالفایدهراند؛ جایی که اخالقیات و احساسات بهبر آن حکم می
شناختی و غیر آن. چنین گذاشتن مقاومت در برابر هنجارهاي رسمی زبانگذارد مبنی بر به نمایشاي بر دوش افراد میوظیفه

طور مستمر از سوي [دیگر توان ادامه داد. تنشی که بهمی -خصوص براي جوانانبه–العاده اي تنشی فوقمقاومتی را تنها به به
ود ها [ي موجگرایی مردمی، که بازتنظیم نسبت امیدها به شانسشود. این مقاومت، درست همانند واقعاعضاي] گروه تقویت می

هایی يمندکند: کسانی که ناگزیرند براي کسب رضایتبراي بقا ایجاد میدرجامعه] را در دستور کار خود دارد، سازوکاري دفاعی 
آورند، به اشغال جایگاهی خارج از قانون دست بزنند، خود به خوبی دست میبودن بهراحتی و در چارچوب قانونیکه دیگران به

  اند. [...]هاي چنین شورشی آگاهاز هزینه

هایی که [از این زبان خود را بر تغییر و تحوالت در کارکرد و معناي واژگان و عبارت هايتراز آن، باید دقت کنیم که چشمهم
والت ترین محصشدهیابند، نبندیم. به دلیل همین تغییرها است که ممکن است برخی از شناختهمردمی] به زبان روزمره راه می

عبارات  صورتشوند، بهکار گرفته میت عمومی و روزمره بهساالران [زبانی]، زمانی که به صورنسبت به اشراف» هاخالف«بدبینی 
شان را، در هايي بیان احساسات، عشق و دوستیاي عمل کنند که به مردان اجازهکنندهشده و [حتی] خنثیمعمولی خنثی

شان مانند والدین، ها براي نامیدن چیزهاي مورد عالقهتوانند از این واژهدهد و این مردان میچارچوب مشخصی از ادب، می
  فرزندان یا همسرشان استفاده کنند. [...]

شویم یرو مترین زنان روبهکردهترها و تحصیلتردید با جوانها، از منظر زبان مشروع، بیمراتب جایگاهاما در حد دیگر این سلسله
هاي اقتصادي یا فرهنگی پیوند ز سرمایهي شغل یا ازدواج، با جهان افرادي با کمترین سطح برخورداري اواسطهکه هرچند به

توانند به این مطالبات پاسخ دهند. امري که اند و میاند، اما آشکارا نسبت به مطالبات بازار مسلط [زبانی و ادبی] حساسخورده
رهاي با تأثیر تغیی صورت جوهريها بههاي نسلی، این تأثیردهد. [اما] در خصوص تأثیربورژوایی میها شکل و شمایلی خردهبه آن

عامل  ترینگر مهمشکل [پرورش] نسل جدید، یعنی با میزان دسترسی به مدارس، در ارتباط است؛ شاخصی که نشانمربوط به
  هاست.تفاوت میان نسل

[...]  

ي اجتماع] با هاي تحت سلطهتمامی نادیده بگیرد و هربار که کسی [از گروهتواند قوانین زبانی یا فرهنگی را بهکس نمیهیچ
ه دهد، محکوم بویژه زمانی که این تعامل در محیطی رسمی روي میشود، بهکسانی که از توانایی [زبانی] مشروع وارد تعامل می
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وانینی زنند؛ قها رقم میآفرینی است که بدترین شرایط را براي محصوالت زبانی این گروهبازشناسی عملی و مادي قوانین ارزش
  کند. ماندن محکوم میشی کمابیش مذبوحانه براي اصالح خود، یا براي ساکتکه آنان را تال
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مثابه یضاح، و زبان بهمخاطب، است
 ي ادبیاتسوژهکالن

 زادههومن حسین

  

 

 شناختی هنر وفرض استقالل زیباییي آن، همواره با پیشتلقی تاریخی از ارتباط میان ادبیات و مخاطب، یا متن و خواننده
نشانگرهاي  است تا پیوستهشناسی به اثر سلطه و استیال، موجب شدههمین سبب با تبدیل اثر زیباییاست و بهادبیات همراه بوده

 ي بیستم، ادبیاتهاي فکري در سدههمه تالش و رویارویی برخی از نحلهایناین نظام سلطه را از متن به مخاطب نشانه رود. با
ولوژیک هاي ایدئکند و نیز استقالل و مشروعیت ادبیات را نسبت به سایر فعالیتآلود جدا میهاي وهمانگارهرا تا حد زیادي از این 

یابد و هر بار دار میي شناخت، کنش زمان ذهنی را در فرایند خواندن یک اثر ادامهکشد. براي نمونه، نظریهبه پرسش می
 شود؛ بنابراین سکون و انفعاله در آن شناخت دیگري از پدیدارها تجربه میگیرد کشدن یک متن را فرایندي در نظر میخوانده

که خود  ايها، از صنایع ادبی گرفته تا اصول اولیهفرضي پیشالیه هدایت شده و همههاي مکرر چندیک اثر ادبی به مسیر تأویل
ا شناسی ساختاري و نیز بتر با زبانه پیششناسی ادبیات کشود. همچنین زباناست، باطل میبر اساس تجربه تبیین شده

اسی شني سبکرسد و دو گونهمی» گفتمان«ي بیستم به مفهوم ي دوم سدهشد، در نیمهشناسی ادبیات شناخته میسبک
مند هقاعد اثر بگذارد؛ روابط» خواننده«تواند بر هایی که یک نویسنده میکشد: یکی تأویل اتمیستی شیوهادبیات را به چالش می

 شناسی ارگانیک؛ بینش شخصی نویسنده که به بیان و انتقال آگاهیمیان ترفندهاي زبانی و تأثیر آن بر خواننده، و دیگري سبک
 شناختی و ناکارآمدي نسبیشناسی رمانتیک ارتباط تنگاتنگی دارد. با افول این دو جریان سبکانجامد، که با زیباییمی

رایی ادبی با خود به ارمغان آورده بود، تمایز میان زبان ادبی و زبان کاربردي هم در بررسی که ساختگ» امپریالیسم زبانی«
گیرد. هاي زبانی میدوره و عناصر گوناگون موثر بر نظامهاي ادبی هرشود و جاي آن را تحلیل گفتمانرنگ میادبیات کم» ادبیت«

ناپذیر است، ادبیات مدرن هم از اش امکانک از زبان رایج زمانهگونه که تمایز زبان شعر کالسیمطابق این رویکرد، همان
برد؛ پس ادبیات با سایر اشکال گفتمان در یک جامعه در استعدادهاي زبانی موجود در نظام کاربردي زبان روزگارش بهره می

 کند. ثباتگیرد، حتی اگر اتحاد تاریخی میان بالغت و ادبیات را بیتعامل و تبادل دائمی قرار می

ي مثابهي میان ادبیات و مخاطب، پرداختن به زبان بهترین رویکردهاي تبیین رابطهي بیست و یکم، یکی از کاربردياما در سده
ي زبان، یعنی هاي گرامشی دربارهشدگی از طریق استیضاح است. این گرایش که در آموزهي ادبیات و ابزار سوژهسوژهکالن

شناسی موسوم به سو به نقد زبانطن هر ساختار سیاسی و رد تصور انتزاعی از آن ریشه دارد، از یکگرفتن زبان در بنظردر
ترین کند تا به یکی از مهمپردازد و از سوي دیگر تالش میاي از آن میدر تعبیر ساختگرایانه و یا چامسکی» علمی«شناسی زبان

اثیر اي) یک اثر ادبی و تتوان میزان ماندگاري (تاریخی، فرامنطقهمیشناسی مارکسیستی پاسخ دهد: چگونه هاي زیباییپرسش
 ي متن و مخاطب را شرح داد؟مواجهه

ي زبان که انتقال اطالعات و ایجاد ارتباط باشد، تبدیل فرد به سوژه است. بنابراین مطالعهدر این رویکرد، کارکرد زبان پیش از آن
ي مترتب بر هاي تعارض و منازعهچه اهمیت دارد، شیوهر موضوعیتی نداشته و آنبودي (ذاتی) دیگعنوان یک اصل درونبه

ي مثابهتوجه به وضعیت فرماسیون اجتماعی (که بهباهاي نامتجانس زبانی است. ادبیات یک محصول ایدئولوژیک است که نظام
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» ارزش«کند و ) و موقعیت تاریخی، تعین پیدا میشودنظامی از روابط میان پایه و روبنا در یک ذات جغرافیایی معین تعریف می
شود. از این منظر، موفقیت و یا عدم موفقیت یک اثر ادبی در جذب و آن با این تعین دوگانه مشروط و در نتیجه محدود می

ان ترکیب زهاي ادبی آن نیست، بلکه منطبق بر وضعیتی است که میایجاد ارتباط با مخاطب، دیگر ناشی از استعداد و قابلیت
هاي تاریخی مجزا از همین دلیل است که قابلیت بازآرایی اثر ادبی در بافت کند. بهپذیر میادبیات را با این امر متعین امکان

 شود.عنوان ویژگی بنیادین ادبیات مطرح میها در قالب ظرفیت استمرار کار ادبی و بهشرایط پیشینی تکوین آن

ي ابزار ثابهمترین کارکردهاي آن، یعنی ادبیات بهولی از روبناهاي ایدئولوژیک است، به یکی از مهمکه ادبیات محصبا پذیرش این
این  ي تمییز آگاهی دروغین از آگاهی راستین در ارتباط است. بررسیم که از جهاتی با تز برشت دربارهبازشناخت ایدئولوژي می

نوعی از شناخت نائل شود؛ اما همین شناخت جاي بازشناخت بهدئولوژي، بهتواند با شکستن حصار ایاساس بخشی از ادبیات می
ا برداشت انجامد که بشود و به تعبیر لوسرکل به دیالکتیک شناخت/بازشناخت میهم از طریق بازشناخت ایدئولوژیک میسر می

تیضاح عنوان سوژه اسیدئولوژي فرد را بهاي از ایدئولوژي قرابت بسیاري دارد. با دیالکتیک شناخت/بازشناخت است که اگرامشی
 پردازد.ي مطیعِ آزاد، به استیضاح متقابل میکند و سوژهمی

ابل در ي لویی آلتوسر و نیز مفهوم استیضاح متقطور خالصه به مفهوم استیضاح در اندیشهاکنون براي شرح بیشتر این فرایند، به
ها ي تخیلی افراد با شرایط واقعی هستی آنیی آلتوسر، ایدئولوژي بازنمود رابطهکنیم. از نظر لوآراي ژان ژاك لوسرکل اشاره می

ي افراد با شرایط هستی است کند، بلکه رابطهها را در ایدئولوژي نمودار میاست. در واقع این شرایط واقعی افراد نیست که آن
  شود. که در ایدئولوژي نمودار می

. حال یابندمیي خود را با جهان واقع بازي رابطهشدههاي مناسب و از پیش ساختهها در ایدئولوژي بازنماییعبارت دیگر انسانبه
ي تولید چند که آلتوسر دربارهشوند. هرپذیر میي ساختارهاي تخیلی، تحریف شده و مانند امر واقع باورمنزلهها بهکه بازنماییآن

اي که دارند، العادهي اجتماعی فوقها با گسترهتوان در نظر گرفت که بازنماییها فصاحت کمتري دارد، اما میییاین بازنما
از  ناپذیر نظام سلطه، برخیهاي اجتنابي انحرافاند؛ یعنی با همهي فرماسیون اجتماعیکنندهي توصیفنمایانگر روابط سلطه

شود. حال اگر به سبب عملکرد تخیل، این تصویر نادرست است، اقع در آن منکسر میي همین نظام و جهان وتصاویر وارونه
ا عمل کند؛ یعنی ایدئولوژي بپذیرد؟ مطابق استدالل آلتوسر، ایدئولوژي افراد را به شکل سوژه استیضاح میرو فرد آن را میازچه

زند ال میاي را مثکند. آلتوسر صحنهفرد را به سوژه بدل میکند، یا می» جذب«نامیم، فرد را بسیار دقیقی که آن را استیضاح می
  )bas-, làvous ,Hé(!» آهاي تو! تویی که اونجایی!«کشد: زند و یا فریاد میکه در آن یک مأمور پلیس در خیابان سوت می

مکان دارد که او مورد خطاب واقع است و یا اکند که او مورد خطاب قرار گرفتهطور غیرارادي خیال میگردد. فرد بهو فرد برمی
روییم؛ ي مطیع روبهجا ما با یک سوژهسازد. تا ایناي از فرد یک سوژه میدرجه 180گوید که این چرخش باشد. آلتوسر میشده

ا ر اي از سوژهبودن آن است و مفاهیم دوگانهبردارشدن فرد به شکل سوژه پیش از هر چیز در راستاي فرمانچرا که استیضاح
گیرد. نخست، یک ذهنیت آزاد و مرکز ابتکارعمل که مسئول اعمال خودش است و دوم مفهومی از سوژه که بیانگر دربر می

 گونه آزادي است.اش فاقد هربرداريي فرمانجز پذیرش آزادانهاطاعت از یک قدرت بیرونی است؛ بنابراین سوژه به

دهد که فرد منتشر شد، نشان می 2019ضاح، سوژه، زبان و ایدئولوژي و در سال ژان ژاك لوسرکل در کتابی که زیر عنوان استی
دهد دامه میگرانه استیضاح را اگردد، بلکه به مسئولیت خود و به شکلی کاملن کنشنمیشده یا همان سوژه به انفعال براستیضاح

ر به ما کند. آلتوسیک استیضاح متقابل ایجاد میعنوان سوژه، پردازد. پس هر استیضاح یک فرد بهو به استیضاح متقابل می
الق، سوژه است که همان تکلیف در اخبردار کالنبردار ایدئولوژي نیست، بلکه فرمانمعناي واقعی کلمه فرمانگوید که سوژه بهمی

طح ي زبان در سه سسوژهدر ادبیات است. اما همین دیالکتیک استیضاح و استیضاح متقابل با کالنزبان قانون در جامعه، ... و 
تی رسد؛ دوم در سطح معناشناخي زبان که به منظورشناسی میگرایانهگیرد: نخست در سطح پراگماتیک یا سطح عملصورت می
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یعِ آزاد، ي مطهاي سوژه است؛ و سوم در سطح نحوي زبان که مبتنی بر استبداد دستور زبان است. سوژهفرضکه مبتنی بر پیش
پردازد، به بازشناخت متقابل و حتی به بازشناخت ي متن، پیوسته به استیضاح متقابل مینویسنده و چه خوانندهچه در مقام 

 سوژه از خودش.

و که در بهترین کند؛ شناختی سوبژکتیکشاندن دیالکتیک استیضاح و استیضاح متقابل، شناخت را بازتولید میادبیات با به صحنه
ي مثابهي متن و مخاطب (نویسنده از پیش با زبان بهکند. در فرایند مواجههي ایدئولوژي را تکرار میسازي ذهنیحالت خود تجربه

ضاحی دهد و هیچ استیاست) در ازاي هر استیضاح یک استیضاح متقابل رخ میهاي ایدئولوژیک به سوژه بدل شدهیکی از دستگاه
ي متن و مخاطب، همواره نشانگرهاي پذیرد. در فرایند مواجههپایان می شود و این فرایند فقط با مرگ سوژه است کهنهایی نمی

 شوند: تیک/تاك...تیک/تاك.استیضاح جابجا می

 

 منابع:

.١٩٨٢Althusser ,Louis, Positions, Éditions Sociales, -١ 

.١٩٩٥, Paris, La découverteÉditions Pierre, La sociologie de Marx, -Durand, Jean-٢ 

.٢٠١٩Amsterdam, , De l'interpellation: sujet, langue, idéologie, Editions Jacques -JeanLecercle ,  -٣ 

.٢٠١٥Maingueneau, Dominique  , Linguistique et literature: Le tournant discursive, vox poetica,  -٤ 

.٢٠٠٢La critique littéraire du XXe siècle, paris, Yves, -Tadié, Jean -٥ 

 

 

  

 

 

 

    

https://www.fnac.com/e34722/La-decouverte
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jean-Jacques+Lecercle&text=Jean-Jacques+Lecercle&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


١٥ 
 

  محور ایرانادبیات مخاطب
  شناسی مخاطبنگاهی به جامعه

  روژان مظفري
  

  

ود. بر شهاي مهم در خلق و تولید آثار هنري، عنصر مخاطب است. کسی که اثر به قصد ارائه به او خلق و تولید مییکی از مولفه
که مخاطبان بر چه اساس و با چه مخاطب است. اینشناسی شناسی امروز، جامعههاي مهم در جامعههمین اساس یکی از بحث

  کنند.کنند و یا نمیرویکردي از یک اثر هنري استقبال می

ت رفاي که انتظار میاي سخن از پیدایش یک جامعه انبوه در میان بوده است. جامعهي فزایندهگونهتا کنون، به 1930از سال 
  از بین برود. -ها تولید و مصرف انبوهآشکارترین آن-وامل گوناگوندر آن فردیت و تفاوت میان افراد تحت تاثیر ع

 مثابه بخشی از یککنند، بلکه هر یک بههاي کوچک تولید نمیدر آن جامعه کارگران هیچ محصول کاملی را دیگر در کارگاه
به نظر  »آدم کوکی«یزي بیش از یک ها فقط اندکی چکردند. آنپایان تکرار میاي بیگونهتولید یا مونتاژ وظیفه واحدي را به

ي هابود. محصول واحدي در همه جا موجود و آماده مصرف بود. تفاوتمی» مصرف انبوه«و » تولید انبوه«آمدند، نتیجه منطقی می
می را ده عظیهاي شنونشد. رادیو و تلویزیون، گروههاي فراگیر انجام میکار توسط رسانهاي و فردي از میان رفته بود و اینناحیه

  کردند.کردند با شنوندگانی که همه به چیزهاي مشابهی گوش میبه خود جلب می

پذیر ها، آسیبدار ممتاز خود را در برابر قدرت آنهاي جدید، با از دست دادن هویت فردي ریشهها، با ظهور رسانهاین گروه
  شدند.می

  دهی افکار توده و ایدئولوژي حاکم و مسلط داشتند.سزایی را در جهتپردازیم که سهم بهدر ادامه به بررسی چهار مکتب می

اي فراگیر را هنامیده شده است، اثرگذاري سیاسی مستقیم رسانه» سنت لیبرالی«تکثرگرایی لیبرال: این دیدگاه که  -1
بروز و ظهور پیدا کنند و ي آزاد توانند در جامعهها و عقاید میي دیدگاهها همهدانند. از نظر آندر حد بسیار کمی می

جایی که نشریات مختلف مواضع سیاسی مختلفی دارند، راي دهندگان طرفداران خاص خود را داشته باشند. و از آن
هاي همخوان دست به انتخاب بزنند. در واقع عدم قطعیت درباره تاثیر ها و رسانهتوانند بر مبناي دیدگاه روزنامهمی

هاي سیاسی است. لیبرال ها به دو مومی مرتبط با پدیده توزیع قدرت و با خاستگاه ارجحیتها بر افکار عقاطع رسانه
ي امروزي قدرتی برتر و مسلط وجود ندارد و هر قدرتی که براي مثال اصل اعتقاد دارند. اول: در هیچ جامعه پیچیده

اي هآن را دارد. دوم: عالیق و ارجحیت ها داشته باشند، قدرت دیگري در جامعه قابلیت ایستادگی و خنثی کردنرسانه
ها در مطبوعات چه که آنهاست و نه مثال بازتابی از آنسیاسی مردم تابعی از جایگاه اجتماعی و تجارب خود آن

بینند. این دو مراحل در واقع ریشه در تکثرگرایی لیبرالیسم دارد. در نهایت اینکه از نظر خوانند یا در تلویزیون میمی
 اي باید احترام گذاشت و چیزي برتر از چیز دیگررسد که به هر عقیدهلیسم تکثرگرا که در نهایت به این جمله میلیبرا



١٦ 
 

گردد و نقش رسانه بر وجود ندارد و در هنر و ادبیات امر عالی و متعالی نداریم و همه چیز به سلیقه مخاطب آزاد برمی
 مخاطبان در حد بسیار ناچیز و اندك است.

 رایان جدیدراستگ -2

ها بیشترین توجه را معطوف به شکل واحدي از رسانه کردند، در نفوذ سیاسی زیادي پیدا کردند. آن 1980این جناح در دهه 
ها توجه زیادي به مطبوعات و آثار نوشتاري نداشتند. نظریات راستگرایان دار. در واقع آنپراکن یا فرستندههاي سخنواقع رسانه

نیل «توان به دو طیف تقسیم کرد. طیف اول شامل اشخاصی مانند یر تلویزیون بر افکار عمومی را میجدید در مورد تاث
) است که معتقد بودند تلویزیون در رسالت خود نسبت به آموزش به مردم و تنویر افکار 1987»(آلن بلوم«) و 1987»(پستمن

  باشند. ز اندازه به فکر جلب نظر مردم میها اعتقاد داشتند که این رسانه بیش اها شکست خورده و آنآن

) 1996»(لیبیز«باشند. اما دسته دوم بر خالف نظر گروه اول اتفاقا معتقدند بودند که تلویزیون اصال به فکر جلب نظر مردم نمی
  باشد. از جمله افراد وابسته به این دسته می

که طیف دوم خواهان هر چه براي تلویزیون بودند در حالی هوادارن طیف اول خواستار وضع قوانین و مقررات کنترل بیشتري
ها و خصوصا مدیریت ها منشا مشکالت مورد نظر خود را در نوع مدیریت رسانهکردن آن قوانین بودند. هر دوي این گروهکم

  دانستند. ها و خصوصا مدیریت رسانه تلویزیون میرسانه

لویزیونی هاي تکننده براي این رسانه بودند، عوام فهم شدن محتواي برنامهین کنترلدسته که خواستار وصع قواناز این دیدگاه آن
شد امساك ها پخش میچه از سامانه آنهاي ناقدانه خود درباره آنخود به این علت بود که مدیران آن با استفاده از داوري

  کردند.می

خص خود را هاي اعتقادي شغیر پاسخگویی بود که عالیق و ارزشاما از دید افراد دسته دوم، مشکل سلطه مدیران غیر اجرایی 
  کردند.ها تحمیل میبر برنامه

 مارکسیسم -3

هاي مارکسیستی این است ي نحلههاي زیادي نسبت به قدرت رسانه وجود دارد. دیدگاه مشترك بین همهدر این مکتب دیدگاه
شود. در واقع قدرت حاکم اقتصادي، هنجارها، بایدها و مشتق میکه قدرت سیاسی در نهایت از طریق کنترل مبادالت اقتصادي 
کند تا از این طریق بتواند افراد جامعه را کنترل کند و در واقع نبایدها، فرهنگ و ایدئولوژي حاکم بر جامعه را مشخص می

ها و بقاي مسلط حاکم، اندیشه داري از دریچه فرهنگآورند و سرمایهداري را بوجود میهاي کار سرمایهسیاست و فرهنگ شیوه
ود شکند و در نهایت ایدئولوژي حاکم باعث میاي توجیه و درونی میگونههاي اجتماعی را بهکند و نابرابريخود را تضمین می

ها را داري در مردم آنخوانی سرمایهجاي پروراندن قدرت به چالش داري شورش نکنند. در واقع فرهنگ بهکه افراد علیه سرمایه
  دهد.با آن انطباق و سازش می

  مقصود این نوشتار بررسی مخاطب از دیدگاه مارکسیستی است و در ادامه بطور مفصل بدان خواهیم پرداخت.

 گراییفرهنگ -4

چه ز از آننی گونه که دیدگاه تکثرگرایی لیبرالی بصورت واکنشی در برابر نظریه جامعه انبوه بوجود آمد. دیدگاه فرهنگهمان
  گردد.بیند مشتق میگري اقتصادي رهیافت مارکسیستی میخودکاهش
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 يگونهها را بهگرا مانند انسان مارکسیست، رسانهاین دیدگاه ریشه در اندیشه و مطالعات استوارت هال دارد. انسان فرهنگ
اي در صورت پیش وسسات رسانه) م1982بیند. به گفته هال (هاي مسلط بر جامعه میگریزناپذیري گره خورده به منافع گروه

  کنند. ایجاد می» وحدت نظر یا اتفاق آرا«آمدن کشمکش و برخورد منافعی، 

هاي تفریحی و ها اعم از اخبار، برنامهشونده از رسانههاي مسلط بر جامعه، در تمام مطالب پخشاثرگذاري معیارهاي ارزش گروه
  حتی در موسیقی نیز مشهود است.

نندگان کها را دریافتهاي مخاطب این رسانهگرا با مارکسیست در این است که شهروند مارکسیست، گروهرهنگي فتفاوت نظریه
  بیند.ها میکننده آنها و نه فقط جذب هضمهاي آنگرا مخاطبان را مفسر پیامکه انسان فرهنگبیند، در حالیمنفعل می

در  ها را گنجانیدههاست. این رهیافت قدرت رسانهقدرت نوع گفتمانی رسانهگرا بر گرایی تمرکز فرد فرهنگدر دیدگاه فرهنگ
  یند.بکننده منافع طبقه حاکم و مسلط میکه یک فرد مارکسیست متن پیام را بازتولیدبیند، در حالیها میمتن پیام آن

ها اي لویی آلتوسر و مکتب فرانکفورتیي فکري یعنی مارکسیسم و بطور اخص آردر ادامه این نوشتار با تمرکز بر سومین نحله
به نقد وضعیت موجود در جهان و ایران پرداخته و روند مخاطب سازي و شکل دادن به ذائقه و سلیقه مخاطب را با هم بررسی 

  خواهیم کرد.

و  فرینش آثار هنريابتدا باید در مورد مفهوم بازتولید صحبت کنیم چرا که به زعم نویسنده ما امروزه با چیزي به نام خلق و آ
کنیم بازنمایی صرف است. این بازنمایی نه تنها در خلق و تولید آثار هنري که در چه مشاهده میادبی سر و کار نداریم و هر آن

  مصرف توسط مخاطبان و شکل دادن به سلیقه و ذائقه مخاطب هم نقش بسیار مهمی دارد.

شود. در واقع آلتوسر اعتقاد دارد هر چیزي که در سطح لتوسر محسوب میمفهوم بازتولید از مفاهیم کلیدي در آراي لویی آ
فرهنگ و آموزش قابل مشاهده و انتقال است صرف بازنمایی است. به عقیده او هنگامی که از بازتولید ایدئولوژي نظام حاکم 

یک از این نهادها به نوعی در خدمت آید بدین معناست که هرها سخن به میان میتوسط نهادهایی چون خانواده، آموزش و رسانه
ها و به عبارت دیگر ایدئولوژي نظام حاکم را ترویج، القا و بازتولید ها و آرمانمنافع نظام حاکم قرار دارند(خشونت نمادین) و ارزش

ا عاالنه یشود که کنشگران فکنند و از سوي دیگر کارکرد ایدئولوژي توجیه وضعیت موجود است و از این رو مشاهده میمی
  نمایند.کنند و آن را مجددا خلق و ایجاد میهاي نظام حاکم را دنبال میمشیها و خطمنفعالنه ارزش

شود(نگاه کنید به اي از ساختارها حاکم است که از جانب کنشگران و عامالن بازتولید میبنابر این در هر نظامی مجموعه
ابر حکومت کمونیستی کوبا که تماما برگرفته از تبلیغات و اخباري است که توسط ي ایران در برهاي افراد در جامعهگیريجبهه

  سی و رویترز و صداي امریکا و... است)بیبی

باشند و رابطه میان ساختار و عاملیت یک هاي انسانی میکننده کنشدر نظریه لویی آلتوسر، ساختارهاي اجتماعیی تعیین
نند کقت کنشگران معلول قواعد ساختاري بوده و بر طبق اصول و قواعد ساختاري عمل میي علی و یکسویه است؛ در حقیرابطه

تشریح » ایدئولوژي«و در برابر ساختارها از قدرت ابتکار برخوردار نیستند؛ آلتوسر این انفعال کنشگران با با استفاده از مفهوم 
کارهاي  وي اجتماعی است و کنشگران در حد چارچوب سازکننده ساختارهاداند که توجیهکند و ایدئولوژي را عاملی میمی

  پردازند.ایدئولوژیکی به بازتولید نظام اجتماعی موجود می

شود و کار روبنا در واقع ایجاد شرایط الزم داري میاز نظر آلتوسر، روبنا(سیاست، فرهنگ، حقوق و ...) منجر به بازتولید سرمایه
  کند.پذیر میداري را امکانعمده کارکردش این است که بازتولید شدن سرمایهداري است، پس براي بقاي سرمایه
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داري دولت در خدمت بازتولید و تداوم این نظام قرار دارد که از دو طریق این نقش را و در واقع از نظر آلتوسر در جامعه سرمایه
» هاي سرکوب دولتدستگاه«پلیس، زندان) که در واقع کند(ارتش، کند: در شرایط حاد از نیروي قهریه خود استفاده میایفا می

  ها و هنر). (خانواده، نهادهاي آموزشی، رسانه» هاي ایدئولوژیک دولتدستگاه»هستند و دوم استفاده از نظام ایدئولوژیک یا 

ا و کردارها، ساختاره کند، ایدئولوژي دراي ضمنی عمل میکند که ایدئولوژي نه به طرزي آشکار بلکه به گونهوي استدالل می
کنیم و از این رو به سادگی، حضور و تاثیراتش را نادیده کند، ما ایدئولوژي را درونی میانگاریم زیست میتصوراتی که بدیهی می

  گیریم.می

رین تایعاي از گفتارها و تصاویر است که ششماریم، بلکه مجموعهها را مذموم میایدئولوژي به معناي اعتقاداتی نیست که آن
توانند خودشان را بدون داري میشود و در واقع با کمک ایدئولوژي است که حکومت و سرمایهها و ...را شامل میها و ارزشدانش

از  ایدئولوژي در حقیقت نظامی« گوید:اي ناخودآگاه است. او میتهدید انقالب بازتولید کنند. به زعم آلتوسر ایدئولوژي پدیده
ها اغلب بصورت تصاویر و مفاهیم هستند اما در ها هیچ ارتباطی به آگاهی ندارند. اینا در بیشتر مواقع این داللتهاست امداللت

هاي ها ابژهشان؛ اینشود اما نه بواسطه آگاهیها ساختارهایی وجود دارد که بر جمعیت کثیري از افراد اعمال میوراي این
  شوند.ها اعمال میباشند بر آنو از طریق فرایندهایی که دور از دسترس افراد میفرهنگی ادراك شده و مورد پذیرش هستند 

ا هها که در زمینه فرهنگ و هنر به جد کار کرده اند در مورد رسانهها به نام مکتب فرانکفورتیو اما گروه دیگري از مارکسیست
  به چند اصل معتقدند

 ترویج و مشروعیت بخشیدن به ایدئولوژي حاکم -

 جیه نابرابري در ثروت و قدرتتو -

 انتشار رضایت و ایجاد شهروندانی موافق و عالقمند به وضع کنونی سیاسی و اقتصادي -

 هایی همگرا با نظام سیاسیمشروعیت بخشی به نظام سیاسی از طریق خلق انسان -

 داري در دست طبقه حاکمحفظ و ثبات نظام سرمایه -

د و شنامیده می» صنعت فرهنگ«چه که پردازان انتقادي بیش از هر چیزي به آنتوان گفت که نظریهمی ترین سطحدر کلی
  اند. سلطه فزاینده آن بر جامعه بطور عام و افراد بطور خاص پرداخته

شود که طی آن فرهنگ از اي اطالق میاصطالح صنعت فرهنگ که توسط هورکهایمر و آدورنو نامگذاري شده است به پدیده
صلی خود خارج شده و در خدمت هژمونی غالب جامعه قرار گرفته است. صنعت فرهنگ به معناي تولید هدفمند معناي کارکرد ا

ها، همچون کاالیی مصرفی به شود و از طریق نفوذ رسانهیک فرهنگ استاندارد و قالبی است که توسط نظام حاکم تولید می
دهندگان اصلی فرهنگ به تمایالت و منافع این نظام هدایت کند. اشاعهها را در جهتی همسو با شود تا آنها داده میخورد توده

ها نظامی را شکل ها و امروزه فضاي مجازي است. از منظر مکتب فرانکفورت همگی این رسانهها، نشریات، فیلمها، روزنامهتوده
یا مالکیت طبقه مسلط قرار  ي اجزاي خویش یکدست و یکنواخت است و اغلب تحت کنترلبخشند که در کل و در همهمی

گانی به هاي همها اشکال فرهنگی از استقالل نسبی برخوردار نیستند بلکه طبقه حاکم از طریق رسانهداشته و از این رو فرآورده
 زینها و جایگپردازد  و با سرکوب نیازهاي واقعی و راستین انسانها میاي و اشاعه آن به میان تودهتولید ماديِ فرهنگ توده

داري را تضمین کند. پس آفریند تا به بهترین نحوي سودآوري سرمایهکاذب و روزمره یک فرهنگ مصرفی می ساختن نیازهاي
توان گفت صنعت فرهنگ بدان معناست که فرهنگ نیز مانند هر صنعت دیگري به دنبال سودآوري است و به تولید و ارائه می

پردازد(موسیقی پاپ امروز جامعه ما با معرفی خوانندگان درجه سوم و چهارم، یا ی میکاالهاي مصرفی در قالب تولیدات فرهنگ
  ادبیات ما با شعرهایی با عنوان شعرهاي ساده و ساده نویسی)
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گویند فرهنگ در دوران مدرن به سازي است و همانطور که آدورنو و هورکهایمر میدر اینجا عنصر اصلی صنعت فرهنگ یکسان
اند، اما به لحاظ محتوا زند. هر چند در ظاهر تولیدات این صنعت بسیار متنوعمهري یکسان و مشابه می همه چیز نقش و

  دهند.شکل شدن سوق میاند و در عمل سلیقه مخاطبان را به سمت یکیکسان

 د و محتواي تمامزندر واقع صنعت فرهنگ به نوعی تحمیق و استبداد فکري و روحی افراد در جامعه، بصورتی اجباري دست می
در  ايسازي سلیقهدهد تا افراد را به شکل یکسان و واحدي درآورد. این یکسانهاي فرهنگی را بصورتی یکسان ارائه میجلوه

ی یکسان هاي فرهنگشود تا تولیدات فرهنگی یکسان به فروش مردمی با سلیقهنهایت در راستاي سود قشري خاص بکار برده می
ین شناختی ضربه مستقیم ااز میان رفتن افراد یکدست و یکسان جامعه است. این فقدان ذوق و حس زیباییبرسد و برآیند آن 

انتخاب قرار داده و توهم آزادي انتخاب را در فرد  اي از روند یکسانزند و او را در چرخهفرهنگ را بر فردیتِ آگاهِ انسانی می
  کند.ایجاد می

ر اند و سرچشمه این سرکوب را ددنبال افشاي ماهیت سرکوبگرانه جامعه نوین در ابعاد گوناگون در واقع اندیشمندان انتقادي به
کنند. آنان معتقدند که جهان نوین به آخرین مرحله تسلط بر افراد رسیده است و نظارت بر افراد چندان فرهنگ جستجو می

ن کنشگران گشته و کنشگران به سود ساختار اجتماعی کامل شده و در همه ابعاد جهان فرهنگی نفوذ کرده است که ملکه ذه
لط به روي تساي رسیده است که دیگر به هیچاند، تسلط به چنان مرحلهي تسلط بر خود قرار دادهتر، خودشان را وسیلهگسترده
  رسد.نظر نمی

هایی اینکه مردم را به توده کند، اولداري خدمت میتوان گفت که صنعت فرهنگ از دو جهت به نظام سرمایهدر مجموع می
پذیرند، دیگر اینکه به کمک تبلیغات گسترده، مردم را به سمت کند که شرایط موجود را بدون هیچ فکري میمنفعل تبدیل می

کنند( سولد اوت شدن بلیت کنسرت یک خواننده درجه چندم گیري کرده است، هدایت میچه اندیشه حاکم تصمیمخرید آن
  )ظرف چند دقیقه

اي است که در آن صنعت فرهنگی و ایدئولوژي مسلط در تمامی ي امروز ما، جامعه تودهدر نهایت به عقیده نویسنده، جامعه
  ها.شود، موسیقی، فیلم، شعر و داستان و سایر بخشهاي فرهنگی و هنري دیده میگفتمان

رده و دیگر از کنکاش و درگیر شدن با متن لذت مخاطب ادبیات که در این نوشتار مورد نظر ماست به مصرف انبوه روي آو
الوصول است و براي فهم آن نیاز به پرسشگري و خواندن و درگیر شدن برد. به دنبال لذت آنیِ مصرف است، چیزي که سهلنمی

اهاي ن فضها را درك(مصرف) کند. آثاري که بتوانند به راحتی کپشکند که به راحتی آننباشد. اصوال از آثاري استقبال می
  ها باشند یا براي انتقال احساس به افراد دیگر مورد استفاده قرار بگیرند.مجازي آن

کند که در جهت مصرف هرچه بیشتر آثار خود توسط مخاطب دست به از طرفی این طیف مخاطب، مولفانی را ایجاد می
یکدست وشبیه هم و عموما نزدیک به نثر عامیانه و  زنند. براي همین امروزه شاهد تولید شعرهاییسازي و تولید انبوه میساده

داري است. چرا که تولید انبوده و گفتاري هستیم. میل به دیده شدن و مصرف شدن همان غایت ایدئولوژي نظام حاکم سرمایه
البی تقادي و انقتر است و فرصتی براي تفکر انها سادهمصرف انبوده در نهایت افرادي تولید خواهد کرد که کنترل و هدایت آن

 شود.به افراد داده نمی
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 ي تاریخی؛مروري بر یـک پرونـده

  ادبـیـــات و مخـاطب
  حسین نظریان

  

  

 يتوان به مثابهرا امروز می "مخاطب"و  "ادبیات"اند؛ چالشیها وسیع و تر سوژهبدون هیچ تمهیدي سوژه و به عبارت دقیق
  ها فرآیند معنا در تکثیر و تکثر است.کنش آنهایی در نظر گرفت که از برهمپدیده، گفتمان

دود اي حتر از آن است که بتوان در چنین نوشتهدر مواجهه با ادبیات، نخست باید به چیستی آن پرداخت، اما این بحث مفصل
گیرد؛ بدیهی است نتوان تعریف میتري را دربري فراخ، ادبیات گسترهرزهاي آن را تعیین نمود، زیرا با پدید آمدن انواع ادبیم

ي ثبت و ضبط دانسته چه را که از حد سخن عادي برتر بوده و مردم آن را شایستهجامع و مانعی براي آن متصور بود. شاید اما آن
  یز ادبیات از غیر آن در نظر گرفت.یاي براي تماند، بتوان شاخصهاحساس غم و شادي داشتهو از خواندن و شنیدن آن 

ان اعراب ر میو نیز د ت و در یونان قدیم، ایران باستانگردیده اسدر تعریف گذشتگان، ادب نزد اکثر اقوام تنها به شعر اطالق می
و نقل و  ي روایتشخصی که وظیفه جامیده است. طبق این تعریفانچه که به شناخت و معناي آن میو آنعبارت از شعر بوده 

  گردیده است.حفظ شعر را بر عهده داشته، ادیب تلقی می

ب ي اصلی مخاط) در معناي تاریخی خود (در انگلیسی و فارسی) ریشه در شنیدن داشته؛ بنابراین وظیفهAudienceمخاطب (
ده است. فارغ از مفاهیم تئوري و دانشگاهی و با توجه به مفهوم تاریخی و صد اي آن مورد خطاب واقع شدن بوبه مفهوم رسانه

ه در ویترینی بوده ک يهاي مختلف از دیرباز این واژه/ سوبژه به مثابهرسد در گفتمانالبته کارکرد منفعل مخاطب، به نظر می
اند. از همین روي نگاه به مخاطب قرار داشته سویهي خطیب (داناي کل) در وضعیت برداري یکپس آن خطاب/ خطابه و ابرابژه

گرفته است (شعر دربار در واقع مدح دربار بوده و از این دست قرار میدر تعریف سنتی آن تقلیلی بوده و همواره در موضع پایین
به  شی) مربوطمراتبی (هیرارو در روابط سلسله هاي ادبی و نیز سیاسی، اجتماعیت)؛ این یعنی در گفتمانموضوع مستثناس

  اند.ترین حد جاي داشته و خطبه/ خطاب/ پیام نسبت به این گروهِ در اقلیت یا همان مخاطب، برتري داشتهمتن، مخاطب در نازل

جا که ادبیات و مخاطب به ترتیب، مفروض واقع با متن و خواننده هستند، در فرآیند ارتباط میان نویسنده و خواننده، متن از آن
اي دارند؛ نویسنده با فعل نوشتن هاي خواننده و نویسنده در خلق آن نقش برجستهي ارتباط است و هرکدام از رکنعنصر برقرار

  بخشی اثر/ متن است.هویتنده با خوانش و تأویل عامل اصلی اثر را خلق کرده، و خوان

ا موضوع هکند که بیان این مناسبتپیدا میو تأویل، پیوند و مناسباتی  اثر با نویسنده، خواننده، خوانش بر این مبنا هر <<
  1>>شودهاي دیگر میهاي مختلف است و تأکید هر نظریه بر یکی از عناصر موجب تمایز آن از نظریههاي ادبی دورهنظریه

به همین دلیل  سازد؛دود زیادي خود را نمایان میبحث مربوط به ادبیات و مخاطب تا ح گیو نیز پیچید جا گسترهتا همین
ها را مورد مداقه قرار دهیم.گذشته از پوشانی آنها را محدودتر نموده و نقاط همناگزیر هستیم شعاع مربوط به هر کدام از حیطه

 هايها وضعیتاي هستند که مختصات آننوع ادبی که در این نوشته شعر را مالك قرار خواهد داد، زمان/ مکان عناصر برجسته
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طور که اشاره شد در این نوشته مقصود از ادبیات، شعر امروز فارسی براي بحث ترسیم خواهد نمود. در نتیجه همانمتفاوتی را 
رفته (فاصله به ي این سطرها شعر در حال حاضر از مخاطب عام و حتا خاص خود فاصله گدر ایران خواهد بود. به زعم نگارنده

نماید تر میه در ادامه سعی بر واکاوي این موضوع خواهد بود. در این راستا درستشدن) کگذاشتهو نیز کنار گرفتنمعناي پیشی
شاعران نوپرداز به گذشته برگردیم و نسبت شعر در هر  تر از آن،قبلهاي موضوع تا انقالب نیما، و وجوي ریشهکه براي جست
  هاي تاریخی با مخاطب را نیز مورد بررسی قرار دهیم.کدام از وضعیت

خانه، میرزا، دایر شدن نخستین چاپهاي دانشجویی به خارج به همت عباسگی فرهنگی در ایران پس از اعزام گروهر زندتغیی
ها و هایی از رمانانتشار نخستین روزنامه، گشایش دارالفنون، نشر نخستین داستان ایرانی و... آغاز شد و به دنبال آن ترجمه

  هاي خارجی صورت گرفت.نامهنمایش

پرور، انگیز، خیالسابقه، شگفتبیي نامه، با نوعی نوشتهشاه در برخورد با رمان و نمایشالدیني ناصرمترجمین دوره<<
گیرد. در آن زمان فکران قرار میاش به شدت مورد توجه روشندانستند که ترجمهفهم مواجه بودند و میو قابل کنندهسرگرم

نوشت تا در برابر رمان و نامه نمیکس به طور سنتی رمان و نمایشهیچ نامه نداشت.و نمایش کس در ایران اطالعی از رمانهیچ
کار داشتند. شعري  و دار فارسی سري مردم ایران، هر یک به نوعی با شعر ریشهگیري کند. اما همهي وارداتی موضعنامهنمایش

و تغییرناپذیر  ابدي-ت متعصبی داشت و چنان ازلیولیان به شدگان بود و متي ذهن همهاش ملکهشناسی و نظامکه زیبایی
ي کسی اش به مخیلهکاري به ساحتد، امکان دستشد که حتا در روزهایی که ایران از بنیاد در حال دگرگونی بوشناخته می
ردوسی و سعدي میکرد و شاعران رسمی کشور خود را مسئول و موظف به بازسازي زبان شعري انوري و عنصري و فخطور نمی

 و عقب گامی شعر رسمی با تحوالتگی و همگذاشتند. به دلیل همین عدم هماهنهاي بازگشت را بنیاد میدانستند و انجمن
هاي دیگر غیررسمی شعر رواج یافته و جاي شعر رسمی را ي پیشرفت بود که تصنیف و ترانه و صورتماندن آن از قافله

  2>>گرفت.می

شکند. در شعر نیز همین اتفاق افتاد. ي مقدس میعمولن از درون و در پی شک و تردید به کارآیی آن پدیدهتقدس و تابو م<<
حکومتی دو حکومتی و غیر-درپی آغاز شد، شاعران رسمیهاي پیي ایران را فرا گرفت و قیامخواهی که جامعهشور مشروطه

و در محافل گرم اشرافی و درباري ماندند  و اقتصادي مقاومت کردند عیهاي سیاسی، اجتماقبال دگرگونیاي در شقه شدند: عده
و خال و ابرو درجا زدند و شعر بازگشتی  شور در مواضع لب و گیسوهاي پرتشنج و پر شر و خیابان-هاي کوچهو به دور از جنجال

ترك گفته، وارد معرکه شدند و به انقالب پیوستند. میرزا، عارف قزوینی و... دربار را الشعراء بهار، ایرج اي چون ملکگفتند. و عده
 ها دري اینشد، ولی همهها یک برداشت و یک انتظار از انقالب نداشتند و هر کسی از ظن خود یار انقالب میي ایناگرچه همه

عمل فهمیده بودند  ها در جریانیک مورد، موضع مشترکی داشتند؛ و آن هم روي آوردن به زبان درگیر مردم انقالب بود. این
 و "ردالعجز علی الصدر"ها فهمیده بودند که که اگر قرار است مردم را با خود همراه کنند باید به زبان مردم حرف بزنند. این

دگی گونه ربطی به زنتتبع فرخی و عنصري و عسجدي، دیگر هیچ کششی براي مردم ندارد. به ویژه مضامین اشعارشان که هیچ
ها روي آوردند، و این گرایش به مرور سبکی را به وجود آورد که اشت. پس به کوچه و بازار یا به قولی حرارهپرتحرك مردم ند

ترکیبی از زیباشناسی عوام و استتیک شعر سنتی بود؛ همان که بعدها به شعر مشروطیت شهرت یافت، و اساسن با شعر تابووار 
ارد شعر و "تف"ي راي شاعر بازگشتی مطلقن قابل قبول نبود که کلمهو مقدس و مرده و متحجر سنتی بازگشت فرق داشت. ب

آمد. از نظر شاعر سنتی، شعر کالمی مخیل، درمی "آب دهان"یافت، حتمن به هیئت شود، اگر هم این کلمه اذن دخول می
دو عنصر بود که امکان آکنده از صناعات ادبی، و فنون بالغت و قالب ادبی بود. لفظ و قالب، هویت شاعر سنتی بود. این 

کردند ببینند که شاعران قدیمی چه کلماتی، چه ها نگاه میآورد. بدین جهت آنفروشی را براي شاعر سنتی فراهم میفضل
اند که آنان نیز به کار ببرند. براي شاعران رسمی (همان شاعران بازگشتی عهد قاجار) ها و کنایاتی در شعرشان به کار بردهاستعاره

ي شعر جاست که باید آب گرفت، ولی سرچشمهکردند که تنها راه نجات آنها گمان میات گذشته چون چشمه بود؛ آنادبی
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شان خواه، زبان و فرهنگ و شعر مردم درگیر در انقالب بود. دور و بر این شاعران را مردمی گرفته بودند که برايشاعران مشروطه
  3>>کردند که کلمه براي به کار بردن استها به درستی فکر میرسید، آننمیوجه زشت به نظر کلمات عامیانه به هیچ

دیگر پیدا کرد؛ شعر فاخر، مملو از فنون ادبی، و عاري از وقایع اتفاقیه و شور بدین ترتیب شعر در آن دوران دو گارد مخالف یک
و خالی از صناعات ادبی در سویی دیگر. اقبال با شاعران غیررسمی  گیرگرا، همهپرشور، ساده، واقع انقالبی در یک سو، و شعر

ا جایی تر از پیش شد؛ تپذیرفتند، در نتیجه، شکاف و فاصله هر روز بیشها را میتر واقعیت در شعر اینانقالبی بود و مردم بیش
ه ترین شاعران زمانخر مشروطه، شعر مهمپیوستند، تا جایی که در اواکه هر روز شاعران رسمی بیشتري به جریان شعر نوین می

  (عارف، ایرج، عشقی، الهوتی، بهار) تلفیقی از هر دو گونه شعر شد.

را  تر انقالبمنبع دیگر الهام  به غیر از زبان مردم کوچه و بازار در شعر نوین شاعران مشروطه، شعر عثمانی بود که خود، پیش
  خود داشت؛ شعر عوام و شعر فرانسه. از سر گذرانده بود و دو منبع سرشار در بطن

ه توجه ب با -جا مرور شد، تغییر در وضعیت شعر آن روزگار به دلیل عدم پاسخگویی شعر به نیازهاي روز طور که تا اینهمان
  باشد.ود ي خگوید شاعر باید فرزند زمانهبود، حتمن با این تجربه است که بعدها نیما می -و فرهنگیتحوالت سیاسی، اجتماعی 

ها در ي آنخان رفعت را باید در رأس همهتاختند که میرزاتقیدیده، به کل شعر کهن فارسی میالبته در این اثناء گروهی فرنگ
ها را دشمن اصلی شعر فارسی خواند و آنخان رفعت حتا بهار و دیگر شاعران مشروطه را مرتجع مینظر گرفت. میرزاتقی

  دانست.می

ي آن روزها؛ ترین مجلهي نیما رسید که در همان سال در لیبرالبه افسانه 1301امه پیدا کرد و باالخره در سال فراز و فرودها اد
یابی به رویکرد مخاطب نسبت به این تحوالت در آن منتشر شد. براي دست -ي عشقی بودکه متعلق به میرزاده-قرن بیستم 

خوانند، بالبدیهه به همان وزن، شعر افسانه را می<<ي عشقی بسنده خواهد بود: ي نیما به میرزادهزمان، نقل این بخش از نامه
ي وسیله امخندند... من اقلن توانستهافزایند؛ دوباره، سه باره، از سر گرفته، میسازند، به آن مییک شعر بدون معنا از خودشان می

ها را هدایت خواهد کرد. العکس، همین وسیله چند سال بعد آنها را فراهم کنم. این هم یک نوع هنر است. بي آنتفریح و خنده
شوم، به هاي بلند را دارند؛ هم چپق هستند، و هم در وقت راه رفتن عصا. من هیچ متألم نمیاند، حکم چپقشعرهاي من دوکاره

است، اگر یک روز ساکت ماند، گویم... ملت دریي خود، شعر میها با کمال اطمینان به عقیدهجاي فکر طوالنی در ایرادات آن
  4>>باالخره یک روز منقلب خواهد شد.

اي در جهت گروهی معتقدند هر فکر و اندیشه 1320-1305هاي ي سالدر خصوص وضعیت ادبیات در زمان رضاخان در فاصله
ات قیقات تاریخی و تتبعخطر مانند تحو اهل ادب ناگزیر به کارهاي بی و فشار پلیس با سرکوب مواجه بودهدیکتاتوري موجود 

فیسی، ی، نپرداختند؛ در همین راستا است که در این دوره محققان مشهوري مانند، فروزانفر، بهار، اقبال آشتیانی، قزوینادبی می
  شوند.ي ادبی معرفی میو یاسمی به جامعه مینوي، همائی

شناسند؛ و بر این هاي تاریخ معاصر براي شعر میلترین سا) را درخشان1332-1320ي اول حکومت پهلوي دوم (بسیاري دوره
آلود هاي سیاه و خفقانشعر نو در سال<<یابد. و اوج می دهدمی بندد، پر و باله ریشه میهاست کباورند که شعر نو در این سال

گونه امکانی داشت و هیچي حیات آن وجود ني عمومی و اجتماعی براي ادامهگونه زمینهرضاشاهی از ریشه قطع شده بود و هیچ
ماعی ي ادبی و اجتها نشریه، با انتشار ده1320براي انتشار وسیع صداي نیما در ایران در دسترس نبود، ناگهان پس از شهریور 

گیر ي جهان، به رشد و بالندگی چشمهنري شاعران و نویسندگان برجسته-ي وسیع آثار ادبیو ترجمه و برخورد آزاد آراء و عقاید
  5>>سیدر



٢٤ 
 

ان ي نویسندگان و شاعرهاست که براي نخستین بار شاعران نوپرداز به رسمیت شناخته شده و در کنگرهي همین سالدر میانه
  رسانند.شود و نشریات مختلف، شعر نیمایی را به چاپ میهایی از شعر نو منتشر میخوانند، برگزیدهایران، شعر می

ها باید گفت برخالف نشر چند کتاب مستقل که مورد منثور شاملویی در آن سالدر خصوص اقبال مخاطب در خصوص شعر 
شد؛ دلیل آن هم مشخص است: در تازان و نوآوران نیز قرار گرفته بود، این شعر به طور عام پذیرفته نمیتوجه بسیاري از پیش

املو در خواهی است! شقافیه زیادهوزن و بیشود، انتظار پذیرش شعر بیي نیمایی مورد قبول واقع نمیوضعیتی که شعر شکسته
  نویسد:این باره می

هاي بدي بود، شعر آزاد هنوز حقانیت خود را به اثبات نرسانیده بود، و چاپ هر قطعه شعر ها در قیاس با امروز سالآن سال<<
هم در آن ایام، تنها یکی دو روزنامه و ر رويشد. باي میسر نمیالعادهآزاد در مطبوعات ادبی روز، جز با تالش و فشار و ابرام فوق

هاي جامعه سود برد. ها و مخالفتها براي چاپ شعر، به نیت آزمایش و دریافت کم و کیف موافقتشد از آنمجله بود که می
ر نیما ن، تأثیهاي آپذیرفتند که شعر به بندهاي چهارمصرعی تقسیم شود، و افراطیها را تا بدین حد میمطبوعات دیگر، نوآوري

  کار برد: خشت و نیمه: ي خود بهپذیرفتند که شاعر دو جور قالب در قطعهرا فقط تا این حد می

  مفعولن فاعالتن مفاعیلن فاعالت

  6>>مفعولن فاعالت

فکر ي روشنپسندید و تودهخورده، شعر سیاه سرکش و احساساتی را میي روشنفکر شکستي سی، تودهي نخست دههدر نیمه
بار، و آهنگین و عصیانی، حرف دل بسیاري بود. در این گراي تمثیلی را. شعر پرتالطم و اندوهامیدوار، اشعار احساساتی جامعه

هاي و چهارپاره نسبت به زوال و ابتذال دور و برشیت زیاد سها شعرهاي افرادي مثل نصرت رحمانی با احساسات تند و حساسال
ین اند. بدو... مورد اقبال مردم شعردوست بوده ي کسرائی، ابتهاجپر نیش و کنایهور و اشعار ساده و و لطیف نادر نادرپ نومیدانه

ي سی زبان حال اش را در دل خوانندگان ایرانی باز کرد و جاي شعر قدیم را گرفت. شعر نو در دههفارسی راه ترتیب شعر نو
ادي در آن دوره مطرح شد؛ منوچهر نیستانی، اخوان، شاملو، فروغ فرخزاد، هاي زیگان شد و بسیاري به آن روي آوردند و نامهمه

غییرات ي تگذار شعر نو در ایران پذیرفته شد. اما از اواسط این دهه، به واسطهها به طور رسمی به عنوان بنیانو... نیما در این سال
جه به این که زبان حکومت استبدادي براي بسیاري از یابد. با توسیاسی و اجتماعی، شعر نیز به سمت و سویی دیگر گرایش می

گرایی ساده و احساساتی زند؛ جامعهفکري حرف اول را میي روشنروشنفکران صریح و قابل درك نیست، فضاي بدبینی در جامعه
و کنایه سخن دهد. شاعران در برخورد با حکومت پر رمز و راز با رمز جاي خود را به تشکیک و تردید عمیق و پیچیده می

 تر مورد فهم وي خفقان رضاشاهی، در آن زمان بهتر و درستاي شعر نیما به واسطهگویند. در نتیجه فضاي رازآلود و کنایهمی
ها سخن بار است که از اعماق شکستثالث با شعر نمادین و لحن حماسی و اندوهي این گروه اخوانگیرد. نمایندهدرك قرار می

لب شعرهاي این دوره رمانتیسیسم شود. با این وجود عنصر غاکران میفتر سطوح باالتر روشنحال قشر عمیقگوید و زبان می
 و افراد جامعه بسته به ذوق، تجربه ي کامل دارد و هریک ازگی، تفکر، و شعر مردم سلطهطوري که این عنصر بر زنداست، به

گیرند؛ و به طور کلی رمانتیسیسم بستر اصلی انواع شعر است؛ از شعرهاي اي از این رمانتیسیسم قرار میعواطف خود در نقطه
. در بازاري نصرت رحمانیو شعر سیاه و کوچه خوان و شاملوعاشقانه و اجتماعی (مشیري، کسرائی، ابتهاج) گرفته تا سمبولیسم ا

ران و دیگ... جاي ناظم حکمت، لوئی آراگون و پو اشعار و آراي الیوت، ازرا پاند، ادگار آلنترجمه نیز وضعیت به همین منوال است؛ 
  شود.گیرد و الیوت معبود شاعران نوگراي جوان میرا می

اعتراض بود؛ اعتراض به سنت، اعتراض به تجددگرایی، و یا اعتراض به وضعیت  هایی از شعري چهل شعر شکلجریان مسلط دهه
سرایی رمانتیک رفت. در این دهه البته چهارپارهریزي نیز پیش میسیاسی، که در مورد آخر کار تا دعوت به خشونت و خون
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روي، شعر نوقدمایی سویه به میانههمه داد، اما در جو تسلط اعتراضتوجهی از شعر نوي مورد انتشار را تشکیل میحجم قابل
شد). در این دهه موج ها نماز میت بر آن خوانده میرو، شکلی منفعل بود (که به قول براهنی باید در همان سالمحتاط و میانه

اي مسابقهي خوان به مرور به واسطهي کتابنمود، با پذیرش عمومی از سوي جامعهنو که در ابتدا جسور و امیدوارکننده می
گویی و شعار گرفتار شد و سرانجام ومرج و هذیانسواد، در هرجمهلک براي نوآوري هرچه بیشتر از سوي جوانانی مدعی و کم

انزجار عمومی را به همراه داشت. شعر چریکی نیز با خالی شدن از نماد و کنایه و با تبدیل شدن به مقاالت موزون سیاسی از 
ي ي وجودي شعر خالی شده و ناتوان از پاسخگویی به نیازهاي جامعه، در دههرتیب هر دو نحله از جوهرهتاعتبار ساقط شد. بدین

  پنجاه به حاشیه رانده شدند.

ي پنجاه و دهه ي تثبیت و آغاز زوالي چهل دهههي شکفتگی، دهي سی دههگیري، دههي شکلي بیست دههجا دههتا این
ي تمدن ي رفاه و رسیدن به دروازهي پنجاه که قرار بود به لحاظ اجتماعی دههر نو بود. دههحرمتی به شعي توقف و بیدهه
ي اختالط و اختالف شدید طبقاتی بود؛ و سانسور شدید و گسترش و رفاه نسبی، دهه گ باشد، به سبب تجددگرایی شتابانبزر

پایان تعهد و عدم تعهد به سر برده بود، در یر بحث بیي چهل را درگتعطیلی نشریات را در پی داشت. شعر نو که سراسر دهه
ي زندگی به سر برد. در ي پنجاه را در حاشیهاش را در جامعه از دست داد و سراسر دههي پنجاه کارکرد و حرمتاوایل دهه

رکود، سال خواب را سال  50کند و در آن سال ي رودکی گزارشی از وضعیت شعر در آن سال منتشر میمجله 1350پایان سال 
  داند.زمستانی یا سال بی بار و بري شعر می

هاي زندگی اجتماعی رخنه نموده و موارد ي نهضت مشروطیت، در تمام عرصهطور که مرور شد، تجددگرایی به واسطههمان
. مقارن با تحوالت هاي منتهی به تحول شعر و پیدایش شعر نودگرگونی بنیادینی را نیز به وجود آورده بود، از جمله جریان

و... شعر را  ، جنگ ایران و عراق57گراي ب سنتسیاسی و با وجود تالش پهلوي براي تغییر بنیادي در ساخت اجتماعی، انقال
 ياي براي مشاهدهتوان به طور جامع به عنوان آینهنیز وارد مسیر انحرافی دیگري نمود. اما به هر ترتیب شعر هر زمانه را می

ي فضاي مرموز، و در نهایت هاي بعد از انقالب اسالمی و به واسطهچه پیداست، در سالوزگار به حساب آورد. آنوضعیت آن ر
ي و مطالعه و نیز تحت تأثیر ترجمه هاسازي وانمودهر رسانه، برجستهي ظهووجود آمده به واسطهمنفعل و نیز تحول سطحی  به

هاي پیرامون متن در ادبیات داستانی اتفاق افتاده) که گاهی به ع که غالب تئوريآثار تئوریک غرب (بدون توجه به این موضو
ها صورت پذیرفته، در حال حاضر تحوالت شعر فارسی از منشاء غربی خود فاصلهغلط ترجمه شده، و گاهی تفسیر نادرستی از آن

اي تازه براي اند منظري جدید از پنجرهوانستهشخصه براین باورم که پیشنهادهاي تجربی مزبور، گاه تي بسیاري گرفته و به
ن بر سرعت ها افزوي اینتوان یافت. به همههاي زیباشناسانه بگشایند که آن را نیز بسیار دیرپا نمینگریستن و زیستن در افق

ا د این مخاطب را بوقت شایجانبه به معناي واقعی کلمه را اضافه کنید، آنو گسست همه یاد جریان تطور شعر، افول فرهنگیز
این سطح از افول محق بدانیم تا از شعر امروز فارسی که بیشترین سعی آن در مسیر زندگی است، باز مانده باشد، هرچند این 

؛ ناپذیر شعر فارسی دانستتوان بحران همیشگی مولف/ مخاطب را وصف جداییاي هم نیست و حاال دیگر میمسئله، موضوع تازه
  وز!از دیروز تا امر

–رسد که ادبیات و شعر امروز، دیگر با مخاطب سر و کار ندارد؛ بلکه این خواننده در انتها اشاره به این نکته ضروري به نظر می
هاي مولف به قول گادامر نه تنها نیتاست که طرف حساب اوست. در ادبیات امروز به -جا داللت بر امر خوانش داردکه در این

از  یشود؛ بلکه ممکن است معناهایخوردار نیست و معناي اثر ادبی تنها به مقاصد نویسنده محدود نمیطور صرف از  اهمیت بر
ي تمهیدات هاي خواننده محور، روایت و متن به واسطهي مولف نبوده است. در نظریهاندیشه متن استنباط شود که هرگز در

لی در ي قبشدهتر معناي کارگذاشتهي ندارند؛ و به عبارت دقیقابینی شدهها معنی پیشبینی از سوي مولف در آنمورد پیش
تر اند و جایگاه او را در تولید معنا اگر بیشتر از مولف نباشد، کماي قائلها براي خواننده اهمیت ویژهمتن وجود ندارد. این نظریه

هاي متفاوتی از یک متن/ خود ممکن است برداشت هاي پیشینو انگارهها دانند. هر خواننده در ازاي مطالعات، تجربهاز او نمی
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داند که باید خواننده را با شور و شوق بر سر خواندن نویسنده به خوبی می<<اثر مشخص داشته باشد. با علم به این موضوع، 
ندد، ببا نویسنده میالعنان بودن خواننده خبر دارد. خواننده با شروع این کار پیمانی اختیاري پابرجا نگه دارد، زیرا از مطلق

اش را کنار نهد تا جهانی خواهد اهداف عملیو از او نمی ي خود را بر خواننده تحمیل نکردههااي که اهداف و دیدگاهنویسنده
گیرد و مفهوم مخاطب با کارکرد بدین ترتیب است که خوانش متن جاي خواندن متن را می 7>>تخیلی را به هستی درآورد.

گردد و روالن بارت در نقد نوین خود از ي آن با تغییراتی بنیادي مواجه میبازد و شکل ادبیات و وظیفهمی اش رنگباستانی
خواهند که طور آشکار از خواننده میمحور بههاي خوانشنگرد. آثار مبتنی بر نظریهاي دیگر به خواندن و دریافت متون میزاویه

ویسنده عقب نیافتد؛ بدیهی است چنین آثاري با اقبال عمومی مواجه نشوند و خوانندگان تر کند تا از متن و نتفکر خود را عمیق
 -ترین رکن متنعنوان مهمبه_پذیر که به ارزش واقعی جایگاه خودخاص خود را داشته باشند؛ خوانندگانی فعال و مشارکت

متون خالق از اهمیت باالیی برخوردار  يمثابهحور بهمي نظام معنایی در آثار خوانشمندانهریزي درست و هوشاشراف دارند. پی
شوند. این ي فعال بازآفرینی میهایی که در ذهن خوانندهسازند. دریافتهاي متعدد فراهم میاست، زیرا زمینه را براي دریافت

با گفتمانی به نام  طور کهیعنی در حال حاضر مخاطب یک مفهوم تاریخی است که جاي خود را به خواننده داده است، همان
طور که اند، همانادبیات مواجهیم که معیارها و الگوهاي کهن در آن مستحیل شده و جاي خود را به مفاهیم جدید داده

  ي یک امکان ویژه و افزون در اختیار نویسنده/ خواننده قرار گرفته است.شناسانه به منزلهییهاي زیباکیفیت

  

  :هاپانوشت

 .66-79نویسنده، ص -معنا-فرآیند خوانش متن، فروغ صهبا، نشر آگه، سرفصل مربوط به خوانندهکارکرد ابهام در  -1

 .35ي اول، شمس لنگرودي، نشر مرکز، ص تاریخ تحلیلی شعر نو، دوره -2

 .37همان، ص  -3

 .105همان، ص  -4

 .232همان، ص  -5

 .369همان، ص  -6

  .72کارکرد ابهام در فرآیند خوانش متن، فروغ صهبا، نشر آگه، ص  -7

  

  منابع و مآخذ:

 .1377ي چهارجلدي، شمس لنگرودي، نشر مرکز، چاپ اول تاریخ تحلیلی شعر نو، دوره -

  .1392کارکرد ابهام در فرآیند خوانش متن، فروغ صهبا، نشر آگه، چاپ اول  -
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  مانتال با ساریا ابراآنتی مصاحبه گروه ادبی

  

  

  

 ست"یخوانغلط" کتاب انتشار رامونیپ ،داشت میخواه ابرا ایسار خانم با مانتالیآنت يگاهنامه يندهینما عنوانبه که ییووگتفگ
 نیشیپ يهاتیفعال مورد در شتریب یکم میدانیم الزموگو گفت از قبل اما ستا جوان شاعر نیا از دیسپ شعرمجموعه نیدوم که

  .میبدان ابرا خانم

  :دیگویم گونهنیا شعر خصوصبه و یادب يهاتیفعال شروع مورد در ابرا خانم _

  

 کدامچیه حاضر حال در اما) شیپ سال چهارده حدود( دروي خوش به من نشان دا کیکالس اشعار با یسالگ ستیب در اتیادب
 و ارمبگذ کنار شده سنجاق من به گذشته از کهرا  ییهانشانه تمام گرفتم میتصم يابرهه در که چرا ستین موجود اشعار آن از

 یآگاه با اگر دهد رییتغ طیشرا ياقتضا به را یشخص هر يندهیآ و کاراکتر تواندیم قاطع میتصم کی شهیهم. کردم را کار نیهم
  .ردیپذ صورت کامل

 به ذاتن من و شوندیم خلق ياشدهنییتعشیپاز و مشخص قالب در اشعار يهمه و ندارد یخاص فرم کیکالس شعر نکهیا يبرا
 را دیپس شعر یطوالن نسبتن ياوقفه از بعد نداشتم، يخاطر تیرضا احساس کیکالس شعر از هستم یتازگ و تیخالق دنبال
  .دیرس چاپ به آتور انتشارات توسط 1394 سال در  "تمام مهین زن" کتاب و شروع

 همزمان و دادم ادامه ییعبدالرضا یعل يآقا نظر ریز را خود یادب تیفعال شعر، کالج در تریتخصص صورت به تمام مهین زن از بعد
 دوباره یشروع شعر کالج. کردمیم تیفعال یادب نقد و داستان ،شعر ينهیزم در "شعر لیفا" ینترنتیا يمجله در شعر کالج در
  .شود يدیجد يعرصه وارد من يشعر یزندگ شد باعث که بود یفارس اتیادب در شعور و شعر سمت به

 به شعر چند يترجمه 2017 سال در البته و است دسترس در مختلف مجالت و هاتیساوب در زانیعز لطف به من یادب آثار
 مهین زن کتاب تا که است ذکر به الزم البته. شد منتشر و ترجمه  poetry internationalتیوبسا در بنده از يارزومه همراه
 شامل مسلمن که من زیچ همه زمان آن از بعد و شدیم منتشر است من يشناسنامه که یمیابراه هیسم نام با آثارم تمام تمام

  .شد ابرا ایسار به بدل شودیم زین میهانوشته

 منتشر سکیپر انتشارات توسط ،است مدرنپست ياشعار شامل که "یخوانغلط" نام با شعرم مجموعه نیدوم 1398 سال در
  .ذاردبگ تواندافراد می بر یجبران قابلریغ آثار که ستیاسیس و یاجتماع يهايناهنجار کتاب، نیا مضمون. شد
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 را مقوله دو زمانهم "یخوانغلط". دیداشت یخاص دقت هم کتاب نیا عنوان انتخاب يبرا یحت رسدیم نظر به  _
 ياشعار به توجه با کنمیم فکر من که اشتباهات به پرداختن و خواندن و خوانش در اشتباه کند،یم یتداع ذهن در
  .داد قرار مدنظر توانیم را لیتاو دو هر خواندم مجموعه نیا در که

  ؟یخوانغلط چرا که دییبفرما خودتان ابرا خانم

  

 زبان به کردم یسع من. ستین قتیحق يهمه میدانیمظاهر به  که یمسائل یحت دهد،یم رخ ما رامونیپ که یاتفاقات و هادهیپد
 مسائل نیکوچکتر به یحت دیبا يبازتر دید با و خوردیم بسته در به يامسئله هر به نسبت راسخ اعتقاد که بدهم نشان ياساده
 رنج و درد همه نیا شاهد ما و کردیم یط را یدرست ریمس یاجتماع يرخدادها شد،یم ثابت نیا خالف اگر.  پرداخت یزندگ

 یدرون و یرونیب جهان کردن یخوانغلط با ما و رندیناپذکیتفک شروریخ که چرا کرد یخوانغلط دیبا را یزندگ. مینبود جامعه در
 چالش به کتاب، يبرا یعنوان نیچن انتخاب يبرا من یاصل هدف. میکن کشف را قیحقا و دهیدرا  سکه يرو آن میتوانیم افراد
 و حیصح یخوانغلط عنوان از شما لیتاو هردو البته و کردم اشاره هاآن به کتاب در که ستیموضوعات و هاتنش تمام دنیکش

  .است کتاب آثار يمحتوا به مربوط

  .ابراست ایسار ياستحاله ینوعبه یخوانغلط گفت بتوان دیشا

 تنادرس يهابرداشت و یخال يجاها و هاسکوت پسِ در میبدان تا کرد یدخوانیسپ دیبا را روزمره اتفاقات جزء بهجزء معتقدم من
  .است نهفته يزیچ چه لیمسا از افراد

  

 کتاب جلد يرو عنوان يبرا فقط دیکرد اشاره که يموارد ای کند؟یم صدق موضوع نیا هم اشعار تکتک مورد در_
  کند؟یم دایپ مصداق

  

  !است درست کاملن !بله

 ستیز يبرا يبستر شعر هر. کندیم فراهم را اثر آن جهان به نفوذ موجبات شودیم انتخاب اثر هر يبرا که یعنوان مسلمن
 ییهادغدغه. دارد مخاطب ذهن کردن ریدرگ يبرا یمهم نقش ،عنوان و ستیاجتماع اکت ای یاحساس اتفاق کی يمبنا بر کلمات

. باشند تیموجود و سخن از يانهیگنج خودشان ظاهر يورا که دیطلبیم را یمفهوم کلمات شده، کتاب نیا سشینو باعث که
  .گفت سخن قاطعانه دیبا گرفته فرا را ياجامعه درد یوقت شود،ینم رییتغ باعث شهیهم سکوت

 از دور و متفاوت يهالیتاو سمتبه را شعر یاصل فیموت که شده انتخاب ينحو به کابوس ،اعتراف ،طالق ،جنجال مثل ینیعناو
  .یتنآب شعر مثل بکشاند يانتظار

 مقلد کی شتریب بدهد گرانید يافتادهپاشیپ دیعقا به تن که را يشاعر من و دارد وجود نرم از ینافرمان شعر ذات در نظرم به
 مثل آ" شعر مثل. کنم شروع را شعرها تکتک آزاد نیعناو با بلکه يشعر يسطرها در تنهانه دارم يادیز لیتما من. دانمیم

  .است دهیکش ریتصو به را یزندگ رفتن دست از متیق به يآزاد که "مرگ
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براي شخصی نکردن ها هاي فردي به نظر شما تا چه میزان به نویسندهمجزا کردن مشکالت جامعه با دغدغه _
  کند و شما در این زمینه چقدر موفق عمل کردید؟آثارشان کمک می

  

 يراب یآلت فقط را شعر ما شود باعث دینبا موضوع نیا اما است يشعر لذت و کیاستت بعد به توجه شعر خلق اهداف از یکی
  .نداهپرداخت جنبه نیا به یکاف ياندازهبه کیکالس اشعار. میکن یتلق خودمان یشخص اتیروح يهیتخل

ر از دیگران تتواند باشد اما یک نویسنده باید با دید وسیعي کوچکی از مسائل اجتماعی هم میفرد نمونهالبته مسائل شخصی هر
  به مسائل بنگرد.

ست جامعه ایت دارد و این نشان از نارصایتی حاکم بر حاکم ياگونهاعتراض يفضا اشعارم خصوصبه و هانوشتهدست شتریب در
  .دیآیم جودبه جامعه ياقتضا به کالم بودهن ییغا يتفکر چیه کردم اشاره ضمیعرا يابتدا که همانطور و

 که ییجا تا یخوانغلط کتاب با من. بکشد چالش به را یاجتماع يهااکت یبخشلذت يهاروش و مختلف مواضع با تواندیم شعر
 که میهست شاهد یهمگ البته. دادم انجام را کارنیا داشت تفکرات نیا به شودیم که ياتازه نگاه و یشکنسنت با بود باز دستم

  .باشد رها و پروایب دیبا سندهینو من نظربه اما کنندیم برخورد هیقض نیا با اطیاحت با هنرمندان و سندگانینو اکثر

  :مثل

  کردیم بزرگ را اشییتنها اميروسر و/ شدینم بازعروسک/ دیکشیم سر لیاسماع خون اگر/ است ساتور مقصر

  

  :يگرید شعر در ای

  نبود یگلبول چیه ونیمد را یمنیا/دوخت میمر که ياپرده

  

  :ای

  کرد خوريتوسر را حوا يادهیگند بیس

 آنها به که یخانوادگ و یاجتماع يهاچالش و یاسیس يهااکت عواقب ،است جامعه فرودست يطبقه رنج من يدغدغه نیترمهم
  .کردم اشاره ادیفر زبان با

 دایز دینبا شعر در که چرا بداند هم هاناگفته افتیدر به موظف را خود يشعور مخاطب که بدهم ورز را زبان يطور کردم تالش
  .است مفهوم کردن ترقیعم يبرا يشعر يهارنتیالب نیب حیصح یارتباط يبرقرار کار نیبهتر و کرد يباز رو

  

 زنان که است یگاهیجا به اعتراض و نشان هم يموارد در و فردبهفرد اعتراض از يانمونه مجموعه نیا میبگو اگر خالصه طوربه
  .امنگفته راهیب ،دارند يامروز يجامعه در
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  . است مخاطب به مربوط مانتالیآنت یادب گاهنامه از شماره نیا موضوع هستید، انیجر در که همانطور_

  ست؟یک شما شعر مخاطب کجاست؟ شما شعر مجموعه در مخاطب گاهیجا

  

محور باشد براي موشکافی کردن آن مدام نیازمنیم که زندگی مولف و خالق آن را به چالش بکشیم. اما هر اثر هنري اگر مولف
ه ک شود. و چه بهترها چیزي از ارزش آن کم نمیآید و با گذشت سالمحور است به خوبی از پس دنیاي خود برمیاثري که متن

عنوان واسطه بین مولف، رخدادها و مخاطب ایفاي محور باشد. چراکه شعر یا هر هنري بهحال مخاطبمحور و درعیناثري متن
 کند. در شعر من مخاطب یکی از محورهايچندانی پیدا میخوبی بربیاید ارزش صدکند و اگر بتواند از پس این رسالت بهنقش می

کنم به نحوي کار کنم که یک مخاطب خالق مجبور ست. تالش میگاه الزامیعنوان یک تکیهبه اصلی این اهرم است که وجودش
و پنجه نرم کند و هربار به معانی مختلفی رهنمون شود. از همین روست هاي زبانی و مسائل جا گرفته در شعر دستشود با بازي

  ام حتی منتقد شعرهاي خود نیز باشم.این طریق توانستهکرده و بهي یک مخاطب به آن نگاه بارها بعد از اتمام هر شعر از وجهه

  

تر خوبی واقف هستید و در کمهاي زبانی بهتوان دریافت که شما به بازيبا دقیق شدن در سطرسطر این کتاب می _
چینی سوال کنم بهتر است، شما مخالف شویم. بدون مقدمهنویسی از جانب شما مواجه میشعري با ساده

  نویسی هستید؟ساده

  

 کلمات حیصح يمعمار. باشد قائل ارزش هم اثر ظاهر و فرم يبرا دیبا دهدیم تیاهم کار يمحتوا به که قدرهمان سندهینو یک
  .باشد داشته يفردبه منحصر فرم ،شعر هر شودیم باعث

 ونمضم افتیدر يبرا یزحمت خود به اصلن شود مواجه اجرایی يهاسکته با مدام و بربخورد مشکل به راث خوانش در مخاطب اگر
  .دهدیم دست از نامناسب فرم يواسطهبه را عمق و دهدینم شعر یاصل جهان به ورود و

  .است رفته کاربه تازه یروشر به هربا واین مجموعه  اشعار اکثر در یزبان يهايباز دیفرمود که همانطور

 یفارس شعر بتواند تا ستیزبان هدفمند يهايباز ازمندین ما اتیادب. است شده یدستمال ینوعبه و کرده را خود عمر یسینوساده
  .دهد نجات قهقرا از را

 کندیم مکک اثر شدن یلیتاوچند هاست که ب  کلمات کردن یواژگانچند ،هایی که تاثیر شایانی در فرم اثرداردیکی از تکنیک
 و درك که البته. ورزد ممانعت بودن يبعدتک از نویسنده و امده وجودبه یمتفاوت يهالیتاو مخاطبان تعداد به شودیم باعث و

 را یمهم نقش امر نیا در هم مولف اما دارد شخص آن مطالعات و يفکر ينهیزمشیپ به بسته يهنر آثار از یشخصهر لیتاو
 نفع به زبان از گرفتن يسوار یمعنبه نیا بلکه گرفت اشتباه یسینوگنگ با را موضوع نیا دینبا که است ذکر انیشا. کندیم فایا

  .ست يشعر جهان و هیمادرون

  :شود ترملموس ضمیعرا تا بزنم مثال نمونه چند دانمیم الزم

  شومیم چروك/ یناکام يال امدهیخواب که/من و/تابچرك يامالفه با/ است تخت نهیآ الیخ

  تخت و راحت یالیخ و ارامش به هم و خوابتخت به هم دارد، اشاره تخت ينهیآ به هم سطر چند نیا
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  .میکن افتیدر آن يمبنابر را شعر يادامه میتوانیم میریبگ درنظر را یمعان نیا از کدامهر که

 یاصل و یکل ساختار از که ستین معنا نیا به زنمیم مثال و انتخاب سطرها نیب از نمونه چند من اگر دیواقف خود که طورهمان
 يقو يساختار و منسجم انقدر دیبا اثر آن خود میکنیم شروع را یادب اثر هر البته و شعر خوانش یوقت بلکه میبمان غافل اشعار
 کردم یسع من و هستند ينابود به محکوم پراکنده اشعار. کند اشیهمراه انیپا تا و گرفته را مخاطب دست که باشد داشته

 سطرها که شده باعث کتاب نیا در رفته کاربه یزبان يهايباز از یبعض. دهم نشان ياژهیو تیاهم همنکته  نیا به کتاب نیادر
  :مثل شوند يدارید هم و يداریشن هم

  میبخور حوا يلبخند يال

  .کندیم برقرار حواوآدم داستان با یترامتن يرابطه يدارید حالت در و يهواخور به يداریشن حالت در که

 به ار یفارس شعر و باشد یستیپوپول اتیادب با مقابله يبرا یشروع تواندیم کتاب نیا امثال ییهاکتاب گفت بتوان جدبهشاید 
  .میباش تفکر اهل اگر کند رهنمون يدیجد ریمس

  

  

 

  



٣٣ 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٣٤ 
 

  و سنگ، باال و پایین سیب
  از مرجان دشتی شولی» تعارف«نگاهی به شعر 

  نویسنده: لیال باالزاده
  

  

  »تعارف«

  

  یک تکه از دو قسمت مساوي

  یک الیه از شکم

  کندالیه از پوستش می یک

  را در بشقاب و اضافه

  چاقو در دستش

  تراشد برامتعارف می

  تعارف

  همان گاز معروف نبود

  که براي آن

  کند حوا؟ حاالزمینی پوست میسیب

  من و این سینی

  زمینیحامالن سیب

  کنیمشکم پر می

  تا شکم پر کنیم

  براي شام

  او در آن بشقاب چینی

  کند برامکمر باریک می
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  همیشه پشت این شام

  بعد ساکشن

  سکشن بعدي تهوع است

  را روم این سیبمی

  پایین بیاورم از باال

  …تا

  

  شاعر: مرجان دشتی شولی

  

  نقد و بررسی

هاي مذهبی و عقاید ملل کهن، دو انسان اولیه، آدم و لیلیت بودند که لیلیت به دلیل سرکشی و اطاعت نکردن از آدم در افسانه
واقع همان شیطانی است که حوا را فریب داده و خدا از پهلوي آدم، همسري به نام حوا برایش خلق کرد. لیلیت دراز او جدا شد 

ها به شدن بشر از بهشت و هبوط آن. همین خطاي حوا باعث راندهي ممنوعه (گناه و سرکشی) را گاز بزندو از او خواست میوه
  زمین شد.

گوید. اما به رغم گر کیست؟ کسی که نه میعصیان«نویسد: می» انسان طاغی«ي ست در مقالهآلبر کامو، فیلسوف اگزیستانسیالی
  »گوید.گیرد: نیز او کسی است که از آغاز نخستین حرکت خود، آري میرد کردن، کناره نمی

» حوا«، »سیب«هاي کلیدي ي خلقت، منشا و مرجعِ بسیاري از آثار هنري بوده است و در این شعر نیز با توجه به نشانهافسانه
 هاي ممکن، محتواي این شعر را ابتداها و تاویلاي برقرار است. از طریق کشف روابط بین نشانهي ترامتنیچنین رابطه» زمین«و 

  کنیم.نگر بررسی مینگر و سپس کلیبا رویکرد ساختارگراي جزئی

شناس سوئیسی است که طبق آن، یک عنصر ایزوله به زبان هاي فردینان دو سوسور،رویکرد ساختارگرایی مبتنی بر اندیشه
تنهایی، معنایی ندارد مگر این که آن را در یک ساختار، متشکل از عناصر مختلف و پیوندهاي بین این عناصر بررسی کنیم. براي 

ي ه اگر همراه کلمهتواند معناي عنصرِ ممنوعه را داشته باشد در حالی کمی» حوا«نشینی با در هم» سیب«ي مثال کلمه
ي ساختارگرایی، ي تفکر را خواهد داشت. در نتیجه، از زاویهي شعلهکنندهدر متنی ظاهر شود، معناي جرقه و روشن» نیوتون«

دا نگر آن است که ابتي منتقد ساختارگراي جزئیها است و وظیفهها و خطوط واصل میان نقطههر متن مانند گرافی شامل نقطه
ها) بپردازد و در نهایت با ترسیم گرافی براي کلیت متن، ساختار آن ها (خطها) و پیوند بین آنتک تک اجزا (نقطه به شناسایی

  را آشکار کند. 

  

1  

  یک تکه از دو قسمت مساوي«
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  یک الیه از شکم

  کندیک الیه از پوستش می

  را در بشقاب و اضافه

  چاقو در دستش

  »تراشد برامتعارف می

  

 اي را پوسترسد شخصی بشقابی در دست دارد، میوهشود. به نظر میود، شعر با روایتی از سوم شخص شروع میدر این اپیز
پوست «کند. اما مشخص نیست فاعل منتسب به جمالت اي از آن میوه را به راوي شعر تعارف میکند و در نهایت تکهمی
  چه کسی است.» تراشدتعارف می«، »کندمی

شد زیرا ابتدا پوست چیزي کنده شده سپس شکم آن بریده ظ منطق تصویري، جاي سطر دوم و سوم عوض میبهتر بود براي حف
  شود. می

  

2  

  تعارف«

  همان گاز معروف نبود

  که براي آن

  »کند حوا؟ حاال...زمینی پوست میسیب

  

اي سوالی شویم. راوي، جملهی میشود و ناگهان وارد فضایی انتزاعی و ذهني تعارف کردن میوه بریده (کات) میحال صحنه
دهد که منظور از تعارف چیست و چه معنایی استفهام تاکیدي است. راوي توضیح می واقع این سوال از نوعپرسد اما درمی
ضا ف بارهشود اما به یکهاي مهمی از قبیل گاز زدن، سیب، زمین و حوا ارائه میکه در طی این شکست فضا، نشانهدهد. با اینمی

ها را در همان فضاي نشیمن خانه، کرد بدون پرش از فضاي عینی به ذهنی، این نشانهشود. بهتر بود شاعر تالش میعوض می
  گنجاند. می

   شد، سیب بوده است.اي که در اپیزود اول، پوست کنده میتوان حدس زد میوهتا توجه به این اپیزود می

هاي داستان هبوط را (حوا، آدم، هاي این شعر با شخصیتهمانی شخصیتتالش کرد این توانبا توجه به ارتباط نشانگانی، می
  کند، شیطان است.شیطان، خدا) کشف کرد. براي مثال کسی که در داستان آدم و حوا، گناه تعارف می
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ي ترامتنی با داستان آدم و خواهد رابطهکند که میطورمستقیم اشاره میکند یعنی بهاستفاده می» معروف گاز«شاعر از عبارت 
ب توانست با اعتماد به مخاطگیرد. شاعر میي مستقیم، لذت کشف را از مخاطب میگرفتن سیب برقرار کند. این اشارهحوا و گاز

  ي شعر، لذت کشف روابط ترامتنی را تجربه کند. دهد خواننده ، اجازه»حوا« يي کلیدو با تکیه به کلمه

 لکه شاعر به کیستی راوي اوتوان پرداخت. اول این، به دو نکته می»کَنَد حوازمینی پوست میسیب«چنین با توجه به سطر هم
نی داند. یعتوسط حوا را آن تعارف یا گاز می زمینیکه دلیل پوست کندن سیبکند که همان حواست. دوم اینشخص اشاره می

  کند تا تکه سیبی به او تعارف بشود؟ این تعلیل، منطقی نیست.حوا شام آماده می

شود و اگر به صورت پوست ها رعایت نمیهماهنگی زمانی فعل» کَنَد حواپوست می«...اگر سطر آخر را به این صورت بخوانیم : 
شود. پس به طور کلی هم محتوا هم اجراي این معنایی با فضاي نشیمن برقرار نمی وانیم، ارتباطکَند (ساکن روي نون) بخمی

  ي آن بپردازد.شود به اجراي دوبارهاپیزود با مشکالتی مواجه است و به شاعر پیشنهاد می

  

3  

  من و این سینی«

  زمینیحامالن سیب

  کنیمشکم پر می

  تا شکم پر کنیم

  »براي شام

  

اي در دست دارد که بینیم که راوي اول شخص، سینیاي را میگردیم و صحنهیزود، باز به فضاي نشیمن خانه برمیدر این اپ
زمینی هستند. کنند هم سینی، هم راوي اول شخص، حامل سیبپر است. سطر اول و دوم ادعا میزمینی شکمحاوي سیب

، 1 زمینی به چه معناست؟ در اپیزود پر شدن شکم راوي از سیب شود اماپر میزمینیِ داخل سینی توسط خود راوي شکمسیب
در داستان  کند. سیبشود، پر میسکانس تعارف شدن تکه سیب کات شد؛ پس زن، شکم خود را از سیبی که به او تعارف می

 یگري به زن، گناه تعارفکاران است. در این صورت، آن دهبوط، نماد گناه و سرکشی و زمین نماد مکانی پست براي راندن گناه
کنیم). این تاویل با اصطالح شکم پر کردن، شود (شکم پر میتراشد برام) و زن مُدام این گناه را مرتکب میکند (تعارف میمی

  خواهی هم پیوند معنایی دارد. استعاره از حرص و زیاده

  . حشو و اضافی است» شکم پر کنیم تا«این اپیزود هستند. سطر  هاي درونیزمینی قافیهکلمات سینی و سیب

  

4  

  او در آن بشقاب چینی«

  »کند برامکمر باریک می
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چرخد، اما در اینجا منظور از او سیبی است که داخل بشقاب قرار دارد. عبارت جا باز دوربین به سمت دیگري (او) میدر این
  هاي متوالی باشد. گرفته شدنتواند کنایه از الغر شدن کمر سیب به دلیل گاز کردن، میباریککمر

کند که باز هم از او گاز شخص را تحریک میرقصی و تحریک باشد. گویی که سیب، راوي اولتواند کنایه از خوشکه میهم این
  بگیرد.

» زمینیبسی«و » سینی«سازي با رسد تنها براي قافیهنظر میها ندارد و بهي چینی هیچ تناسبی با دیگر کلمات و نشانهکلمه
  کار رفته است.به

  

5  

  همیشه پشت این شام«

  بعد ساکشن

  سکشن بعدي تهوع است

  را روم این سیبمی

  پایین بیاورم از باال

  »…تا

 رود و طی جمالتیاند. در این اپیزود، راوي اصلی باز هم از فضا بیرون میي درونی کردهکلمات ساکشن و سکشن ایجاد قافیه
پر کردن، همیشه عاقبت یکسانی دارد. به این صورت کند این جریان میوه پوست کندن و تعارف و شکمادعا میپیشگویی کرده و 

  زند. کس این تکرار را به هم نمیهمه، هیچشود و با اینکه این چرخه هر روز و هر روز تکرار می

پر باشد هم سیبِ زمینی (استعاره از گناه) و هم زمینی شکمتواند هم سیبکند در نتیجه میشام، چیزي است که شکم را پر می
ی زیستی معنایی با گاز گرفتن و تهوع بررسي ساکشن را در هماي که باعث ایجاد جنین و بزرگ شدن شکم باشد. اگر کلمهنطفه

اپیزودهاي  ایی با دیگرشود. اما این تصویر، ارتباط معنکنیم، تصویر اروتیک مکیدن آلت مرد توسط زن و تهوع بعد از آن تداعی می
  کند.شعر برقرار نمی

   تري دست یافت.هاي متناسبتوان به تاویلکلمات شکم، کمر، باریک بررسی کنیم می نشینیي ساکشن را در هماما اگر کلمه

 تکردن شکم توسط ساکشن صورشدن دارد. عمل خالیبه این ترتیب که بعد از شام، شکم شخص پر شده و نیاز به خالی
پر، پر شده مزمینی شکشود. اگر شکم با سیبافتد این است که ابتدا شکم پر شده و سپس خالی میگیرد. پس اتفاقی که میمی

دلیل هبوط و زمینی (گناه) پر شده، بهشود (استعاره از زندگی حیوانی)؛ اگر از طریق سیباز طریق دفع خالی می
توان تکه ي کلیدي حامل دقت کنیم، میتوان در نظر گرفت. اگر به کلمهدیگري می شود. اما تاویلشدن خالی میکشیدهپایین

صورت با زاییدن جنین هم شکم خالی شده و اینسیبی که تعارف شده را نطفه و شکم راوي را حامل جنین در نظر بگیریم. در
  گیرد.ساکشن صورت می

  ن، بخش بعدي، تهوع است. کند که بعد از شام و ساکشدر ادامه، سطر بعدي بیان می
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عد هاي زمینی بزند: لذتهم میشود یا حال آدم را بهشدن) یا دفع میشدن (گاز گرفتهزمینی بعد از مصرفگناه زمینی یا سیب
  شوند. انگیز و دورریز میشدن، ماللاز تجربه

  خاصیت چندتاویلی دارد.» پایین بیاورم از باال«سطر 

  معنایی دارد.  ي تهوع هماهنگیباشد که با کلمه» باال بیاورم«ي ریختههمتواند بهاین سطر، می

  ي درخت (باال) است. تاویل دیگر، چیدن سیب (پایین آوردن) از شاخه

دادن لوهارزش جتاویل دور دیگري نیز قابل تصور است که پایین آوردن سیب، کاستن از ارزش سیب و حقیر شمردن آن باشد (بی
  ی).هاي زمینلذت

گیرد و معلولی در پی دارد که شاعر تصمیم گرفته حدس آوردن سیب از باال به دلیلی صورت میدهد پاییننشان می» تا...«سطر 
خورد. این سطر اضافی است و ي مخاطب بگذارد اما این سطر چنان مبهم است که در این رابطه شکست میزدن آن را به عهده

  بهتر است حذف شود. 

  پردازیم.زودهاي مختلف شعر جداگانه بررسی شدند، با بررسی ارتباط بین اپیزودها، به تحلیل کلی ساختار شعر میحال که اپی

زدن  آن گاز نسبت منسجم و داراي ارتباط افقی و عمودي بین عناصر مختلفش است. موتیف مقیداین شعر داراي ساختاري به
تواند دو در اپیزود نخست، در معناي سطحی خود می» دوقسمت مساويیک تکه از «سیب و انجام عمل ممنوعه است. سطر 

  شود.قسمت از یک سیبی باشد که پوست کنده می

 شود. در این صورت با توجه به موتیفها از مادر و نصف دیگر از پدر گرفته میي انسان، نصف کروموزومزمان تشکیل سلول اولیه
هایش است تا با مشارکت حوا، کند کروموزومچه تعارف میکند، آدم و آنجانبی حاملگی، شخصی که تکه سیب تعارف می

  جنینی شکل بگیرد. 

چه توان آنزمان اپیزودهاي دوم و سوم، میشود یک تکه از میوه است اما با بررسی همچه تعارف میرسید، آندر ابتدا به نظر می
 کند. درگرفتن را پیشنهاد میکندن و گازگري، خودِ عمل پوستدیشود، چاقو نیز در نظر گرفت. گویی که آنرا تعارف می

  تواند لیلیت باشد. دیگري میصورت آناین

شود. بشر، هر روز به انجام اعمال ممنوعه (زندگی زمینی) خوردن حال، هر روز تکرار میهمسیب و به بودن روند گاز زدنتکراري
کند. با شدن ندارد، باز هم این کار را میکشیدهز زدن به سیب، عاقبتی جز هبوط و پایینداند با گاکه میپردازد؛ با وجود اینمی
شود. مانند سیزیف، قهرمان اساطیر دار شده و باعث تداوم نسل خود میداند در انتهاي روز، چه عاقبتی دارد، بچهکه میاین

بار سنگ به پاي کوه رسید باز آن را باال رده و آن را رها کند و هریونانی، که محکوم است سنگی را از پاي کوه هل داده، به باال ب
  نهایت ادامه دهد.برده و این چرخه را تا بی

  نویسد: می» ي سیزیفافسانه«آلبرکامو در کتاب 

  »سنگ مال اوست.ي شادي خاموش سیزیف در این است: سرنوشت او به خود او تعلق دارد. تختههمه«

گیرد افتد اما باز تصمیم میداند در انتهاي هر شام، چه اتفافی میاول شخص، خود از قبل می این که راوي در این شعر نیز، با
  سیب (سنگ) را پایین بیاورد و این چرخه را روز دیگر باز هم تکرار کند.
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اي ند امروزي، نمونهتعریف علم از انسان با تعریف سنت (مذهب و اساطیر) فرق دارد. طبق مبانی داروینیسم، انسان هوشم
اي بین ها معتقدند هیچ تفاوت ژنتیکیکه افسانهحالیخود است در هاي مشابهزمان بسیار طوالنی از گونهیافته طی مدتفرگشت

  انسان امروزي و دو انسان اولیه وجود ندارد.

هاي خودش است. نسان) حاملی براي ژناي (از جمله ادهد که هر موجود زندهشرح می» ژن خودخواه«ریچارد داوکینز در کتاب 
سازي مداوم خود در بدن موجودات هستند. اما شوند و خودخواهانه در پی تکثیر و همانندها سوار بر موجودات زنده میژن

 ي اولیه دارند. اینهاي جدید، تفاوت جزئی با نمونهشود و گاه نمونهوفاداري فرآیند همانندسازي به اصل همواره حفظ نمی
هاي توانند موجوداتی را بسازند که پایدارتر از نمونهبیشتر با محیط، می هاي ژنی، با توجه به اصل انتخاب طبیعی و سازگاريجهش

اولیه باشند. شرط اساسی براي بقاي هر ترکیب ژنتیکی، سازگاري با محیط و تحمل فشارهاي خارجی است. به این ترتیب، 
تواند متناظر با مفهوم ماند. این بقا، میتر و سازگارتر است، باقی میر است و ژنی که خودخواهها برقراها ژنتنازعی در سطح

کرد، جاودان و نامیرا در بهشت باقی کنند اگر انسان عصیان نمیهاي مذهبی و اساطیر ادعا میجاودانگی اساطیري باشد. افسانه
و جاودانگی نوع بشر، تنها از طریق تولید مثل امکان دارد. این تفسیر  ماند اما با هبوط به زمین، گرفتار مکافات مرگ شدمی

هاي سوار بر نوع انسان دانست که خودخواهانه و با میل به بقا و توان متناظر با خودخواهی ژنپیشینیان از جاودانگی را می
  شود.شی میکه خودِ انسان بداند این میل از کجا ناآنکند بیجاودانگی، امر به تولیدمثل می

برد و وقتی سنگ به پایین کوه غلتید، آن را به دست همانندي هاي خود، سنگ حیات را باال میي ژنبشرِ سیزیفی، تحت سلطه
دهد تا باز آن را باال برده و این همانندسازي را مانند خود او تکرار کند. گناه انسان اساطیري، عصیان او در برابر قوانین از خود می

نقص مانند خدا) رفتار نکرد، به اصلِ خود وفادار نماند، سیب رفت (بیطور که از او انتظار میده و محتوم است، او آننوشته ش
پذیر) که در عنوان موجودي فرگشتتولید مثل شد؛ درست مانند انسان (به پایاني بیممنوعه را گاز زد و دچار هبوط و زنجیره

 هاستسازد اما این شبیه تفاوت جزئی با او دارد و همین تفاوتفادار نیست، از خود شبیه میسازي خود به اصل خود وهمانند
ه جاودانه چکند و آني پیشین هبوط میمیرند، نمونهدهد. پیشینیان میپایان رو به جاودانگی را تشکیل میي بیکه سلسله

  است، تنازع بقا و میل به جاودانگی است.
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  خوردمیوقتی معنا برش 
  از لولیا قهرمانی» نامهبرش«نگاهی به شعر 

  نویسنده: امین شیخی
  

  

 

  »نامهبرش«

  

  ببخش اگر دست بردم

  هاتتوي چشم

  قدر گذاشتم الي پاهات و آن

  که دیگر نداري 

  ناي بریدن

  من خنگ نیستم

  هام جز سوزنانگشت

  چیزدهد به هیچنخ نمی

  زنمچرت هم نمی

  تو که با خرچ

  دربیاید آخ پارچه

  ولی تو

  کنی می که مدام شلوغ

  فهمیهنوز نمی

  سوزن بیچاره

  رودهروقت فرو می



٤٢ 
 

  چکد از پارچهخون می

  کشد چرخو طوري جیغ می

  که دست آخر 

  شود لباس!بنفش می

  پس جوش نزن عزیزم

  این بازي

  سر باخت استسه

  

  شاعر: لولیا قهرمانی

  

  نقد و بررسی

به تعبیر  محض تولد یاشود. انسان بهشکلی ارثی به تو داده مییعنی رسومات و افکار گذشته بهگرایی یعنی قبول کردن، سنت
 شود. تفاوتی که میانشدگی: زبان، شرایط جغرافیا، مذهب، شرایط اقتصاد، فرهنگ و... به او تحمیل میهایدگري هنگام پرتاب

رسد که خود را از بند تمام سنت و مسائلی که به او به جایی میانسان و شاید حیوانات دیگر هست، تفکر و تغییر است. انسان 
گونه نوشته شده است، صورتی استعاراست که به ي مرکزي شعر باال، به نوعی نقدي به سنتسازد. هستهارث رسیده، رها می

ي سمبلیک پوشند؛ در شعرهاآورند و در رختکن شعر معنایی جدید میي خود را از تن درمیها در این شعر معناي گذشتهواژه
اش خواهم نوشت. سعی دارم تاویل اي نیست که در انتهاي تاویل خود دربارهکار شایسته گفتني مرکزي سخن از هسته

هایی وجود دارد که خودمحورم را از این متن ارائه دهم، و همچنین در انتها نقدي فرمیک از اثر داشته باشم. در شعر کلیدواژه
هاي شناورش را ارائه دهم، و در ادامه به تقویم این توجه به تاویل خود، مدلولکنم باختن به جزئیات، سعی میقبل از پردا

  پردازم:ها میمدلول

  قیچی: دستگاه اجرایی سنت و فرهنگ

  کند.چیز نظارت میي شعر (خیاط): خدا، کسی یا چیزي که از باال بر همهگوینده

  پارچه و لباس: زن

  اش)سوزن: مرد (چرخ جسم مرد و سوزن آلتچرخ و 

  

  ببخش اگر دست بردم

  هاتتوي چشم

  قدر گذاشتم الي پاهاتو آن
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  که دیگر نداري

  ناي بریدن

  من خنگ نیستم

  هام جز سوزنانگشت

  چیزهیچ دهد بهنخ نمی

  زنمچرت هم نمی

  که با خرچ تو

  آخ پارچه در بیاید

  

  

هاي هواژتوجه به کلیدي شعر باگویی گوینده». نامهبرش«تواند نوعی مدخل باشد به شعر. هر شعري عنوان دارد، و این عنوان می
در نظام سیاسی در معناي سرکوب و » کردنقیچی«حرفی بزند. » کردنقیچی«دادن و خواهد از عمل دریدن، برششعر می

وگ است؛ دیالوگی که قرار است با محوریت برش تالشی براي برقراري یک نوع دیال» نامه«شود. کار گرفته میکردن بهخفه
گیریم و انگشت خود را در دو سوراخ قیچی دست میبردن در چشم قیچی، جایی که قیچی را به(سرکوب) صورت پذیرد. دست

انداز بردن و تعیین چشماي به دستبردن در چشم، اشارهکند. دستگذاریم. دو سوراخی که گوینده آن را به چشم تشبیه میمی
در  جا فرسودگیند و اینکشود که قیچی کُند عمل میشته میپاي قیچی پارچه گذاقدر الي بینی براي قیچی است. آنو جهان

پا، آخ پارچه، فرو رفتن سوزن،  شود. شعر با کلماتی مثل اليقیچی که نماد دستگاه سرکوب خشن است در ذهن متبادر می
ند حتی در این شعر استعاري نیز تمی اروتیک ایجاد کند. تمی اروتیک کي بعد سعی میشدن لباس در بندها بنفش و کبود

تواند خودش اي که نمیاي که قربانی سنت و دستگاه آن است، پارچهآید. پارچهبُرد و آخ پارچه در میمیان اشیاء! قیچی می
اي که در هر شعر مدلولی از زن در نظر گرفتیم). پارچه را در این باشد و مدام باید او را با شابلون سنت میزان کنند (پارچه

شکلی همانکند یا بهعنوان دستگاه اجرایی سنت است که اضافات را قطع میجا بهقسمتی از شعر نقش مفعولی دارد. قیچی در این
مرور کُند  اه سرکوبی که بهکند. دستگزند. در واقع قیچی نقش مهیاکننده را ایفا میکند دست به بریدن میکه سنت تعیین می

  دهد.شود و کارآیی خود را از دست میمی

  

  ولی تو

  کنیکه مدام شلوغ می

  فهمیهنوز نمی

  سوزن بیچاره

  رودهروقت فرو می
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  چکد از پارچهخون می

  کشد چرخو طوري جیغ می

  که دست آخر 

  شود لباس!بنفش می

  

را دهد؛ خیاطی که آناي که خیاط جوابش را می. گالیهیابیمخود را در میشدن  ي قیچی از کنددر بند قسمت دوم شعر، گالیه
کند، در ادامه گوینده به بیچارگی سوزن اشاره می». من خنگ نیستم«گوید: خصوص که خیاط میداناي کل در نظر گرفتیم، به

را خیاطی که آنشود. چرخشدن آن مییسوزنی که آن را آلت مردانه در نظر گرفتیم، بعد از فرو رفتن در پارچه، موجب خون
ست بر ايشدن لباس، نشانهبنفش، رود. استهالکی در سکسودگی میکشد، یعنی رو به فرسجسم مرد در نظر گرفتیم جیغ می

  خوانیم.ي لباس میشدن. کبودي جسم زن که آن را در شعر با واژهکبود

  

  پس جوش نزن عزیزم

  این بازي

  سر باخت استسه

  

شکلی صمیمی اما توامان با نوعی بدجنسی کند. خیاط یا همان داناي کل به قیچی بهوگ میان خیاط و قیچی ادامه پیدا میدیال
یچی هاي قجا گالیهسر باخت است. در واقع اینگوید: جوش نزن. این بازي سهکه حالتی کنایی یافته است می» عزیزم«ي در واژه

ه دهد. سه عنصر بازندوب (در معناي آلتوسري خودش، فیزیکی و غیرفیزیکی) را جواب مییا همان دستگاه اجرایی سنت و سرک
شود. اما در ي سنت) در شعر مشخص میاعم از: پارچه و لباس (زن)، سوزن و چرخ (مرد) و قیچی (دستگاه سرکوب یا وسیله

و را داناي کل، خدا یا یک رهبر در نظر گرفتیم. در اي نیز وجود داشته باشد، آن برنده خیاط است. خیاطی که امقابل باید برنده
شود قیچی نیز که خود ابزار طور که مشخص میشود. اما همانها به کمک سنت نمایان میهاي ابزاري از انساناصل استفاده

ابودي تولیدکننده را تواند ندهد، استهالك ابزار میگذارد، و این خبر از نابودي خیاط میبه نابودگی میقدرت خیاط است، رو 
  تضمین کند.

  

ر آن به توان داي را خلق کرده است. گویی که میي تاویل و افق معنایی گستردهکه استعارگونه است، دایرهعلت آنشعر باال، به
ت، سهاي سیاسی نیز پرداخت و آن را تعمیم داد به یک حکومت توتالیتر؛ یا با توجه به محصول نهایی خیاطی که لباس انقد

هاي زیربنا توان نقد مارکسیستی کرد و تحلیلدست داد. همچنین میشود، خوانشی فمینیستی بهلباسی که بنفش و کبود می
و  »اروتیسم در شعر باال«ي سکس اي مثل دغدغه(نیروي تولید و ابزار تولید) که در دست خیاط است و روبنا (مسائل حاشیه

به مستقیمن به یک مدلول یا مشبه خاص داللت سمبل در دو چیز است: اولن در سمبل مشبهاقتصاد) پرداخت. تفاوت استعاره و 
در  اش دریابیم، اما در سمبلبه را با توجه به قرینه صارفه حتمن در معناي ثانويکه در استعاره مجبوریم مشبهکند. دوم ایننمی

م شود عالوه بر فهف، این شعر، شعري سمبلیک است و موجب میشود. با توجه به این تعاریي خود نیز فهمیده میمعناي اولیه
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که آن سببو تاویل شعر در معانی ثانوي خود، بتوانیم شعر را در معناي اولیه (قیچی، پارچه، سوزن و قیچی) نیز دریابیم. و به
ند، خواننده خود در حین هاي متفاوتی کرد. در چنین شعرهایی که سمبلیک هستتوان تاویلسمبل مدلولی قطعی ندارد، می

تواند حتی در تضاد با نیت مولف سازد. معنایی که میشود و شعري جدید براي خود میفرایند خوانش، بدل به شاعر شعر می
فضاي  ماندگار است و درتوان عنوان متن نویسا را بخشید. متنی که دروناش میباشد. به چنین متونی با توجه به تعریف بارتی

  شود.در حال آفرینش خواهد بود. در هر خوانش معنایی تازه تولید می خود مدام

  

  ي فرم شعردرباره

کنیم که در آن نوعی هاست. در شعر تمی اروتیک را مشاهده میتواند حائز اهمیت باشد، نوع برخورد با ابژهچیزي که می 
 در طول تاریخ» تن«وگو است. شود. این تم اروتیکِ خشن با ساختار معنایی کل شعر در تعامل و گفتورزي دیده میخشونت

قرار کرده ي تنگاتنگی بربودن این شعر، با موضوع بردگی و استعمار شدن رابطهاروتیک مورد استعمار و بردگی قرار گرفته است و
. است اي به تن کردهتازه اند و لباس معنايزبان گسسته شدهخیاطی، قیچی و... از کاربرد عرف و عادي است. پارچه، سوزن، چرخ

» دلِ دریا«، »دست روزگار«عنوان مثال گرفت، بهشکل می صورت تصویر فشرده یا ترکیبات اضافیي تشخیص در گذشته بهآرایه
ي تشخیص در این شعر، نوع رفتار و درونیات انسان که آرایهبرد، در صورتیگونه تصاویر تنها از جسم انسان بهره میو ... اما این

یص، ي تشخعر اشیاء در صنعت و آرایهکشد و... القصه در این شکند، پارچه درد میرا به اشیاء اعطا کرده است. قیچی گالیه می
گیرند. شعر در کنار ساختار محکم معنایی خود، داراي لحظات کنند و زندگی در متن را یاد میرفتارهاي انسانی را کسب می

تري زهنحو تاکه صورت بتواند به دیگر دارند. زمانیي مستقیمی با یکي قابل توجهی است. صورت و محتوا رابطهشناسانهزیبایی
 آورد. ما در شعر باال بیانتري دریافت شود. امر تازه، حس لذت را به ارمغان میبخشصورت لذتتواند بهبیان شود، محتوا نیز می
ناي  دیگر نداري/«بینیم. در دو سطر اول، تشبیه دو سوراخ قیچی به دو چشم که یک دید تازه است؛ یا را گاهی بسیار تازه می

کردن و بریدن و شود، بریدن در معناي پارهجه به مخاطب شعر که قیچی است، این بریدن داراي ایهام میکه با تو» بریدن
دهد به هام جز سوزن/ نخ نمیانگشت«شدِن طاقت؛ یا دوباره همین نوع برخورد بیانی در سطرهاي همچنین در معناي تمام

کردن در سوزن! که معناي نخکردن و همچنین بهمعناي توجهدادن بهخداراي ایهام است، ن» دادننخ«جا نیز که در این» چیزهیچ
نهد. در دو سه قسمت اي که چندتاویلی را پیش میخوانیخوانی دارد، هماش بسیار همها در شعر با ساختار سمبلیکاین ایهام

که نوعی کنایه و تمسخر در » زن عزیزمپس جوش ن«در سطر » عزیزم«ي بینیم. واژهاز شعر نیز رویکردي کنایی و طنزآمیز می
وعی ، ن»دوسر باخت«ي مرسوم زدایی از واژهبر آشناییکه باز هم عالوه» سر باختسه«ي آن خوابیده است؛ یا ساخت ترکیب تازه

دار ا، سرمایهاست که ما آن را یک داناي کل، رهبر، خد ي شعر، خیاطیکه گویندهکشد. با توجه به اینکنایه را با خود یدك می
نوا باشد و مانند رودي در سرتاسر شعر گرفته در شعر همهاي صورتتواند با تاویلزبان میبودن ایم، این کناییو... در نظر گرفته
  دهند.پارچگی فرم را نشان میدستی و یکها همگی یکجریان یابد. این
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  ي ماللخروج از چرخه
  دهزااز لیال باال» حمام«شناختی داستانک خوانش روان

  نویسنده: مهدي قاسمی شاندیز
  

  

  »حمام«

شده جلوي تلویزیون از خواب پرید. به سختی بلند دیشب سر جایش نخوابیده بود، این را وقتی فهمید که با بدنِ کج و خشک
  الي پاهایش و باال آمد.هایش را بست. آرام آرام رطوبتِ سردي دوید خواب برگشت، خزید زیر لحاف و چشمشد و به اتاق

  رو بشورم... نکنه سر جام که نبودم، داداشم قِل خورده اومده رو تشکم و شاشیده روش؟ باید بلند شم برم حموم خودم

ي کُمد را باز کرد. فشارِ آب کم بود، دست هایش را کَند و شیرِ آب روي دستگیرهبه زور خودش را بلند کرد و بُرد حمام، لباس
  ن یکی کنارِ آباژور را هم باز کرد، صدا سرش غر زد: زود باش دیگه، یخ زدم!بُرد و آ

صدا دستی به ریشش کشید و گفت: بیا پشتم رو کیسه  کرد.ي میز توالت را امتحان می، پشت آینهزدهآخ! البد باید آن یکی زنگ
ز ما حمومِ فضول ممکنه خیال کنه با ان صاحبجوري بشینیم که پشتم تو دوربین نیفته و چرکام دیده نشن، ایبکش، فقط یه

  گردم!بهترون می

مادرش را هم درآورد.  هاي مانده از شکمسطل آب را خالی کرد پشتِ صدا، کیسه را برداشت و افتاد به جانش. حتی چرك
  هاي لوله، خشک شده بودند. کیسه را از دستش درآورد و دنبالِ شیر آب گشت. چرك

هاي آب جان بُرد، قطرهاهرمش را که باال می ي مشکی بود.باالي پریزِ برق که دور سرش جوراب زنانه چشمش افتاد به یکی
  صدا داد زد: بیا دیگه، کجا موندي؟ کندند.می

  

هاي را گذاشت پهلویش و سُر داد سمت شکمش، ناف، عضله سطل آب را نصفه پر کرد و ریخت پشتِ صدا. دوباره نشست، کیسه
  کرد؟خودي خودش را خسته میجا، چرا بیزده از مایو... چرکی نبود که آنموهاي بیرون تکه،تکه

  زیر لب گفت: آخه مگه من دلّاکم؟

  کیسه را از دستش درآورد و پرت کرد، کفِ حمام دراز کشید و با اخم و تخم گفت: خسته شدم، یه کم آب بریز روم...

  پاشم کف حموم!شدم که الکی آب می کنه دیوونهصدا خندید: یارو حمومی خیال می

  شد؟ حمام حرصش گرفت، اصال چرا نباید دیده میاز دست صدا و دوربین و صاحب
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میم دیدي! تصچی رو نمیدیدي یا دست کم هیچي سقف خیره شد: کاش من رو هم میپشتش را به صدا کرد و به دوربین گوشه
د که هایش روي هم رفته بودنگردد. هرچه منتظر ماند، خبري نشد. تازه پلکگرفت تا وقتی صدا نازش را نکشیده، به سمتش برن

  با صداي شرشرِ آب از جا پرید و نشست. 

  کس نبود.پاشید. دور تا دور حمام چشم گرداند، هیچشیرِ آبِ روي تشک، باز شده بود و آب با فشار زیاد بیرون می

  

  نویسنده: لیال باالزاده

  

  

  »نقد و بررسی«

  

حال تکرار خود باشد. این نوع افکار اي را مجسم کنید که در آن لحظه فکرتان روي یک چیز گیر کرده باشد و مدام درصحنه
شوند و معمولن نیز با استرس همراه هستند. در علم ناخواسته در ذهن فردي که دچار اختالل وسواس است، مدام تکرار می

ست طورمعمول داراي افکار وسواسیشود. فرد بیمار به) گفته میOCDعملی (-س فکريپزشکی به این بیماري، اختالل وسواروان
چنین، انجام این اعمال ممکن است وقت زیادي از بیمار را گرفته و با کند. همو اغلب از روي اجبار به این افکار عمل می

ا کردن بدن یشو و پاكور این نوع از اختالل شستهاي وسواسی دترین رفتاري وي در تداخل باشد. از شایعهاي روزانهفعالیت
  آورد. ندادن آن براي فرد بیمار اضطراب و تشویش را با خود میکردن و تکرار مداوم یک عمل است که انجامسایر اجسام، چک

پنجه وتچرخد که در حال دس) میOCDعملی (-ي وسواس فکريحول محور شخصیتی با عارضه» حمام«موتیف مقید داستان 
  نرم کردن با این موضوع است.

الف خپردازد. پساساختارگرایان، برشناختی این اثر مینگر به بررسی رواناین نوشتار با رویکرد پساساختارگراي جزئی 
ي ادبی و اثر موجودیت کنند. (متن، شکل ظاهري و مکتوب شعر و یا قطعهعرض تلقی میساختارگرایان، متن و اثر را هم

  ي متن در ذهن مخاطب است.)گرفتهشکل

 هاي موجود در متن پرداخته و پیشنهادهاییبراي بررسی بهتر داستان، ابتدا آن را اپیزودبندي کرده، به بررسی تصاویر و نشانه 
  شدن اثر ارائه خواهد شد: براي بهتر

  

لوي تلویزیون از خواب پرید. به سختی بلند شده جدیشب سر جایش نخوابیده بود، این را وقتی فهمید که با بدِن کج و خشک«
زود (اپی» هایش را بست. آرام آرام رطوبتِ سردي دوید الي پاهایش و باال آمد.خواب برگشت، خزید زیر لحاف و چشمشد و به اتاق

  یک)

  

لی پردازد و با بغرنج و یا گره اصمیي داستان ه به توصیف فضاي اولیهگذشت افعالز شخص با استفاده ادر اپیزود اول، راوي سوم
، »یدنخز«هایی از قبیل کند. در توصیف برگشت شخصیت اصلی به رختخواب خود با استفاده از کلمهآن، داستان را شروع می
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کند. بهتر است براي ، نویسنده تمهیدي را براي ورود به ذهن شخصیت داستان ایجاد می»باال آمد«و » دوید«، »آرامآرام«
ویسنده ي ندادن و ایجاد تمایز بین راوي و شخصیت اصلی زبان محاوره و رسمی را از هم تفکیک کرد. در این اپیزود استفادهاننش

  دهد.خوبی نشان میاز زبان رسمی این تمایز را به

(اپیزود » رو بشورم... نکنه سر جام که نبودم، داداشم قِل خورده اومده رو تشکم و شاشیده روش؟ باید بلند شم برم حموم خودم«
  دو)

  

گوید. هاي ذهنی او سخن میدر این بخش، راوي به ذهن شخصیت نفوذ کرده، و از زبان وي داستان را بازگو کرده و از درگیري
  برد.رسد که شخصیت از نوعی بیماري رنج میبه نظر می

ي کُمد را باز کرد. فشارِ آب کم بود، دست روي دستگیرههایش را کَند و شیِر آب زور خودش را بلند کرد و بُرد حمام، لباسبه«
  (اپیزود سه)» بُرد و آن یکی کنارِ آباژور را هم باز کرد

 برد و به تمیزيرسد که نویسنده از بیماري وسواس شدیدي رنج میي داستان را بازگو کرده و به نظر میجا، راوي ادامهدر این
کند، خود شخصیت از انجام این کار راضی نبوده و از روي می» به زور خودش را بلند«که جاییدهد. از آنو پاکیزگی اهمیت می

خواب شخصیت  همان با حمام و اتاقجا  سعی در ایجاد فضایی دوگانه و اینناگزیري در حال انجام آن است. نویسنده در این
و  »آباژور«، »ي کمدهدستگیر«هایی مثل وردن نشانهطور کامل موفق عمل کند. آاست که در پرداخت آن نتوانسته بهداشته 

که راوي در حال توصیف صحنه است و از شخصیت اصلی جدا بوده و بهتر است ها با حمام داراي نوعی ابهام است، چراارتباط آن
  این آشفتگی را از بیرون توضیح دهد. 

  

  صدا سرش غر زد: زود باش دیگه، یخ زدم!«

صدا دستی به ریشش کشید و گفت: بیا پشتم رو کیسه  کرد.ي میز توالت را امتحان می، پشت آینهزدهزنگ آخ! البد باید آن یکی
از ما  حمومِ فضول ممکنه خیال کنه بابکش، فقط یه جوري بشینیم که پشتم تو دوربین نیفته و چرکام دیده نشن، این صاحب

  (اپیزود چهار)» گردم!بهترون می

  

ی خاطر دستورهایدهد که بهچنین نشان میدارد. هممیوي پرده از دیالوگ بین صداي ذهنی و شخصیت با خود بردر این اپیزود، را
کند، او مجبور به انجام این کارهاست. در این اپیزود که راوي از قول شخصیت که این صداي نامعلوم به شخصیت تحمیل می

که وي درحال بیان ذهنیات شخصیت و نه توصیف صحنه ده شود چراکند، بهتر است از زبان محاوره استفااصلی صحبت می
  است:

  

  »آخ! البد باید اونی که زنگ زده، پشت آینه ي میز توالت رو امتحان کنم.«

چیز ست که در عین خودخوري، به همهشویم که شخصیت عالوه بر وسواس، دچار نوعی پارانویاي ذهنیدر ادامه متوجه می
ی بودن صداي ذهننشان از متفکر» کشیدناصطالح دستی به ریش«اش را رصد کند. استفاده از زندگیمشکوك است که او و 

ي نهایی زندگی فرد است. گیرندهکه تصمیم دهد. کسیبودن آن را بر شخصیت اصلی نشان میشخصیت دارد و برتري و ارباب
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کند. بهتر است براي به مخاطب اعالم وجود یک نوع صدا را میاز این بخش داستان تا انتها، نویسنده سرنخ را رها کرده است و 
اش، حرفی از صدا به میان نیامده تا گویا شخصیت با خودش هاي یک و دو نفره بین شخصیت و صداي خیالیوگوتوصیف گفت

  کند. صحبت می

م م. دستی به ریشش کشید و گفت: بیا پشتي میز توالت رو امتحان کن، پشت آینهزدهآخ! البد باید اونی که زنگ «براي نمونه: 
کنه با  حمومِ فضول ممکنه خیالرو کیسه بکش فقط یه جوري بشین که پشتت تو دوربین نیفته و چرکا دیده نشن، این صاحب

  »گردم!از ما بهترون می

  

مادرش را هم درآورد.  هاي مانده از شکمسطل آب را خالی کرد پشتِ صدا، کیسه را برداشت و افتاد به جانش. حتی چرك«
  هاي لوله، خشک شده بودند. کیسه را از دستش درآورد و دنبالِ شیر آب گشت. چرك

هاي آب جان بُرد، قطرهاهرمش را که باال می ي مشکی بود.چشمش افتاد به یکی باالي پریزِ برق که دور سرش جوراب زنانه
  صدا داد زد: بیا دیگه، کجا موندي؟ کندند.می

هاي را گذاشت پهلویش و سُر داد سمت شکمش، ناف، عضله ب را نصفه پر کرد و ریخت پشتِ صدا. دوباره نشست، کیسهسطل آ
  کرد؟خودي خودش را خسته میجا، چرا بیزده از مایو... چرکی نبود که آنتکه، موهاي بیرونتکه

  زیر لب گفت: آخه مگه من دلّاکم؟

د (اپیزو» کفِ حمام دراز کشید و با اخم و تخم گفت: خسته شدم، یه کم آب بریز روم... کیسه را از دستش درآورد و پرت کرد،
  پنج)

  

اش مشغول است و جدال و تنشی که بین واقع براي ارضاي میل ارباب ذهنیدر این بخش، راوي به انجام اعمالی که شخصیت در
طور غیرمستقیم ، به»کندندقطرات آب جان می«ي تشخیص، آرایهجا با استفاده از پردازد. راوي در اینها وجود دارد، میآن
 یقول که ذهن شخصیت هنوز از تمیز و بهدهد؛ چراکند نشان میپنجه نرم میومیلی و اجباري را که شخصیت با آن دستبی

کند. جبور به شستن آن میکه آن نقطه از بدن کثیف نیست هنوز وي را مي کافی راضی نشده است و با اینشدن به اندازهپاك
شود و این دو از هم جدا نیستند. این تکرار مداوم یک عمل ناشی از وسواس ذهنی است که در نهایت منجر به وسواس عملی می

کند که بهتر است گو میاز قول شخصیت، خستگی و مالل وي را باز» کرد؟خودي خودش را خسته میچرا بی«ي راوي با جمله
  گونه بازنویسی شود:لی که گفته شد اینخاطر دالیبه

  »خودي خودم رو خسته کنم؟چرا بی«

  

هایی از قبیل کیسه کشیدن، پهلو، ناف، سر خوردن، و موي چنین این اپیزود بحث تمایالت جنسی نهفته را با آوردن نشانههم
  کند.رو میکشد، که شخصیت را با مالل روبهزیر مایو به پیش می

  

  پاشم کف حموم!کنه دیوونه شدم که الکی آب میارو حمومی خیال میصدا خندید: ی«
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  شد؟ حمام حرصش گرفت، اصال چرا نباید دیده میاز دست صدا و دوربین و صاحب

دیدي! دیدي یا دست کم هیچ چی رو نمیي سقف خیره شد: کاش من رو هم میپشتش را به صدا کرد و به دوربین گوشه
رفته  هایش روي همنازش را نکشیده، به سمتش برنگردد. هرچه منتظر ماند، خبري نشد. تازه پلک تصمیم گرفت تا وقتی صدا

  بودند که با صداي شرشرِ آب از جا پرید و نشست. 

د (اپیزو» کس نبود.پاشید. دور تا دور حمام چشم گرداند، هیچشیرِ آبِ روي تشک، باز شده بود و آب با فشار زیاد بیرون می
  شش)

  

اصلن چرا نباید «دهد: صورت سوال توضیح میخش انتهایی داستان، تمرکز اصلی روي شخصیت است و راوي ذهن او را بهدر ب
اند، نوعی از عصیان و انقالب علیه صداهاي ذهنی که باعث ایجاد اختالل روانی در وي شدهجا، شخصیت بهدر این» دیده می شد؟

ده که نادیاینگیرد و به جايها را بر عهده میست که کنترل بقیه چیزند که او کسیخیزد تا خودي نشان دهد و اعالم کمیبر
هاي انتهایی داستان دهد که او را (حتا لخت) ببینند تا حس وجود داشتن به وي دست دهد؛ اما جملهگرفته شود، ترجیح می

نقالب آبکی به خواب ختم شده است و شخصیت دهد که این اخورند و نویسنده با نوعی تعلیق نشان میطور دیگري رقم می
هاي روانی اوست گیرد ذهن و اختاللکه کنترل امور را برعهده میدر حمام است و برنده نهایی و کسی » تشک«حال شستن در

دایی بتبه ترجیع ا» شیر آب باز روي تشک«و » از خواب پریدن«هاي و نه خود شخصیت. نویسنده در انتها با استفاده از نشانه
  سازد:هاي دیگري را از داستان میسر میگردد که تاویلداستان برمی

وباره برد و دشاشیده و از این بیماري متناقض در کنار وسواسش به تمیزي رنج میشخصیت اصلی کسی است که در خواب می
  پرد.کردن خود در حمام با شاشیدن از خواب میپس از خستگی مفرط از تمیز

  بیند.آید، کسی را جز خودش در حمام نمیدر حال خودارضایی بوده و بعد از پایان کار وقتی به خودش میشخصیت اصلی 

اش وگوهاي مربوط به شخصیت و صداي ذهنیي دیگري که نویسنده باید به آن توجه کند استفاده از لحن درست در گفتنکته
و  ي شخصیتتواند دربارهان است که با توجه به آن خواننده میپردازي داستگردانی یکی از عوامل مهم در شخصیتاست. لحن

نبودن این دو شخصیت (شخصیت اصلی و صداي دادن یکیگیري کند. نویسنده سعی در نشانهاي فردي آن تصمیمویژگی
ر حالت خشک و رفته در این داستان بیشتکاروگوهاي بهشود. گفتگردانی میسر میاش) دارد و این امر از طریق لحنذهنی

  توان فهمید که آیا شخصیت آدم ساده، زودباور، ابله، الت و یا شخصی مبادي آداب است. اند و نمیتصنعی به خود گرفته

نویسد: چنین می  OCDي بیماران ) درباره2008( درست پس از غروب آفتاببش با نام ي مشهور، استفن کینگ، در کتانویسنده
ام. گاهی اوقات، این زنان و ام، موارد زیادي مانند آن (شخصیت داستان) را دیدهاین کار مشغول بوده در طول پنج سالی که به«

ا حداقل ت -کشانند. این پرندگان نامرئی هستند ها را به کام مرگ میاي آنکنم که پرندگان درندهمردان بیچاره را تصور می
کند، با این وجود ها را با حقیقت آشنا کرده و راه را براي آنان هموار میآنشانس و یا هر دو، پزشکی خوب، خوشکه روانزمانی

ها، مثل افراد عادي، OCDانگیز این است که بسیاري از ي شگفترسند. مسئلهنظر میها بسیار واقعی بهاین موجودات براي آن
خوري دچار هستند)، به سینما ، به پرخوري و یا کمخورند (در حقیقتکنند، غذا میها کار میقادر به زندگی مشترك هستند. آن

جا حضور داشته، ورزند؛ اما در تمام وقت، آن پرندگان درنده آنشان عشق میپسر، و یا همسراندختر و دوستروند، به دوستمی
  »برند.اي از وجودشان را با خود میچسبند و هربار تکهها میبه آن
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رد شدن فکردن با این اختالل اختیاري نبوده و در نهایت موجب به انزوا کشیدهسان و زندگیتکرار مداوم الگوهاي رفتاري یک
حال تن  عین در کنند، از این خودآزاري آگاه بوده وپنجه نرم میوول، افرادي که با این بیماري دستطورمعمشود. بهبیمار می

ي افکار خویش است و ي پس از آن را تجربه کنند. هر انسانی زاییدهدلهرهخواهند اضطراب و دهند؛ زیرا نمیبه این اجبار می
  گیرد.همین افکار مثبت و منفی کنترل حرکات و اعمال او را بر عهده می

ادین اند، تناقضی بنیوجود آمدهآوري که در بهترین حالت براي راحتی زندگی انسان مدرن بههاي گوناگون در علم و فنپیشرفت 
ترین منبع ناخوشایندي او نیز هستند. در نتیجه، انسان نمودن اسباب راحتی انسان، مهمهماند. این ابزار در عین فرااد کردهرا ایج

شده به ناخودآگاه خویش را هاي فرهنگی و اجتماعی تحمیلتواند آرمانشود زیرا نمیمدرن دچار سرخوردگی و ناامیدي می
بندي شده و فرد هاي دیگر اجتماعی پرورش و طبقهتوسط خانواده، جامعه، آموزش و دستگاه طور کامل محقق کند. این افکاربه

تر کردن و از همه مهمپزشکی، ورزشهاي روانبردن خودآگاهی، انجام مراقبتتوان با باالدهند. میعنوان سوژه هدف قرار میرا به
  اجتماعی جلوگیري کرد.-هاي روانیبیماري گرفتن این افکار و اعمال ذهنی از بروز بسیاري ازنادیده
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  پذیرجایگاه مولف در متن مشارکت
زبان اصلی، بدون «(با نگاهی به مجموعه شعر
  »)زیرنویس

  ابوالفضل نظري

 

گیري معنا، مفهوم یا لذت متن به عنوان محل اتفاق زبانی، همچنین محل مشارکت مولف و مخاطب در شکل
قد کند. کاترین بلزي منتعنوان واسطه عمل می براي نوشتن یا خواندن اثر ادبی) بهقصدهایی زیباشناختی (

جا که زبان شود، ولی از آنپذیر میتن امکاني زبان است که معنا در مادبی انگلیسی معتقد است: [به واسطه
ا را در بر انات معنشدن است، امر ذاتی در متن، طیفی از امکهرگز ایستا نیست، بلکه دائمن در حال پردازش 

که اثر ادبی بتواند همانند خودِ زبان پویا شود نیازمند تمهیداتی از جمله شناخت گیرد.] و براي اینمی
؛ ها است، و فرصتی در اختیار مولفهایی براي آزادسازي این پتانسیلهاي زبان، و استفاده از تکنیکپتانسیل

 يات ممکن جهت پدید آوردن متنی که امکان مشارکت خوانندهین یادداشت به بررسی تمهیدکه در ادامه، ا
ي این هاي اجرا شدهسازد، خواهد پرداخت و براي نشان دادن نمونهآگاه براي خوانشی خالقانه را میسر می

ي حسین نظریان مد نظر قرار گرفته نوشته» زبان اصلی، بدون زیرنویس«ها، مجموعه شعر تمهیدات و تکنیک
شاعر  ه شعري که زبان یکی از محورهاي اصلی آن براي ایجاد فرصت مشارکتِ خواننده است؛ ومجموعاست. 

در عنوان مجموعه قصد دارد خواننده را متوجه زبان کند، و » اصلی«از همان طرح روي جلد، از همان کلمه 
عیات و خارج شدن شویم)؛ این فرحواسش را از فرعیات زبان دور کند (چیزي که با رویکرد شعرها متوجه می

از اصل، برخالف زبانِ کتاب حاضر همان شکلی از ادبیات است که ذات زبان را فراموش کرده و تنها به کارکرد 
م و بینیکند. در قریب به اتفاق شعرها زیرنویسی هم براي فهماندن معنا به مخاطب نمیارجاعی آن توجه می

نویسیم، اما فقط زمانی که زبان به زنیم و میا زبان حرف میخواننده تنها با خود زبان سر و کار دارد. ما ب
  شود به حدود ادبیت.فته، و در محور استعاري نزدیک میخودش اشاره کند از مصداق هاي بیرونی فاصله گر

ت شود؛ مشارکي فعال و آگاه منجر میهایی است که به مشارکت خوانندهها و تکنیکاین مجموعه داراي ویژگی
طور که قبلن نه میان متن و خواننده است، هماندر بازخوانی و تولید معنا، که گفتمانی پویا و خالقا خواننده

» امتعینن«نویسد: [متن ي این مشارکت میگفتمانی میان متن و مولف اتفاق افتاده است. آیزر در خصوص نحوه
اي محض و منفعل نیست، کنندهافتشود. در این فرایند خواننده دریمی» متعین«است و در فرایند خواندن 

اي دوسویه هاي خودش، تجربیات ادبی قبلی خودش از خواندن سایر متون و... را وارد رابطهبلکه سپهر ارزش
هایی هم وجود »شکاف«برد ولی در این راه کند. متن خواننده را با خود در جهت خاصی پیش میبا متن می



٥٣ 
 

اش پر کند.] جایی که هاي ادبیبینی خود و توانشها را با جهانکند، آنها را پر دارد که خواننده باید آن
 ها است، کهافتد همین شکافمشارکت خواننده براي برقراري ارتباط با متن و افزودن معنا به آن اتفاق می

 هایش لیز بخورد و درحسین نظریان براي نوشتن شعرهایش به کار برده تا زبان همچون ماهی درون جمله
ن انگیزتریها بارت مثال جالبی دارد: [آیا شهوتبند معناي ثابت نماند. در توضیح لذِت خوانِش این شکاف

کاوي به درستی بیان کرده، با درد؟؛ همچنان که روانجا میقسمت یک تن جایی نیست که جامه در آن
 ومیان دو تکه لباس (شلوار آید: در بین بودگیِ درخششِ پوست در است که شهوت پدید می» بودگیدربین«

کند، یا: به فریبد و اغوا میکش و آستین)؛ همین بارقه است که میباز، دستبلوز)، بین دو لبه (پیراهن یقه
شود؛ ها نمایان میبودگی از طریق بعضی تکنیکبینناپیدایی]. در شعر نیز این در-نمایش گذاشتن یک پیدایی

اي گذاري؛ برقراري روابط خالقه میان اتفاقات تاریخی، اسطورهاصلهچون سفیدخوانی؛ فهم هاییتکنیک
شان ها که وظیفهمتناقض و نامتجانس؛ ایجاد آمیزش میان متون مختلف؛ ایجاد ابهام؛ و از این دست تکنیک

  زدن به متن است.شکافتن و شکاف 

 پذیرها متنی مشارکتبا استفاده از آن تواندهایی که یک مولف خالق میترین تکنیکدر ادامه به تعدادي از مهم
زبان اصلی، بدون «شعر هایی را از مجموعهم و براي درك بهتر هر تکنیک، مثالکنرا پدید آورد، اشاره می

 آورم:می» زیرنویس

ترین عامل براي مشارکت مخاطب است و با ترفندهاي مختلفی ایجاد میتعویق معنا: به طور اخص مهم -1
-مصداق بیرونیشان به ها براي پیوستنها و جملهه پرداختن به ذات زبان با مانع شدن کلمهشود، از جمل

هاي توان نام برد. یا نمونهش ایهام را میهاي معمولشان به مدلولی دیگر، که از نمونهدادنمدلول اولیه، و سوق
  »:زبان اصلی،بدون زیرنویس«متفاوت و خالقانه از مجموعه شعر 

  :242شعر

  نشیندبندر گاهی می

  بیندبندر گاهی می

  رد؛گیبندر گاهی می

  بند

  در

  گاهی

  شنود!نمی

  بند
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  در

  میردگاهی می

  ماهی

  بی ماهی.

  

شود، اما شعر از همین بندرگاه شکل به طور کامل بیان نمی» بندرگاه«ي در شعر باال به هیچ وجه کلمه
شده و » بند«حتمن هست. بعد از درون کلمه وارد کند، با جمعیتی که گیرد و بندر تشخص پیدا میمی

شود، بهگاه میبهي زبان گاهدهد تا گاهی بمیرد. مرگی که به واسطهاش را از دست میهاي حسیتوانایی
اش از مصداق هایی که یک کلمه با فرارويماهی. دریچهگرداند اما بیي زبان ماهی را دوباره به بندر برمیواسطه

شود اجتماعی با خیالی تودرتو که جز خواندن و مشارکت با زبان و متن دهد شعري میدست میبیرونی به 
امکان کشف/لذت را نخواهد داشت. از این دست شعرها در دفتر سوم که عملکرِد خودکار زبان است بیشتر 

 است.  انگار و راحت الحلقومیهاي سادهي شاعر، فرار از دام متنبینیم. این حرکت آگاهانهمی

  است: 140ي دیگر شعر صفحه نمونه

  اي نه کم نه زیاد

  اماي که سر بینیاندازه

  کاله گذاشته باشم

  مجبور نباشد

  تار بزند

  شویی /زنیتوي ماشین رخت

  بور نباشد

  زور نباشد

  تواندطور میچه

  تنهایی

  عینکم؟
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بار اما به جاي استفاده شده است. اینیز به خوبی داشت، در این شعر ن 242همان کارکردي که زبان در شعر 
ا و تصویر و جریان تولید معنرسیم هاي دیگري میانه به نشانهپتانسیل بصريِ کلمه از پتانسیل آوایی یک نش

گرداند تا راه آمده جا خواننده را برمیکند و با سوالی بهاش را درونی میافتد. شعري که من و تنهاییبه راه می
  کند.را دوباره طی 

به همین خیال باش/ «کند: وگو را به شعر باز میو یا شعر دویست و شانزده با این شروع پرتالطم که پاي گفت
  »قد بدهد/جزیره ي متـ/روکم کنی!/کو کم کنی؟/...

طور به» راه توست/ نان تست«ي ي تناسب آوایی دو واژهبا ورود یک سطر نامتعارف به واسطه 116و یا در شعر
  کند تا معنا بازتولید شود.یر شعر را عوض میکلی مس

معنایی جز آن» دربست!«ي گیرد که کلمهزبان چنان مفاهیم را به بازي می 156چنین در شعر صفحه ي هم
دهد؛ حتی تکرار این ها را تحت سیطره قرار میهاي عینی سایر کلمهکند و مصداقچه مصطلح است، پیدا می

 »پیچ«توانید که نوشته شده باشند دیده شوند؛ شما میهایی بدون اینشود کلمهتکنیک در مجموعه باعث می
ست که در هاییها کشفتنِ وطن را به پاشویه ببرید. این» و«را در شعر زیر ببینید؛ یا با استفاده از حرف ربط 

  شود.خواننده کامل می-متن-گانه میان مولفتعامل سه

  آزادي

  ه هیچ...به کسی میدان نداد    ب

  به کسی دندان نداد    که هیچ

  آزادي

  و تن را پاشویه کنی

  پاي مرگش بنشینی

  آزادي؟

  دربست!

  

  گیرند:هاي دیگر است که به زیبایی شکل میشان به دالها و پیوستنیا جایی دیگر، تصاویر از ناتمامی دال

  174شعر صفحه»/کردگیر نمیاشتباه در الك غلط«
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اي ندارد جز الپوشانی یک اتفاق در فاقات همزمان باشد (لرزش و ارزش) زبان چارههمین طور است وقتی ات
  دیگري:

  186شعر صفحه »/ لرزد.کنار زنی که جاي همه را خالی کند / به تمام دنیا می«

  هاي زبان در این سطر دقت کنید:ي خوب از پتانسیلو نیز به استفاده

  »پوشید یک گوشه هر کدام!هات نمیلباس«

که جا نماند با حذف و تعدیل آور دارد؛ زبان نیز براي اینر گریز هستند و زمان سرعتی سرساموقتی تصاویر د
نشدن و پوسیدن به سرعت رد شده ي میان پوشیدهشود. فاصلهنشینی و جانشینی، فشرده میدر محور هم

  پوشید؛ در یک تناقض زیبا البته.هات نمیاست، پس لباس

ا ناپذیر این مجموعه است و در بیشتر شعرههاي بصري و آوایی زبان جزء جداییتوجه به این تکنیک و پتانسیل
  اي منجر شده است. اي دارد. که در شعرهاي مختلف به نتایج متفاوت و محتواي تازهنقش پررنگ و سازنده

بندي ژرار ژنت است و طبق تقسیم ي آن، روابط متون با یکدیگرشدهترامتنیت: که مفهوم بسیار ساده-2
  متنیتتواند در پنج حالت استفاده شود: بینامتنیت/ پیرامتنیت/ فرامتنیت/ سرمتنیت یا دگرمتنیت/ بیشمی

  بینیم:اش در بند دوم میبا ادامه 219ي استفاده شده از این تکنیک را در شعرنمونه

...  

  امنیت پروازیکصد و پنج سرنشین، شش مهماندار، دو مامور 

  خلبان،

  و کمک خلبان

  طور چند خبرگزاريهمین

  چند روز.

ها، اما این برش با حضور بند اول شعر و به همراهی تجربه که برشی از متنی خبري در روزنامه یا تلویزیون است.
باعث جا در اینگیرد. تکنیکی که ادبی خواننده معنایی فراتر از یک خبر ساده به خود می-آگاهی اجتماعی

  ي شعر باال برود.شده میزان عاطفه

  گذاشتنِ (اتفاقات/ روایت شعري/ بازي با روایت):ناتمام-3
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 ي آگاه، در ظاهر منجرهایی است که بدون مشارکت خوانندهگذاشتنِ اتفاقات یا روایت شعري از تکنیکناتمام
ها/یا اثر، رسیدن به کلیت نو از روایت شود؛ اما با حضور خواننده، و کشف روابط و فرمبه یک متن پراکنده می

  شود؛اتفاقاتِ متفاوت، باعث لذت از شعر می

  :85صفحه  53شعر

  خورشید

  شودپراکنده می

  توي شهر

  شویم؛پراکنده می

  شویمآکنده می

  از هیاهو

  شب؛

  کنمهایش را جمع میذره

  گذارم پشت درمی

  طور تا روز بعد.و همین

گذاشتن اتفاقات و حرکت از روایت جمعی به منِ تنها، شعر به یک فرم ناتمام یم با همیندر شعري که خواند
 ي خواننده را مجدد سامان دهد؛ البته به شرطی که خوانندهشدهچرخشیِ ارگانیک رسیده است تا ذهن پراکنده

  ها را بخواند.بخواهد این روایت و تغییر روایت

م/ نیست«و سطر انتهایی »چند سال دیرتر از پدر«طر ابتدایی : شعر با دو س157از صفحه ي  234و یا در شعر 
گذاشتن ي خودش با ناتمامکند. و ماجرا را در میانهیک روایت معکوس از ماجرا ارائه می» ترم.چند سال قبل
ا به ي فعال رکند؛ تا خوانندهبه مقاطع زمانی گذرا تقسیم می» با هر باغبان که درخت سیب«اتفاقاتی مثل 

  ي پایان به خوانش مجدد دعوت کند؛دیدن نقطه محض

  چند سال دیرتر از پدر

  چند سال                         دورتر

  مادرم!

  الجرم
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  جرم

  سیبی است

  که نخورده دندان زدي

  نصیبی که قورت نداده

  پوست نکندي

  پوستم

  با هر باغبان که درخت سیب

  رخت سیب    گریستم

  نیستم

  چند سال قبل ترم.

  

، فونت و قلم، جنس کاغذ بنديهاي صفحههاي چاپ و نشر اثر: همانند ویژگیها و الماناستفاده از پتانسیل-4
شدن نقش نوشتاري اثر که باعث برجستهو... ضمن این Hyperlinkهاي نشر الکترونیکی مانند یا ویژگی

تعامل با خواننده پرداخته، و مفاهیم  ي تصویري، از این طریق نیز بهشود؛ با نمایش متن به عنوان نشانهمی
  کند. بیشتري را ارائه می

  »عکـ ست را پاره کنم: « 83براي نمونه در سطري از شعر صفحه 

  »؟!  زبانم الل!زنمتو را دید می: «42یا در شعر صفحه 

عجب ت شود. و یابا این نوع نوشتن، شعر صرفن شنیدنی نخواهد بود بلکه ضمن دیدن است که عکس پاره می
شود توان شاهد بود. زنی که در برابر چشمان خواننده نیز قرار داده میمی» زنم«و انکار توأمان راوي را در برابر 

  انگار دوربین از میان جمعیت روي او فوکوس کرده باشد.

  :91چنین در شعر هم

  امات را فراموش نکردهزیبایی

  امنکبت جنگ را فراموش نکرده

  ..ام.فراموش نکرده
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  ام...فراموش نکرده

  ام...فراموش نکرده

کند؛ اش دور میسطر خواننده را از موقعیت اولیهبهها، سطرکردن فونت نوشتهمک کوچکدر این شعر نیز به ک
ثر بودگی اتر این که خواننده را متوجه متنتا حرکت و فراموشی به شکل عینی نیز نمایش داده شود؛ و مهم

  کند.

  :145یا در شعر صفحه  

  هاي پنجره را بـ/بازيچشم

                                سر     به فلک برنداشته بود

  حادثه                                                          

...  

دیدن متن مشتاق نباشد، گویی این تکنیک بدون مشارکت خواننده کارکردي نخواهد داشت؛ تا خواننده به 
 شود در برابر سطرهاي دیگر، تنها باهیچ اتفاقی نیافتاده است. دیواري که با فونت درشت و کشیده، عمود می

ي اي که در همهتواند به سفیدي سمت چپ برگه معنا بدهد. سفیديدیده شدن از طرف خواننده است که می
  کند.یک حضور پیدا میشد، با این تکنصفحات بود اما دیده نمی

  

  ایجاد تغییرات در جزئیاتی از یک ساختمانِ متعارف براي تولید کدهاي بازخوانی:-5

عهتواند در مجمودستوري جمله باشد؛ می-تواند ساختار نحويتواند شکل کلی کتاب باشد؛ میساختمان می
ان (عنوبود ذاري باید متوالی میگشعر مورد بحث فهرست شعرها باشد. فهرستی که در حالت متعارفِ عنوان

ریختن این ترتیب (خواسته هماما با به اند)جز یک مورد بقیه با شماره مشخص شدهشعرها در این مجموعه به
شود جهت بازخوانی ماهیت وجودي شعرهاي هر جایی میان سه دفتر، تبدیل به کدي مییا ناخواسته)، و جابه

بان اصلی/ دفتر دوم؛ بدون زیرنویس/ دفتر سوم؛ قلب خودکار. ترتیبی که دفتر با عناوین خاص: دفتر اول؛ ز
تري دارد. انگار ظمي شعرها) میان دفتر اول و دوم پخش شده است. اما در دفتر سوم حالت من(ترتیب شماره

 که قلب خودکاري هست که متن را نوشته، قلبی است که به صورت خودکار (اتوماتیک و منظم)عالوه بر این
  کرده است.-کندفاعل عمل می-و بدون دخالت تن

ه با هر دفتر اتخاذ کند. هاي را براي مواجتواند رویکرد خوانشی ویژهشده، خواننده میاز این کدهاي داده
هاي زبان، در رفته براي نمایش پتانسیلکارهاي بهند تا گویی از منظر تکنیکاشعرهاي دفتر اول انتخاب شده

تن اي به داشتن یا نداشن مکمل شعرهاي دفتر دوم باشند. شعرهایی که (شعرهاي دفتر اول) اشارهتقابل و بعض
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اي که بخواهد خودش سازي شده در پشت جلد براي خوانندهها نشده است (معناي زیرنویس سادهزیرنویس آن
 هايه با متنهتظارش مواجو خواننده ان» بدون زیرنویس«را توي دردسر نیاندازد). و دفتر دوم که عنوان شده 

، یک اسم خاصمشخص شده است تا ضمن برجسته شدن » تهران«پویا است. همچنین تنها یک شعر با عنوان 
الت سنتی خودش) براي سو داده و در اصل جزیی از شعر باشد، نه فقط اسمی (در حوهاي شعر سمتبه کلمه

هاي شخصی خواننده بیدار سیاسی یک شهر را در تجربه-فرهنگیي بودنش پشتوانهکه با خاصشعر؛ هم این
  کند.

سازي متن، در صورت برجستهتواند ضمن هاي هنري به متن ادبی: که میوارد کردن ابزار سایر گونه-6
سرش را/ : «249جا و صحیح، ارزش افزوده براي متن و ادبیت آن ایجاد کند. براي نمونه در شعربه ياستفاده
با وارد کردن اصطالحات سینمایی به متن، / ...» 9/ هوايِ/ سرش را/ کات!/ برداشتِ 8کات!/ برداشتِهوايِ/ 

  دهد.بخشی از کارکرد آن هنر را نیز در اختیار خواننده قرار می

شعر چه چیزي بهتر از تکرار!؟ چیزي که به وفور در شعرها شاهد اي از یک مجموعهدادن نوشتهو اما براي پایان
اجزاي صورت.  -دوست داشتن -بندر -زن/ زنم -هاي دستپنداري با اشیا؛ تکرار کلمهذاتم. تکراِر همهستی

ها براي ایجاد فرم و گسترش معنا و تصاویر کلمه -هافعل -اما این تکرار در محتوا نیست، بلکه تکرار سطرها
  است.

گیري وضعیت ایم که منجر به شکلمواجه ارهاییدر شعر شماره چهار که اولین شعر مجموعه نیز هست، با تکر
  شوند:جدید معنایی می

  کمی از مرگ

  کشمدست می

  کمی از مرگ

  کشددستم را می

  هایتکشم روي لبدست می

  شوندکلماتی که سرد می

  گیرندشکل نمی

  شوم!سرد می

  شب؛

  شودهایت سفید میمیان گیس
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  ریزندصبح، روي صورتم خاك می

  برندکارگر میچشمم را مورچه هاي 

  درخت

  کندهاي مغزم فکر میبا سلول

  هواي شهر را تصفیه خواهم کرد

  نفس بکش!

  

دیگر چشمی براي دیدن ندارد و عینیت سطرهاي قبلی به برداشت حسی » چشمم را...«شعري که بعد از سطر 
نتشر مواجهیم. مرگی که در اند، با مرگِ موجود آوردهاز همان پتانسیلی که تکرارها به شود. و در انتهابدل می

ده است؛ و انتظار هاي زبان منتشر شچون شعري که در میان کلمهتمام زندگی چون هوا پراکنده شده، هم
  شد تا بیرون کشیده شود، شکل بگیرد.کخواننده را می
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 خسرو خطر

  ي پیرصورت نرمی دارد سمباده
  چه دیر

  افتادن چاقو از نفس چه زود
  ربود خالکوبی تو را از تن روزگار، ربود

  ؟!کشد زمین    همینببین چگونه مرگ تو را می
  جنگ همیشه در کمین تو بود   نبود؟

  کشند خودکار و چاقو باهمخط می
  ايخط بودههاي فراوانی بدو تو در نامه

  نوشتیو با دهان تفنگ        با دهان چاقو      و با دهان عربده می
  نوشتتر میو نستعلیق تو را شکسته

  سالهو نوشت که در تو مردي پنجاه
  تنویس جا گذاشروحی خوش

  ها بنویسیو گذاشت تا الفباي جنگ را  از دهان خمپاره
  و نوشت که هنوز در تو
  اندمردان غیوري در سایه

  هاي روشنی داشتیبا آفتاب حرف
  و هنوز که هنوز است در تو

  ایلی
  بینیبینند  میهاي گرم میهاي فراوان      خواببا سنگ

  
  جنگد؟!چگونه آفتاب با سنگ قبر تو می

  بینداي  و خاك خواب تو را میبیدهو تو خوا
  کشد زمین  همین؟!ببین چگونه مرگ تو را می

  جوري زده بودي(خطرناك بودي خسرو   حسن گرگ سیاه رو یه
  ش کنهتونس بخیهکه هیچ دکتري نمی

  بیچاره مجبور بود سه ماه آزگار با تخت رفاقت کنه) 
  خطرناك بودي خسرو  و تو عاشق جنگیدن بودي

  اي براي جنگیدن بودارهایت بهانهتمام ک
  جنگیديوگرنه پیش از جنگ نیز تو می
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  با چاقویی در دست   مست!
  جنگیديبعد از جنگ نیز تو می

  با چاقویی در دست   مست!
  وتو عاشق خندیدن بودي

  اي براي خندیدن بودو تمام کارهایت بهانه
  خندیدیمرفتی و میبه خاطر بیاور  به بسیج می

  خندیدیمرفتی و مییبه جبهه م
  خندیدیمشدي و هی میهی مجروح می

  بعد از جنگ را به خاطر بیاور
  خندیدیمجنگیدي و میها میبا بسیجی
  خندیدیمکشیدي و میچاقو می

  خندیدیمرفتی و هی میهی به زندان می
  خندیدیم می ...می

  خندي؟!ام که چرا دیگر نمیمیخکوب شده
  بلند شو خسرو
  به دختر نابینا در بیمارستان فکر کن! به چشمک من

  بُر شويتوانی از خنده رودهنه؛ تو دیگر نمی
  ايچرا که تو از مرگ روده بُر شده

  ايبُر شدهچرا که تو از جنگ روده
  کردسال در مغز تو فکر میو ترکشی که بیست

  تو را به فراموشی کشانده!
  دانی که قرار استتو نمی

  تو آمبولی کندترکش به زودي در مغز 
  ي شومی داردخسرو جنگ سایه

  جنگدیعنی وقتی تو در کُما هستی هم    با تو می
  شوم خسروبُر میدارم از خنده روده

  خندانیي ما را میتو هنوز هم داري همه
  توانم باور کنمچگونه می

  سال بعد از جنگخسرو خطر  بیست
  با چاقویی در دست
  و زندانی در شصت
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  ت؟!شهید شده اس
  کند     چه کندو بنیاد شهید بیهوده تو را انکار نمی

  هنوز هم خطرناکی خسرو
  ي توو هنوز مرده

  ترساندبسیاري را می
  خندیدیمو ما هنوز می

  کنیمو هنوز گریه می
  و هنوز تو هستی

  دهیکه نیستی را به ما نشان می
  بینی؟جنگ است خسرو جنگ    می

  نه!
  ندککسی که از  دور شلیک می

  بیندخون را نمی
  تنها از دهان داغ تفنگ

  ماندهایی سرد باقی میپوکه
  خونریزي و آبروریزي

  برادران خونی دوري هستند
  شبیه تو و مصطفاي  مُشجر

  کنندهاي ساده به او اقتدا میکه شیشه
  جنگ را رها کن خسرو

  ها گذشتهآب از سر جانماز
  و رزمندگان قدیمی

  بعد از جنگ
  اند!نشینی کردهن عقبگروهان گروها

  جنگ را رها کن خسرو
  و اي کاش
  جنگ نیز

  کرد!تو را رها می
  
  

  بکتاش آبتین
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  تنیآب
  

  مثل شهري که از نقشه بیرون زده باشد
  دو پاي دیگر قرض

  اندباید به گور خود از گوري که کنده
  فرار کنم

  
  جامرزبان این

  رود به معراجاز بند پاره می
  آب متنِ هرها پسوعده

  و کشتی
  که به دریا بزند غرقپیش از آن

  
  امطوري میانِ نبود پخش
  رسدکه بودي به گردم نمی

  گوش شیطان کر
  زنمدارم از احتمالن حرف می

  زند به هیچرنگی تازه می
  از خط اما بیرون نه

  
  ستدریا مقر تنهایی

  رودپس میوقتی جلیقه پس
  دهدو شهادت می

  بود شب در تخت من به خواب رفته
  سحر

  بلند شده بود از گور
  اي تنتا لباس تازه

  ام خط بکشدو زیر سطرهایی که فراموش کرده
  

  سرِطان را درد نیاورم
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  دموکراسی
  کند در  قبرام میدرمانیشیمی

  خورید اگر هنوزنفس می
  فرار از دنبال نکنید

  و پف کنیدشود قبل از خر می
  جملگی نام این شعر شویم؟

  استوطنی آب رفته 
  
  

  ساریا ابرا
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 ي بستهنامهزندگی

  

 ام  که سیرم کرده جنگطوري تیر خورده

 زنمو هرطور چنگ می

 توانم سقوط کنمنمی

 نویسد  امضاروي حرفی که پاي خودش می

 پاشمي خیلی گریه میبه اندازه

 همه نه مادرم که باشمبا این

  نه پدر که صاحب خواهرانم

 شودمیام که تبعید پسري

 گذردمی وقتی که در وقت خانهاز مرگ بی

 شود هرگزجا که آخر نمیدر این

 هنوز هرگزم

  حتی به همسرم

 اگر دست از سرم بردارد

 بگویید

 شودکالجی تدریس نمیمثل این شعر که در هیچ 

 دهمدست پس می

 کنممیروي قدر زیادهدر پیاده آن

  که پاهام از خط بعدي

 خوابدام میهمیشه پشت به گربه اي کهاز پنجره

 بیرون بریزد

 تپدمی تا قلبم که تصادفی توي سینه
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 ي پشمالو را به خواب بزندي این عالقهپوزه

 و کابوسی که از دبستان دست به دست

 رسدم میبه جوانی

 زیر چاقو نلرزد

 و شعر آزادي الي موهام بنویسد

 نشینممی

  

 

 ظهر که چه؟اي تا لنگ پاشو!  بیدار مانده

 ت گود شدزمان زیر باسن

  بایست!

  

  

 ایستادم

 و هرچه این قطار لعنتی را لفت دادم

 کسی نیامد

 حتی مادرم

 گذاشتمی اي اگر داشت در دو سالگیکه حرف تازه

 کردم فرار از تنهایی

 و خواب دریایی که بر چشم من مالید

  کوبیدها هی خودش را به صخره

 کوه را بازي کنم توانمطور میاصلن چه

 اي که از تاریخ گذشتو مثل لباس کهنه
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 در تاریکی گذشت کنم

  که این دره به قطار بعدي برنخورد
  

  
  هیوا باجور

  

  

  

  

  

   



٧١ 
 

  کورتاژ
  

  جاي من
  باید تو را به در و دیوار خانه کوبید

  براي حبس تو در خاطر
  باید مدام توي چشم باشی

  گونه بیشتر دوستت خواهم داشتاین
  دارم
  کمکم

  شوماز تو متنفر می
  و این
  اصلن

  براي قلب مادرم خوب نیست
  حتی براي کودکی

  که در عکس
  افتاد

  
  

  بهار توکلی
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 اَشکبوسه

 

 اي؟کجاي گریه ایستاده

 شبدار چنان گذشتم که آناي تبامروز از کنار خاطره

 که از هرچه فراموشی

 باشم چشم پوشیده

  جاپاي خود را محکم 

 امدستی که از تو بر سینهو 

 است هات ماندههاي منتهی به لبدر راه

  امکرده       آدرس گم کند

  گیرمسراغ از تو چنان می

 کندکه نشانی در گریز کفش می

 تو اهل کمستانی

 ترام پیشاز منی که بیشترآبادي خرابه

 هاستهايِ تو راه هايهنوز اما از به درون

 از سمت من احساس

  باریک سمت من سوي تو از

 این من سمت از  از سمت من

 کنمدیگر خالف نمی

 کنماگر تو بُرده باشی غالف نمی

 من به تو احتیاج ندارم خیلی

  حاال همه باشند تو هرگز
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 تر استفجیع حاال زندان

 شود که به حال چهارم برسمحاال سه بار می

 کنم جز کی؟ کس فُرمشکلی در همههمه

  آب اگر تو باشد غرقسوي آن

  اگر نه آبی

 و براي همیشه پاك

 دریا را

  کنمخاك می

 ها راي این خاطرههمه

 بارهاز سه

  عین بنزین

 کنمتوي باك می

  چیزي نمانده بسوزد

 کنممی   مرد که گ .... ِهه

. 

  میالد خدابخشی
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 آورممیخستگی را از پاهایم در

 در ساعت پیرِ زمان

 به موهایم نَِشسته با برفی که

 رومبه آشپزخانه می

 گناهانم

 اندها را آلوده کردهبشقاب 

 اندها را آلوده کردهقاشق

 انداز حوله آویزان شده

 اي نیستو هیچ سفیدکننده

 همه جنایت را پاك کندکه این

  هاي اللِ زنیبغض

 جوشددر سماور زمان می

 جوشددر قابلمه می

 و اندوهش

 کندالی را پُر میهاي خهمه قوطی

  کندیخچال را پُر می

 زننداش چنگ میها به دل خالیو چنگال

 نبودن کسی را به درِ یخچال

 کوبدبه درِ کابینت می

 

 ناگهان خطوط مخابرات
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 کندشکل آشپزخانه را عوض می

 ايسوختههاي نیمبا کبریت

 اندکه انگار سربازان جنگی

 ِکشداش را سرمه میچشمان

 زندعطر می به خودش

  اش فکر کندتا با زیبایی بیشتري به معشوق

  

 

  زینب رضایی

  
 

   



٧٦ 
 

 شویی از آدمتن می

 

 انار

 شودروي شاخه تاریک می

  آتش

 خوابدروي خاك می

 پوستِ برکه

 شود از حبابمسخ می

 شناسیو تو دیگر قورباغه را نمی

 

 هاروي از پلهباال می

 برگو در ارتفاعی بی

 آدم شویی ازتن می

 زیرِ چترِ موج

 کارندچرخ ها بی

 رگبار

 ریزد از شرقِ ابریشممی

 و نارنج نارس

 ...در چنگ است

 

 هاروي از پلهباال می

 شویی از آدمتن می

 چینی در بشقابهایت را میاستخوان
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 " !خوارآهاي استخوان"کنی: و صدا می

 

 

 هاروي از پلهباال می

 رودو زمان از تن گیاه باال می

  شودشالیزار آغاز می

 ...صبحِ برنج

 

 

  فرزانه شهفر
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  اتاق
  

  ام           میان دو بازوافتاده
  امو انداخته

  پا روي دو پات
  ازین باال 

  ها شهرندکوتوله
  اند به ال که لب نزده
  اند به حاالیا ال نگفته

  هل بده تندتر
  یاهللا!

  گذرد روي تاب خوش می
  یکی عقب یکی جلو

  زمان          سپید پاشیده روي تخت 
  اتو درد         خیسی به از گوشه

  این اتاق دنیاي من است
  اتفاقی افتاده توي کمرم

  ام درگیر هنوز دوري
  امهاي توريمثل لباس

  که اتاقم را کرده جارو
  با کجات بیایم

  بدوم که اسبم! 
  برود به شتاب

  یورتمه روي تخت
  جاشوم آنکه جا نمی

  

  

  ما قاسمیشی
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  برق
  

 دست روي سر

 رو به دوربین و برقِ چشم

 ستعجب سعیدِ بکري

 توي این عکس

 حیف که برق

 دست پیش گرفت

 و طوري پس افتاد سعید

 سر نشد مرگبهکه دست

 اصلن چرا چگونه

 براي چه برقی که خوابید توي چشم

 کاره رسید به قلبیک

 قلب هم منفجر شد

 مثل هیروشیما

 یا شیما

 بعد از سعیدش، مدام که

 ش!؟ضجه زد تنهایی

 راستی

  چه عکسی گرفت مرگ!

  
  

  لولیا قهرمانی
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  پریود
  

  دخترکی پژمرده است
  ي کودکیخورد از نردهکه سر می
  کند براي سیگاردزدي می

  و بلوغ
  که دست کجی دارد

  دهد هفت روزتاوان می
  

  چند چاله خون رفته است؟
  اياز بوسه

  دندانشود الي که خفه می
  داندو سربازي که اندازه نمی

  کند در من؟بار گریه میچند
  داند؟کسی نمی

  
  کردهسري که در هفت پنجره گیر

  دهدبوي تعفن می
  روزشغذاي نیم
  مثل دنیا

  در چشم من سوخته است
  و باد

  ؟دهدتاوان خاکسترم را چگونه می
  داندکسی چه نمی

  
  

  هالله محمدي
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  کاغذي
  

  همین پرچم که بپیچم چپاز پیچ اهللاِ 
  ست خیابان ا

  ي سرخوهزار رودخانه
  که ریخته در آن

  و اخباري
  اش که از لهجه

  دانم چرانمی
  کند جهانتشنج نمی

  
  بار آمدم خودم را بخوابانم از این خیالی که تخت هزار
  شود...نمی

  بازي که نیست
  عمر...شک همه شود قایم باشیم و بانمی

  
  ومدر جهانی که س

  شود که اول بشود؟!خون مگر می
  مثل رنگ از صورت

  شودمان نپرد نمیتا هر سه ضلع
  
  م چراپس حاال که در اول -

  -دهد مدام؟! هاي زرد میگل صورتم
  

  شود...نمی
  کاغذي  من بادبادکی با

  به شمایل مشت
  کوبیده از آن خیابان بر پشتخال 

  روم دورکه هر چه می
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  منآید از بند نمی
  ي خوناین دنباله

  
  

  ساناز مصدق
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  مرز
  

  (براي پسرم آرادکو و براي اولین عیدش)
   

  تو از مرز گذشتیمومن
  هاي تو آغازي دستشهر من از محدوده

  شودمی
  شهر تو از انحناي کتف من

  تو وطن نداریمومن
  پریمها میدو اسب چوبى داریم و از روي کابوس

  گذرنامهبی
  

  اتگذرنامه
  گردان استهمان کشتزارهاي آفتاب

  چرخیدندي قطار به سویت میکه از پشت پنجره
  ات دو ورق آزادي استگذرنامه

  و برگی از بهار پراگ
  

  اتشناسنامه
  هاي نسرین گل

  آوازهاي خانگی کوچه اختر 
  ي پسر همسایهماندهو یک پاي روي مین

  اتشناسنامه
  ابرهاي منتظر است

  یرین لیموهاي شیمیایی شدهو بوي ش
   

  ي عبور نداريبرگه
  اما هر شب
  خواند برایت ماهالالیی می

  گرد هاى دورهاز گلوي کولى
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  و هر صبح 
  کشدپدر یک درخت می

  ات روي پیشانی
  هر بار گریه کنی

  ریزند زمین ها میبرگ
  ها را پوشانند گلولهو می

  پسرم شهر تو ابتداي باد است
  تهران

  ى پیراهنى است ح پارچهتنها طر
  عیدها بر تنم

  در عوض کنار ماست 
  گور کافکا

  سال که تحویل شود
  بریمها را مییوسفحسن

  خویشاوندي نیست
  آیدچخوف اما می

  چه باغ آلبالوستکند هروقت به نامت میآن
  شومیک روز عنایت می

  و فردایش نینا
  شوماصال همان دختر گرجی می

  که برایت
  رود...س راه میروي رود ار

  
  

  بیتا ملکوتی
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  مرا ببخش
  ايگونه غریب افتادهکه این

  خوريتو خاك می
  خرديمن چوب بی

  خوريتو پا می
  شودپا میدرمن انقالبی به

  وقتی
  شوي حراج می

  کف خیابان
  
  

  سعیده نائینی
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  دنیاي قُزقُزایی

  نویسنده: مجتبا تجلی

  

  

  

 یک توضیح:

گرفته از آوردي و البته الهامدرهایی منچندي قبل متاثر از قصه» دنیاي قُزقُزایی« يگونهي طنزي مجموعهاولیه يهاید
خودش  واقع، با کمکگفتم. درهاي تابستانی کویر قصه میهاي بستر ادبیات فولکلور پدید آمد. براي دخترم در شبتایپآرکی

تر حاال بزرگ _ها آوري آن قصهحدود دو سال قبل و با یاد چند سال گذشته است. از زمانبافتیم.  از آنهدف میماجراهایی بی
ها و اساس داستان، شروع به نوشتن قسمت اول مجموعه کردم. بعد دادن به شخصیتپردازش و شکل _یافتمیشده بود و در

قبال منتشر و مورد است ام دکتر محمد طیبیها با صداي دوست گرامیدومی، سومی و تا ششم ادامه پیدا کرد. فایل صوتی اکثر آن
دیم که تقگرفتم. اینسرهاي بعدي را از وقت قبل، نگارش قسمتاز مدتی وقفه از چنددوستان و اهالی ادبیات قرار گرفت. پس

  شود آخرین قسمتی است که نوشته گردید. می

ي متمدنِ انسانی شان از جامعهاهري و فکريهاي ظخاطر تفاوتاي که بهشده براي اعضاء خانوادهها، رفتارها و افکار انتخابنام
ي چند واضح است که همهکنند، اتفاقی و در لحظه آفریده و بعدها شکل گرفتند. هراند و در دنیاي قزقزایی زندگی میطرد شده

فضاي کلی ها و اصطالحات گویش و فرهنگ محلی و حتی شان، از ضمیر ناخودآگاه، قصهي بیان ماجراهايها و اصل نحوهاین
  ها را  استوار کرده است. تاثیر نمانده و خالقیت، بعدن آني امروزي بیحاکم بر جامعه

اي اپیزودیک با رویکردي انتقادي و تا حدي گروتسک شده، مجموعهکه بنا بر این است که با کاراکترها و فضاي آفرینشخالصه آن
کم خودم بگیرد. دستتري از مخاطب را دربرتواند طیف وسیعاي است که میهگونرفته بهکارشکل بگیرد. زبان، فرم و محتوايِ به

هاي پنهان فلسفی و جمله اشارتاز _ها خاطر بعضی جنبهپسند و بهساالن عامهي نوجوانان تا بزرگامیدوارم مجموعه، گستره
  وگو بگیرد.منتقدین ادبیات جدي را به گفت _اجتماعی 

  آشکار شود. » حقیقتی«قول نیچه خیالی ولی پر از ُمهر و نشان سادگی، بهشاید که در این دنیاي 

  

 »تحریفِ قزقزایی«داستان 

 

ي سیاهی که سر آن بود را جلو روي چرخاند درآورد. تکهکرده بود و میساعت قبل داخل چشم فروچوبی را که از نیمقُزُلن تکه
زان کرد. ايِ لرناکی به آن سیاه ژلهقُزقُزا نگاه ِچندش» کردن!ن شوهر و بچه تربیتبیاد با ایچشمم در«قُزا گرفت و نشانش داد: قُز

ي هسمبرحم باشد. از خون و چرك و سوراخیک فاتح جهان باید سنگدل و بی«اما به سرعت دریافت که واکنشش درست نبوده: 
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قُزي با حرکت سر موها را از روي صورتش ». د و بگذرداند نگاه گذرایی کنآمدههایی که درحال نشود و البته به چشمانسان بد
از موهایش سر خوردند و افتادند جلو پاي قُزَك که  ار زد. یک رتیل و یک جفت کلپاسهي جهان خم بود کنکه روي نقشه

  » اسم روز عملیات چی خواهد بود؟« اش مغرورانه جلو آمده بود. قزقزا گفت: سینه

  » هی را به عهده خواهد داشت و اسم رمز را خواهد گفت.افسر قزك فرماند«قزي گفت: 

شدن را گرفت، سر سیگار برگش گذاشت، حال ردقُزك به طرف ته کپر سالم نظامی داد و از آن بیرون رفت. قزقزا رتیل در
 » کشف قزي ما را سرور جهان خواهد کرد.«چخماق زد و گیراند: 

 بعد از» گذاري است.نوك آن قله محل تاج«را نشان داد: قزا نگاهش کرد و جاي آنها بود. قزحال رفتن به پشت کوهخورشید در
 کمربندي را که سگک بهداد کرد، قسمت چرمی تکهکه نگاهی به همسرش که سرش را وسط دو دست گرفته بود و تکان میآن

رد. اش نصب کگذراند روي پیراهن نمدي اش گرفت. جایش را تنظیم کرد و با سوزن درشتی که از چرمآن آویزان بود روي سینه
قزي سر مادر را با » نشان شاهی است. چطوره قُزُلن بانو؟«اش را جنباند. سگک تکان خورد و صدا داد: ي سینهبار قفسهچند

  » ببین، بهش میاد.«دست باال آورد و رو به پدر کرد: 

تر دور خودش پیچاند و گرماي آن عرق به گونی را محکمقزلن کالفه و خسته نگاه سردي کرد. از سرماي آن لرزش گرفت و 
 گیري هستی. بلندگويِحال شکلبراش توضیح بده. تو سخنگوي دولت بزرگ در«تنش نشست. قزقزا رو به دخترش گفت: 

ی عاترسه. ما از اطالنظر نمیخب حقیقتش خیلی مطمئن نیستم. اما زیاد هم سخت به«قزي با حرارت شروع کرد: » امپراطوري!
ي زمین گرد است. این یک سیلی بزرگ براي پدر ها داشتیم براي پدر توضیح دادیم که کرهمون در میان انسانکه از زمان بودن

  » بود که انگار او را از خواب بیدار کرده بود.

را  هایشند! قزي لبکدام روي صورتش چیزي ندیدهیچ» کنم جایش هنوز سرخ باشد.فکر می«ي چپش را نشان داد: قزقزا گونه
ا فکر هکه به نشانهداد. معناي این طعم را این موقع روز نفهمید. پس بدون آني تعجب لیسید. طعم سوسک دودي میبه نشانه

مون اومد. شاید مان از آن گفت. من و قزك خوشپدر که از خوابی عمیق بیدار شده بود طرحی کشید و براي«کند ادامه داد: 
  »شدن ارزشش را دارد!ولی من قصد همراهی دارم. شاهدختکار سخت باشه 

وقت را که سیل چند اي از بند کیفی زنانهکه چیزي بگوید تکهاش را جلو پدر گرفت. قزقزا بدون آنقزك وارد کپر شد. سینه 
قزك  »الِ نبرد من، قزك!ژنر«ي پسرش نصب کرد. با انگشت سگک زرد براق آن را تکان داد: قبل جلو کپر آورده بود روي سینه

رفت. چند قطره خون روي اش در چشمش فروشدهشوري داد. طوري که یک ناخن از انگشتان چفتپر دوباره سالم نظامی
پدر معتقد است «حال ادامه داد:  همان قزي برایش کف زد و در» ریزي در راه آرمان است!این آغاز خون و خون«صورتش لغزید: 
مان و سر همین کپر جا فتح کنیم، در پایان دوباره سر جايبهگام و جابهجایی که هستیم شروع و جهان را گامکه اگر از همین

قدر که براي رسیدن به جاي اول کافی است و این خیلی اي درجه. همانخردهوخواهیم بود. بله! چون زمین گرد است. سیصد
جا جا زندگی کنه. با این کار کل جهان مال ماست و در نهایت هم اینره همیندونیم که پدر همیشه دوست دامون میخوبه. همه

را که موقع  چشمش» بگو. واقعن از این بهتر داریم؟«بعد با تاکید و صدایی بلندتر گفت: » تونه از این بهتر باشه؟هستیم. چی می
. مادر داد. سر برگرداندطرف کپر را نشان مید که آنهیچ دلیلی بسته شده بود، باز کرد. انگشت پدرش را جلو آن دیزدن بیحرف

 خب« گفت و نه به پدرش. شانه باال انداخت:ها را به او میموقع متوجه شد که باید اینشده دید. آنرا با چشمانی از تعجب وا
نظامی داد و از ضربه آن قزك با دست دیگرش رو به او سالم » کنه؟ مهم این بود که طرح را توضیح بدهم و دادم!چه فرقی می

  »بانو چیست؟نظر شاه«ناخنش از چشمش بیرون آمد.  به مادر نگاه کرد: 
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د ي پایش افتاد فهمیمو جلوچند وقتی دستهرا به باد داد. هراي از آنقزلن صورتش را با ناخن خراشید. موهایش را کشید و دسته
هم به اشتباه افتاده بودند و د.. اما چه اهمیتی داشت. همسر و فرزندانش بازآید و موهایش را باد نخواهد برکه داخل کپر باد نمی

بار سکندري خورد اما ها رفت. چندگرفت. تصمیمش براي این کار قطعی بود. به طرف آناو باید با مشقت و رنج جلو آن را می
د که جهان گرد باشاي بگیرید. ایننتیجهشما حق ندارید از یک کشف علمی چنین «تا برسد: باالخره موفق شد جلوي آن سه

د. تان باشید و خودتان را فاتح جهان بدانیرا دور بزنید و دوباره سر جايراحتی بتوانید آندلیل خوبی براي این نیست که شما به
ی شما کنم؟!  از تونم حالطور میتان است. واااي خداي من. من چهها چی؟ کلی شهر و روستا  و انسان جلوي راهپس بقیه آدم

  » ام!افکار قزقزایی شما خسته شده

کشند هاست. از هر کشفی خیاالت خودشون رو بیرون میاین یک اصل در میان انسان«قزقزا دوباره به بیرون کپر سرك کشید: 
این حرف را توي چه جالب. چیزي شبیه «قزك سرش را خاراند: » اند!ي خودشان و جهان را خواندهو فاتحه«قزلن گفت: ...» و 

منم چیزایی یادم میاد ... یه آلمانی ... فکر کنم اسم کوچیکش «جوید: قزي ناخنش را می» هامون خونده بودم.یکی از کتاب
هاي اشتباهی کرده بود و جنگ سوم هاي یه آلمانی دیگه برداشتگفت از حرفمعلمم می».  لیهتر«بود ... شاید هم » هیلتر«

 ها همجنگ سومی در کار نبوده. تا حاال دو تا جنگ جهانی داشتیم. جنگ«قزلن گفت: » اشتباه ایجاد شد.خاطر این جهانی به
ها زیاد کردند ولی ها تا حاال از این اشتباهخوبی بود. آدم يها اشارهي اینشوند ... پووووف! ... با همهشوند. شروع میایجاد نمی

  » ید براي داشتن دنیایی بهتر استفاده شود.ما نخواهیم کرد. یک کشف یا حرف خوب با

رزنتی ي بلبه» این است فاتح جهان!«به قزقزا نگاه کرد که روي سنگ گوشه کپر خوابش برده بود. چشمش از تعجب تنگ شد: 
: تطرف آشپزخانه که درست وسط کپر بود رفبه» چیز یادش رفت. طبق معمول.خب خدا رو شکرکه همه«کپر را پائین انداخت: 

  »کنم ... واااي! با ترشی ملخ عالی خواهد بود.مون آماده بشه بیدارش میتا آبگوشت مارمولک«
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 دار باالي

  نویسنده: مهري پاشا فامیان
  

  

 

  شدند. هم باز میاز دیگري ازدرهاي زندان یکی پس 1354ي سالنزدههاي آفتابدر یکی از صبح

سال که همهجاي اونزنه یه دل سیر نفس بکشم بهندازه. یهو دلم لک میجونم میلرزه بهره و سرما به زور الي پیرهنم می
  تر... شاید...نکشیدم؛ عمیق و عمیق

  از این ستون تا اون ستون فرجه.  -

  چاره از دست شوهرش دق کرد و مرد.سکینه بود. بیاین حرف ورد زبون ننه

زنه. ناکس کشه و تو چشام زل میش میهشدرنگو دستی به موهاي تازه دهجا می ي لبشپاسبون زن نیشخندي رو گوشه
ل پیچه، دندونام قفشه، درد توي تنم میکشه، مچم داره کنده میبدجوري دستامو به دستش دستبند زده. کالفه، از دستم می

  رم.ش راه میشونهبهمیلی شونهیکنم با بخوام چند تا لیچار بارش کنم ولی نمیخوره. میشه و چشام به چشاش گره میمی

چسبیدن به زندگی. آخرشم، مثه دندون میوزدن یا با چنگتاریک خیلیا رو دیدم موقع بردنشون، جیغ میوتو این راهروي تنگ
  ذاشتن.جا که دست میماسیدن به هري سیاه چربی میلکه

وقت چشاي ها. اونکشیدن به صورت کاشیه پنجول مینداختن رو زمین و مثه گربهاشون هم درمونده خودشونو میبعضی
  بردشون.کشون میگرفت با چک و لگد، کشونشد، خون جلوشونو مینگهبونا قلمبه می

کنم ولی نه!!!! نبایستی پاهام سست بشه، جیغ بزنم چسبونه. هول میافته، ترس پاهامو به زمین میتا چشام به خراش ناخنا می
  بایستی مثه اون باشم، مثه اون...و شلوارمو خیس کنم. 

  گفت: می

  خواي بدونی که چی؟اسمو می -

  اخمام از حرفش تو هم رفت. 

  آد باهام دم خور بشی.خب بگو عارت می -

  لبخند زد.

  چرا عارم بیاد؟ -

  م.پاسبون زن یکی کوبوند به شونه
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  تند بیا! نبایستی تا ظهر معطلت بشیم. -

کرد، ر بود یا مست میتو صورتش، مثه شوهرم. المذهب دستش خیلی سنگین بود. وقتی خماخواستم با پشت دست بکوبونم 
رد. کزد و از زدنم کیف میکرد. بعد، کتکم میآورد، منو پیشکش دوستاي بدتر از خودش میزد. تو قمار کم که میتر میمحکم

  ردم. کاش ته نداشت. بایستی پرش میر نبود. شکم واموندهبرداافتادم تو رختخواب، تو اون حال هم دستروز مثه مرده میدو سه 

خواست سکینه، رو به آسمون دراز کشیده بودم. ننه طوري انگشتاشو الي موهام فرو برده بود که انگار میرو پشت بوم فسقلی ننه
ه شدن کوي چشاش رد میخاطر خیاالیی که از جلتک موهام از زیر کف دستش رد بشن، شاید براي ثوابش یا شاید هم بهتک
  روش کرده بودن.بهشو میخ تاریکی روزدهطوري چشاي وقاون

  دلمو زدم به دریا، با لرز گفتم:

  ترسم.کردن میننه! از شوهر -

  ننه دستاشو از الي موهام بیرون کشید و ابروهاش تو هم گره خورد.

جا رو گرنه... طفلکی! کها! اون اجاقش کوره. بایستی تا پاییز شوهر کنی، وچه غلطا! مگه شوهر ترس داره؟ نیگا به مشدي نکن -
  داري بخوابی! 

بوم پیش من، درش رو هم با چی ننه اتاق مشدیو ول کرده و اومده رو پشتدونستم چرا بایستی تا پاییز شوهر کنم؟ واسهنمی
غریب ننه، وقتی شروع شد که مشدي یه مشت کیشمیش ریخت تو دامنم، وي کاراي عجیبکیپ کرده؟ همهیک چوب کلفت 

  لپمو ورچید، دستی به موهام کشید و برق چشاي ریزش ریخت تو نگام. خندید.

  قدشو نگا. ورپریده، هه هههههههههههه! -

  روم. وچشمداد، مثه شوهر بیو زمان فحش میخورد و هی به زمین شنوفتم، وول میها صداي مشدیو میخیلی از شب

 وزشو نبینم. هنبندم تا جاي خالیچسبه به تنم. چشامو میشه، میشه، سنگین میشم. پاهام یغور میاز جلوي سلولش رد می
زدنش مثه آدم حسابیا بود، هم که هنوزه به نبودنش عادت نکردم. تو همون نگاه اول مهرش تو دلم نشست. نگاش مهربون، حرف

شد. ش نمیپِیپورتش، پاوهمه هارتکش با اونیلی سواد داشت. حتی سوسن چاقونیش نداشت، تحقیر نداشت؛ انگاري خ
  گفت: می

  کنه.خور بشه اونم مریض میکی دممونه با هرمثه مریضی می -

  اس ولی نه، من که چیزي ازش ندیدم. نهوفتم که دیوها هم شناز خیلی

  گفتن:طوري میاین روز از قصد، خودمو به دیونگی زدم. زناي بند اعدامییه

  دارن.دیونه بشی، دَس از سرت برمی -

  گفتن:حال روي تخت افتاده بود. پرستارا میخونه. وقتی دیدمش، بیاولش بردنم مریض

  زنه.از مرگ برگشته، لب به غذا نمی -

  بود؟... ندونستم.اي روز لب به آب و غذا نزدن، دیگه چه فریضهوشه ولی چند شبدونستم نماز و روزش ترك نمیمی
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  توي بند چو افتاد:

  ده.سبزي میش بوي قورمهکله -

 

پیچید توي دماغم. مثه سبزي میدیدمش، بوي قورمهکه میکردم ولی همینگشت عقلمو گم میدهن میبهاز حرفایی که دهن
آورد تو خونه و هوش از سرم یه دیس می نشین،ونیهاي ادمِ شب عید تو یکی از خونهسکینه که بعد از کلفتیِ سبزیاي ننهقورمه

 ذاشتسبزي رو میشد تا ننه دیس قورمهبوي تند دود میوکرد و هوا پر از نمقل میالدین کهنه قلبرد. آب جوش، روي عالءمی
نشستم می زانو کرد و من دوي حیاط سرفه میکردهشد. مشدي روي تاریکی ورمجا از بوي خوشش پر میالدین، همهروي عالء

ذاشت توي مطبخ تا نم کرد و میرفت. مشدي خورجین پر از نمکو از روي االغ پیرش باز میسبزي. دلم ضعف میجلوي قورمه
ننه چشمکی  شد،لخ کفشاش پیدا میاومد. تا لخپله باال میکشید و با یه رشته نور آویزون، پلهي فانوسو باال مینداره. فتیلهبر

رسید یک لگد به پهلوم خوردم. چه کیفی داشت! تا مشدي میسبزي میفتادم روي دیس و یه شکم سیر قورمهازد و من میمی
  لُندید.زد و میمی

  شو لوبونده که... !این ورپریده همه -

 جا تکیه به دیوار چرترفت و همونهاش رو هم میکرد. خودش یه مشت نخورده، پلکچشمی ننه، دلم رو قرص مینگاه زیر
  زد.می

  پرسید:

  نوشتن یاد بگیري؟وخواي خوندنمی -

  بندیم، پقی کردن و زدن زیر خنده.ي زنان همهمه

  جوري یاد بگیرم. چه -

  تو خودش فرو رفت.

  کنه.نوشتن آدمو بزرگ و عزیز میودونی! خوندنمی -

  اومد؛ باران، بهار، مادر، پدر...ستم میهاي چرکین، هر جا که دم دتاسر دیواراي زندون، روي مالفهمن نوشتم، روي سر

مون ورتصونداخت رو سرریزه تف میشو باز کرده بود و یهبومِ خونه. آسمون قهرش گرفته و دهنبارون ضرب گرفته بود روي پشت
  تا همه غرق بشن توي تف دهنش.

کردن، حاال وري میشونو یهدیدن، صورتي اونایی که تا منو میها جمع شده بودن توي حیاط خونمون. همهي همسایههمه
  گفتن؟اش از من میهمه

  انداخت.زند و صورتشو چاك میداد تو سرش میوي ولگردا با جیغشوهرم تو کوچهخواهر

  کنم، قاتل! پارت میبا همین دستام تیکه -

  نکنه عزیز شده بودم؟! نکنه بزرگ شده بودم؟! 

  م؛ باران، بهار، پدر و مادر.باز سرمو انداختم پایین و هی نوشت
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  گفت:شوهرم می

  خوره.بچه به چه دردت می -

غذا افتادم، مثه اون که غذا  و خوره. اولش از آبشه، تکون مییه روز فهمیدم توي شکمم چیزي هست که داره بزرگ می 
خندیدم و محلش خورم. میزیاد میکه گرد و کنسم، شاکی شد از اینخوار شدم. شوهر دندونچیزکم همهخورد ولی کمنمی
تر شدنش حس خوشی خواست منو به راه بیاره و محبت تو دلم بکاره. از بزرگشد. میتر میذاشتم. لگداش داشت بیشنمی

فهمید ولی فهمید. گر گرفت، چشاشو بست و دهنشو باز داشتم؛ اما بدجوري هم وحشت ورم داشته بود. نبایستی شوهرم می
  کرد.

  کیه؟ باباش -

  اونم مثه تو. -

  خوام، باید سِقطش کنی.نمی -

  ذِکی! مگه من مرده باشم. -

جاشون، ي آدما صداهاشونو قورت دادن، طوري چشاشونو درشت کردن که همهتوي سالن هیچ صدایی نیست، هیچ صدایی. همه
  چیزشون شده چشم، فقط چشم.همه

چه هست بوي چیز آروم گرفته. شاید آخر دنیا رسیده. چه بدونم؟ هر. همهش، زندونو تو خودش بلعیدههکنندسکوت با صداي کر
ساده تا مو مهر بزنه یا شاید هم وایبینم، به طرفم نشونه رفته تا حکم نیستیشو میتر. انگشتکنم، غلیظ و غلیظمرگو حس می

ذارم. ترس دستم بندازه. من که محلش نمی همهخاطر اینامو بزنم تا به روم بخنده و بههرموجهزي سیاهش آخرین هزیر سای
  زنم.      کاري. فقط مثه اون، به چشاي خیره لبخند میکنم، هیچکاري نمیهیچ

اون روز حالم خیلی بد بود، خیلی بد. شک مثه خوره افتاده بود به جونم. طومار بدبختیاي زندگیم، بدجوري پیچیده بود دور 
 شده توي دلم با همونهام گرفت و تکونم داد. نگاش مهربون بود. تموم دردهاي قلمبهاز شونه وقتحلقم تا نفسم باال نیاد. اون

  نگاش ترکید و بیرون ریخت. 

  شون بهشتین، حتی اوناي که باباشون معلوم نیس.ها همهدونی، بچهمی -

  پرسیدم:

  جایی، نکنه کسی رو کشتی؟خانوم جون، چرا این -

  زد. با نگاه مهربون تو چشام زل

  خدا نکنه! تو هم بایستی توبه کنی، توبه. -

  پیله کردم.

  جایی؟نگفتی چرا این -

  اي کرد. سرشو پایین انداخت و زیر لب نالید.خندهتلخ
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  خاطر فکراي توي سرم.به -

م توي مغزچیزایی وقت یهکردن ولی نه، وقتی درد مشتاي شوهرم شکممو درید، اونمن که حالیم نبود، اصلن منو چه به فکر
پدر یي بزد تا بچهریخت. میتر. خون بود که روي زمین میتر شد، شکمم تیر کشید، دلم بیشوول خورد. وقتی مشتاش محکم

به دنیا نیاد. به هوش که اومدم، زخم و زیلی، باالي سر جنازش افتاده بودم. از ترس بیدار شدنش، خودمو کشیدم پاي دیوار. نگام 
  هاش پر از خون بود.ونه خیره موند که رو سرش جا باز کرده، شکستهبه تنها گلدون تو خ

 

خواد چکه، پاهام خشک شده، میروم می و هاي عرق از سرشه. همه صدا شدن. دونهها کوبونده میصدايِ قاشقه که به میله
ت. ؛ انگاري آهنگ داشداشت، محکممیافته. محکم برشه. قدماش یادم میتر میتر و بیشترسم. لرزش قدمام بیشجلوتر نرم. می

درخشه. پاسبون زن مونه، مثه ستاره تو تاریکی میشه، از در و دیوار آویزون میفم که آروم تو فضا جاري میوشنصداشو می
ن عین او گیرم. آره حاالگذرونم، سرمو باال میها رو از زیر نگام میي نگاهایستم، همهکشه. میترسه. دستپاچه از دستم میمی

  زد.شدم، عین اون که باالي دار لبخند می
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  خواب یخی
  نویسنده: ذبیح جلیلی

  

  

  

کسی من را گم دانم چهگفت تو از همان روز اول گم شده بودي. یعنی من خودم هم نفهمیدم کی و کجا گم شدم. نمیاکبر می
اي که تر است. جمجمهها کوچکي آدمام از همهکنم. جمجمهمیهاي اطرافم فرق ي آدمجا هستم. من با همهکرد که االن این

هاي نخستین هستی. وقتی کتاب علومش را نشانم داد دیدم زیاد گفت تو شبیه انسانهیچ تناسبی با بدن بزرگم ندارد. اکبر می
ام هاي دیگر جمجمهفکم از قسمتتر از حد معمول است و هایم بزرگها کمرم قوز دارد، دستگوید. درست مثل آنراه نمیهم بی
آقا ازدواج نکرده بود و هنوز هفت پسر کنم. کاظمآقا زندگی میي کاظمدانم کی بود در خانهکه نمی تر است. از همان وقتیبزرگ

ال چهل سآقا که رصد از نادر پسر بزرگ کاظمددانم چندسالم است ولی صدکه نمیدنیا نیامده بودند. با اینو یک دخترش به
کاري وقت کشاورزي یاد نگرفتم. فقط بلدم هرکنم ولی هیچآقا کار میهاي کاظمهاست روي زمینکه سالترم. با ایندارد بزرگ

  کار را به من یاد دهند تا انجام دهم و بازهم یاد دهند.گویند انجام دهم و بعد بازهم همانمن میرا که به

چیز هست که آن را دوست داشته بار باشد ولی بازهم یکد. هرچقدر هم که این دنیا نکبتچیز را دوست دارهرکس در دنیا یک
آمدنش او را دوست دارم، یک چیز دیگر هم هست که آن را دوست دارم. دنیاروز بهآقا که از همانباشی. جدا از اکرم دختر کاظم

اي اسبست هحالت زندگی من زمانی است که علفویم. بهترینگشوید چه میشاید احمقانه باشد ولی تا تجربه نکنید متوجه نمی
شوم گذاریم. چون روي موتور جا نمیآقا میبندیم و ترك موتور قلی پسر سوم کاظمشب بزرگ میکنیم و در یک چادررا درو می

ت نشینم و قلی به سماك میننماي از علف آن باال روي پشته ها از روي موتور سوزوکی قرمز قلی بیفتد،آن امکان دارد علفو هر
ها ماتحتم را خنک کند، نم علفرو میمرغ را نیمماه یزد که تخمنشینم در آن گرماي تیرکند. آن باال که میخانه حرکت می

ت سهاها باالترم حتی از ماشین نیسان آبی میرزا شَل که سالکنم که از همه آدمپیچد و احساس میکند. باد الي موهایم میمی
  کنار کوچه افتاده.

 تواند مثلوقت نمیخوابد هیچها میکند و در اتاق علوفهآقا کار میي کاظمهاي اولیه که در خانهشده شبیه انسانیک آدم گم
وآقا دردتواند با گوسفندهاي کاظمتواند به کسی بگوید که اکرم را دوست دارد. فقط میوقت نمیها عاشق شود. هیچفیلم هندي

کردم یک گوسفند نر حسادت کرد و شاخش را چنان محکم دل میوبار هم که داشتم با یکی از گوسفندان ماده درددل کند. یک
  ها فرو رفت. هاي گاومتر پرت شدم و صورت کوچکم داخل تاپالهزیر شکمم کوبید که سه

و  جاي دنیا پدرون دادند. فرار کردم تا شاید بتوانم یکروزي که اکرم را به شعبآقا فرار کردم. همانبار از خانه کاظمفقط یک
دهد. دقیقن وقتی بادام تا ته ي بادام تلخ میکسی مزهها افتادم همان روز بود. بیکه به فکر آن مادرم را پیدا کنم. تنها زمانی

تند. ها نیز تلخ هسی. اما از بدشانسی آناش را تغییر دههاي دیگر مزهتوانی آن را تف کنی. مجبوري با بادامحلقت رسیده و نمی
  تر است.ام را با او پر کنم ولی او از بادام تلخ هم تلخکسیخواهم بیدقیقن مثل قلی که می
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هم زروزد. یکهاي من کتک میروز اکرم را جلوي چشموقتی برگشتم شعبون خیلی زود مُرد. مردنش تقصیر خودش بود. چون هر
مان صبحانه بیاورد. شعبون تا آقا برايي کاظمکرد. من بودم و شعبون، اکرم رفته بود از خانهرا خرد میها وقتی داشت خرمن

ها ریخت. هایش روي کاهکن بیندازد با یک دست او را هل دادم داخل دستگاه، تیکهي بزرگ گندم را داخل خرمن خردآمد دسته
هایش را داخل یک گونی بریزند و خاك ها مجبور شدند تیکهد و نباشد. آنخواستم فقط بمیرتیکه شود، میخواستم تیکهنمی

قدر رسید. چي اکرم که در شکم اکرم بود میمنال شعبون به بچهوي مالآقا خوشحال بود چون همهکنند. اکرم گریه نکرد. کاظم
اش اول نطفهنفر مثل من از همانمنال دارند و یکوهمه مالاند اینها هنوز به این دنیاي نکبتی پا نگذاشتهجالب است بعضی آدم

  تواند ادامه داشته باشد.شود و این بدبختی معلوم نیست تا کی میبا بدبختی بسته می

روز وسط تیرماه تب کرده بودم. ام که با همه فرق دارد سیستم بدنم هم با همه فرق دارد. یکغیر از چهرهروز فهمیدم بهیک
روز برد ولی آنوقت من را به دکتر نمیآقا هیچیخ شده بود. کاظممثل همه بدنم داغ شود بدنم مثل یک تیکهکه جاي اینبه

گفت اصلن امکان ندارد. این االن باید مرده یخم را عقب دادسون گذاشت و به اورژانس برد. دکتر مییک تیکه اي نبود. بدن چاره
ی طبیعاش که غیرشمایلوطبیعی است. مثل شکللی هنوز زنده است. این آدم غیردرجه زیر صفر است و باشد. دماي بدنش سه

روز داخل بیمارستان ماندم و زند. آنریزم داخل لوله یخ میي آزمایش میکشیم و داخل لولهاست. هرچه خونش را با سرنگ می
ها که قد بلندي داشت پرسید: د. یکی از دکترمن سر زدند و با تعجب از اتاق بیرون رفتنیک یزد بههاي درجهي دکترهمه

  »اسمش چیه؟«

  »نمکعلی«آقا گفت : کاظم

  آقا جواب نداد.کاظم» از کجا پیدایش کردي؟«دکتر گفت: 

  آقا من را کجا پیدا کرده.دانم کاظمکجا گم شدم ولی تا حدودي میودانم کیدرست است نمی

 و ارمد بزرگی هايگوش کوچکم سر رغمعلی من ولی نفهمد کسی زد که ف میها بگوید. یواش حرشب مجبور شد به پلیسآن 
  :گفت. دهممی تشخیص خوب را صدا

م، آوردیشکستیم و براي فروش به یزد میها را میرفتیم و یخي طزرجان میخانهوقتی هنوز مردم یخچال نداشتند ما به برف«
متر یخ را کنده بودیم که به او رسیدیم. بدون خانه طزرجان پیدا کردم. سهجا بود که بدن یک بچه را از داخل یخچال برفهمان

هایش را باز کرد. با خودم فکر خل خورجین خر گذاشتم و به خانه آوردم. وقتی به خانه رسیدم چشمکه کسی بفهمد او را دااین
  » هایش را باز کرده بود.را به قیمت زیادي بفروشم ولی او چشمتوانم آنست و میکردم حتمن مومیایی

خانه پیدا کرده حتمن را از داخل یخچال برف آقا بدن منکردم که وقتی کاظمهایم را باز کرده بودم و تا حاال فکر میچشم
ساله هزارها را پیدا کنم. ولی از یخچال چندتوانم آنها را بکنم میي یخاند و اگر همهها دفن شدهجا داخل یخمادرم هم همانوپدر

سال که هزاربودند بعد از چندین جاهم آن جا نبود. اگرها آب شده بودند و کسی آني یخچند تیکه یخ بیشتر نمانده بود و همه
اند و االن معلوم نیست کجاي این دنیا دارد نفس اي داشتهاز این خواب یخی برخواسته بودند قطعن فراموش کرده بودند که بچه

  کشد.می
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  شن در تکان شیشه
 نویسنده: محمدرضا زمانی

  

  

  

شان هايها خالی بودند. شیشهکرد، ماشینها نگاه میدوید. به ماشینپله میگوزن در خیابان آسفالت ایستاده بود. گوزن در راه
باال بود. جنگل نبود، شهر نبود، شیر ماده نبود، شیر نر نبود و دوستانش نبودند. گوزن تنها بود. کمی شلوارش را صاف کرد و بی

  حرکت ماند.

یا » هاي آبیخوردن قرص«، »هاي تسترداشتن نانوقت ب«مرد ایستاد وسط خانه. گوش داد. شاید شبیه صداي یادآوري ِ  
رسد. آیفون نظر میدار بهاش را نداري، ترسناك و کشباشد ولی حتا یک صداي معمولی وقتی انتظار شنیدن» شبشروع نیمه«

  ». دینگ دینگ«دوباره گفت: 

شبیه عکسی که از نور  شد.دیده نمیاش مرد، جلوتر رفت و به آیفون تصویري خیره شد. صفحه سفید سفید بود و کسی داخل
  »بله؟«زیاد فلش، روشن شده باشد. برداشت. گفت: 

شنید. هایی که واضح نبود را میپچهزد. فقط صداي پچهوایی که در خیابان جریان داشت، آمد داخل گوشش. کسی حرف نمی 
رد یک لحظه گوشی را عقب برد. ترسید که چیزي شد. مکس دیده نمیتر آمدند. هیچشدند و نزدیکهایی که بلندتر میپچهپچ

اش رفته بود شد. زناش تمام میدو سالوکم چهلوقت در نیاید. کماز گوشی رد شود و براي همیشه برود توي گوشش و هیچ
خورد یشد، ممی شان، آرام بازفریزر سفیدداشت، در ِ یخچالمیسفر. عادت داشت وقتی او نیست هوایی آب بخورد. شیشه را که بر

  ایستاد. دوباره گفت:به دیوار و می

 بله؟

  نفر گفت:یک

 برداشت.

  یکی دیگر گفت:

 خب. چه خوب... چه خوب 

تصویر سفید سفید بود. مثل کاغذ عکس، مثل برف پا نخورده، سفید، بکر. به دهنی گوشی نگاهی انداخت. چیزي بیرون نیامد. 
  گفت: 

 بفرمایید؟

 رو ببینیم.  ببخشید، اومدیم خونه
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  اش را جمع کرد. ي پايتر. پنجهآیفون سوت کشید. بردش عقب

 خونه؟

 بله.

 از کجا اومدین؟ اشتباه اومدین.

 مستاجر جدیدیم.

 جا براي اجاره نیست. این

  یک زن بود با صدایی زنانه. گلو صاف کرد.  گفت:». برو کنار«دوباره فقط صداي هووم خیابان آمد. یک نفر گفت: 

 خوایم یه نگاه به خونه بندازیم. بار زنگ زدیم، نیستن. فقط میي همسایه. دهببخشید از راه دور اومدیم. براي دیدن خونهآقا 

کرد یک لشکر هاي ریز و نامفهوم دوباره بلند شد. آدم احساس میصداي حرف». آستینمو ول کن«مرد جوابی نداد. زن گفت: 
ا شان ررسید همگی صورتنظر میخواند. کمی ملتمسانه. بهزنند. رجز را زن میحرف می هماند و یواشکی باپشت در ایستاده

  اند توي قاب کوچک آیفون. صفحه سفید ِ سفید بود. گفت:اند جلو و جمع شدهآورده

 چی بگم؟ بفرمایید.

لز سرد ي مثلثی ِ فرفتن زبانهشدن در ساختمان، سرد بود و محکم. طنین پیچید. شبیه طنین ِ عقبزبانه عقب رفت. صداي باز
اش ي صندلی برداشت و روي شلواركشدن در. مرد به دور و بر خانه نگاهی انداخت. شلوار سبز کتان را از روي دستهوقت بازبه

  پوشید. در را باز کرد. پادريِ  زیرش جمع شد. زن گفت:

 ببخشید مزاحم شدیم. 

  مرد گفت:

 ببخشید مزاحم شدیم.

  گفت:بچه دختر

 ببخشید مزاحم شدیم.

عد شوند و بهایی بودند که با چوب باریک به صفحه درام وارد میهم زد. شبیه ضربهبچه چیزي نگفت و آهنگ ِ کالم را بهپسر
 یک مکث.

  بنگاهی گفت:

 تون هستیم. ما همین سر کوچه

ا اش جلوتر آمد. مرد همه رصاف ایستاد و سینهها. بعد لبخند زد و اش گیر کرد به کفشبنگاهی شبیه هیچ صدایی نبود. پاي
اد ولی چیزي که باعث شد مکث کند، دها را با صداهایی که از پشت آیفون شنیده بود، تطبیق مینگاهی کرد. انگار داشت تصویر

  بنگاهی گفت:تر. شان بود، دختر، بزرگیازده سال ها نزدیک دهسالی داشتند و بچهصورت دختر بود. زن و شوهر حدود چهل

 ش مثل باالست.ي خوبیه. نقشهبینید خونهطور که میهمون
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 ي باال؟مثل طبقه

وقت اش را به سمت سقف گرفت. انگشتش کج بود، زیادي کج. انگار یک بار قبلن شکسته و هیچاین را پدر خانواده گفت و انگشت
  دوباره جایش را پیدا نکرده است. بنگاهی گفت:

 زنه.نمی بله. عین باال. مو

  ا ورنی نبود. بعد ادامه داد:هها چسبیده بود به هم، به شلوار. کفششور. راناش جین ِ آبی سنگشلوار

 این سرویس بهداشتیه. حموم هم توي اتاقه. 

یلی ها باشی، ختوانستی آن زیر خیلی چیزکرد. میي تن را معلوم نمیمرد پایین لباسش را صاف کرد. کمی گشاد بود و اندازه
  هایی از آن. زن گفت:پیچ مو یا تکه ها. تراش خورده یا شل، کالف پرها، خیلی اندازهشکل

 تونیم؟می

  مرد گفت:

 جان؟

  زن گفت:

 تونیم؟گم میمی

  اضافه کرد:

 که بریم تو اتاق؟  

  کنم. چند لحظه لطفن. خواهش می

د خندیکه میهایش سیم داشت و با اینتر برد. دختر روي دندانخانه عقبي کتاباي را از لبهها نگاه کرد و مجسمهمرد به بچه
س کگرفتند. قدرت در صورتش تقسیم شده بود و هرابروهایش توي هم رفته بود.  اجزاي صورتش از جاهاي مختلفی فرمان می

 ک، که هنوز ادعایی نداشترسید، کوچنظر میاي بهبچه که کنارش ایستاده بود، کشور همسایهکرد. پسررانی میدر جایی حکم
  تختی آبی و دور و بر آن انداخت. خوابیدند. مرد رفت توي اتاق خواب و نگاهی سریع به روها زود میهاي داخلش، شبو آدم

 ها مشکلی ندارین؟با همسایه

  این را پدر خانواده پرسید. 

 نه. من مشکلی ندارم.

  که نگاه کند، برگرداند سر جایش. بعد گفت:اش درآورد و بدون اینندسته کارت و کاغذ کوچک از جیب پیراه بنگاهی یک

 که شصت متره فضا رو خوب درآورده. بینید خونه خوبیه. با اینطور که میهمون

شد از آن استفاده کرد. کولر بزرگی را داخلش جوش داده بودند. زن به متري که نمیهفت متر بود با بالکنی یکوخانه پنجاه
ز ي زمین پر اي زمین ایستاده بودند. کرهها نگاهی کرد و به قاب عکسی کوچک از یک گروه موسیقی که روي گردي کرهدیوار

  برف بود. زن پیچید داخل حمام و وقتی بیرون آمد، دستش را روي چوب در کشید. پدر خانواده گفت:
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 سرد نشده؟

  زن گفت:

 کنه از آب. کشیدین. چوب باد میکاش یه پرده پشت در می

چوبی که وجود ندارد و از اي فرضی در هوا کشید. روي شکم مادري که نامریی است یا روي تکهو دستش را روي برآمدگی
و جدا نشده.  برخورد مداوم آب، تبله کرده است. روي گردي زمین، گردي عطارد، منحنی باالیی یک بادام که هنوز کال است 

  هایی از در و دیوار آویزان است. پدر خانواده گفت:کرد توي حمام چه چیزمرد جوابی نداد. شاید داشت فکر می

 پس عین باالست دیگه؟

  اش زودتر آمد. گفت:بنگاهی خودش را رساند جلوي در اتاق. سینه

 .بله. دقیقن عین باال

اش پیدا بود. سه چهار تار موي ي زیرپوشد. پدر خانواده نشست روي مبل. لبهبچه خوابش برده بواز اتاق آمدند بیرون. پسر
  سیاه خودشان را کشیده بودند بیرون و رسانده بودند به نور چرك شهر.وسفید

  زن گفت:

 ساعت چنده؟

  ش گفت:ماندن براي جواب به ساعت دیواري نگاه کرد. شوهرجاي منتظرولی به

 دیدي؟ 

 آره. قصر نیست که.

 ش گفت: شوهر

 قدر دنبال خونه گشتیم؟دونی چهمی

و لباسی ساده با  پرتو  اش زنگ خورد. عکس روي صفحه، زنی بود با انگشتانیبار با مرد بود. مرد آمد جوابی بدهد که گوشیاین
ب اي پر از چوزد و پشتش کافهور. لبخند میشده بودند آن آبشار وراي موها از اینهاي قهوهي کوتاه ِ تور ِ سفید. طیف رنگیقه

  آمد.ي تخت. زن چهار روز دیگر میاش بود. جواب نداد. رفت توي اتاق و نشست لبهو قهوه و شیشه، قرار داشت. زن

ا اسب تشاید چند رفت.ها راه میي بلندي کشید. صداي سُمش زیادي بلند بود. شاید در تاالري خالی روي موزاییکاسب شیهه
چیز پرید، اسب رفت، صدا دور شد، هایی از خاکستر. کسی تلویزیون را خاموش کرد. همهاي یا سیاه با رگه، قهوهبودند، سفید

  تمام شد، رفت. 

رسید نظر میچیز، زیادي، راحت و عادي بهمرد از اتاق زد بیرون. ندید کی روشن کرده است، ندید کی خاموش کرده است. همه
لرزاند. بنگاهی رفته بود. پسر بچه هنوز خواب بود. قدري که خودت بدانی و بقیه نه، همین قدر میمانلرزاند. هو همین تن را می

کار، ساکت و آشوب. شاکی و متهم. احساس گناه و گناهدختر چیزي بود شبیه ِ درخواست ِ پناهندگی ِ رد شده، مردد و مصمم، بی
 اشیهاي سیمگشایی، جلو آمده است. داشت دندانیزش براي کشورنسبت تي صورتش کمی عوض شده و فک بهکردي نقشهمی
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خانه کشید. ي کتابدار روي لبهاي نمکند. مادرش پارچهاش میزند یا چیزي عصبیفهمید لبخند میداد و آدم نمیرا نشان می
  ي سوغاتی ِ گوزن، کمی کج شد.مجسمه

  مرد گفت:

 خب؟

  پدر گفت:

 خب؟

 باالیی صحبت کنید.ي شما باید با همسایه

 نه دیگه، گفتن عین باالست. همین خوبه. 

 جا براي اجاره نیست. اي نیست ولی اینخواید با دقت خونه رو ببینید مسئلهاگر می

 نه دیگه. خوبه.

  کرد باور کردنش را به تاخیر بیندازد. شنید برایش عجیب بود و در تقالیی بیهوده سعی میهایی که مرد میجواب

 تون گرفته؟شوخی

 چندمه امروز؟

  رین بیرون یا نه؟می

 نه.

 رین بیرون یا نه؟ می

 ریم. جا نمینه. اي بابا. هیچ

  تر گفت:مرد کمی بلند

 کنین. دیگه دارین اذیتم می

 تر. در و همسایه که گناه نکردن.یواش

طور اش کنند وگرنه چهخواهند دیوانهکرد میبرید. مرد احساس گفت، تیز، تند، نگاهش میشان کرد وقتی این را میزن نگاه
ها باشند. اي یورش ببرند، سعی کنند تصاحبش کنند و بعد نگران در و همسایهجمعی به خانهممکن بود یک خانواده، دسته

  گفت:

 جا برین.همین االن از این

  پدر خانواده، فریاد صدایش را خورد. انگار زالو افتاده باشد به حنجره. گفت:

 قدر دنبال خونه گشتیم؟دونی چهبا میبا
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شکست، خش داشت، پر از خط، خط ِ کوتاه، بلند. دستانش را باال برد پدر. چرخ صدایش یواش بود ولی پر. توي خودش می
  ».                                 زدمچند دقه پیشم ببخشید. نباید داد می«کاملی زد که همه بببینند. گفت: 

کمی رفت عقب. تکیه داد به ستونِ  » کم که نشستین، برین.من دعوا ندارم، یه«کرد. کشید روي گردن. رگش درد میمرد دست 
خانه و دستمال کس جواب نداد. زن رفت سمت کتابي مبل. نفس داد به هوا. هیچآمده از دیوار. پدر خانواده نشست بر دستهدر
ي زرشکی را گرفت و کشید. نخ بلند شد، ض شد. دختر یک نخ از دوخت کاناپهي آن. رنگ چوب کمی عودار را کشید لبهنم

طور که سعی بلند شد، بلند شد، رسید آن طرف کاناپه، صدا کرد و خودش را کند از مبل. زن خیلی آرام خزید سمت مرد. همان
ی صلح برقرار کند. سرش را جلوتر آورد. کرد گرد هوا را بگیرد نزدیک شد. شبیه مادري که بخواهد میان هر دو پسرش، یواشکمی

  گفت:

 طور.ما راضی نیستیم این

  مرد دست خودش را از آرنج تا کرد و گرفت.

 از چی راضی نیستین؟

 جا باشین. هم خودتون راحت نیستین، هم ما. نظرم صالح نیست شما اینبه

دادن، شبیه جانوري که وقت جان». خ«ه، عصبی، پر از اش ریز، مثل خوك سر بریدمرد اول لبخند زد و بعد زد زیر خنده. خنده
بار دیگر مرور کرد. چهار عصر بود زنگ را آمد. یکخود مرور کند. تازه داشت از این خانواده خوشش میاي را باي بامزهخاطره

نواده صبح که بلند شده، کرد، حتا شب هم نبود. فکر کرد یک بازي است یا پدر خازده بودند، توهم نزده بود، مواد مصرف نمی
شان اند، دراز کشی، از آن پایین و پدرها نگاه کردهو بچه» ي خودمونریم خونهامروز حتمن می«ها و ایستاده باالي تشک بچه

  رسیده است. نظر میتر بهکشیده

  پدر خانواده گوشی را برداشت. توانست بیفتد. دار، چون هر اتفاقی میآیفون دوباره صدا کرد. دیگر نه ترسناك بود و نه کش

 بله؟ 

  تر کرد. اش را جمعیقه

 خودم هستم. بفرمایید.  

  شدن در، داخل ساختمان پیچید. گوشی را گذاشت. مرد گفت:صداي باز

 اومدن خونه رو ببینن؟

 رد. خم شد و جورابش رانفره را بیرون کشید و نشست. پدر چیزي نگفت. در باال را باز کیکی از صندلی میز ناهار خوري ِ چهار
تا بار. ایستاد. جلوتر رفت و دست کرد به جیب و پول را جلو برد. سهبار، دوبار، سهتر کشید. رد کش بر ساق را خاراند، یکپایین

  ها، مربع، داغ، سوار بر هم. پیتزاي بزرگ را تحویل گرفت. پیتزا

 دست شما درد نکنه. 

رفته بودند توي خمیر ِ نان. هوا هاي پپرونی، فروور هال.  مرد، در جعبه را باز کرد. تکهد آنیکی جلوي مرد گذاشت و بقیه را بر
اش هرگز شبیهِ  بار از تمام این ماجراها ترسید. یادش آمد خانهرفت به سیاه، به قیر ِ تازه. بعد براي اولشد، میداشت تاریک می
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ها که یک وقتی سوخت و رنگخورد به پایین. باال، بزرگ بود و بعد از اینمیکرد، چند پله باال نیست. جایی که او زندگی می
  هایش، همه عوض شده بودند. اش کردند و شده بود، نوي نو، سر و شکلش، آدمسازيبلند شدند از تن دیوار، دوباره باز

گیرد، بترکد و براي سید دارد تصمیم میرنظر میصدایی داشت و بهبه المپ نسبتن بزرگ باالي سرش نگاه کرد. جیز جیز ِ کم 
طور نشین شن در تکان شیشه بدهد یا همینسیمش بسوزد و بریزد توي خودش و صداي دل همیشه خاموش شود یا نه؟ رشته

  در خانه روشن باشد؟ 

اال رو به او نشسته بود. کنند. حتا پسر که خواب بود حنفره همگی به او نگاه میي چهارمرد سرش را آورد پایین. دید، خانواده
ي کنی دکمهاي و سعی میروي آینه ایستادهاي و روبهکه خستهها نه تیز، نه عصبی، یک نگاه کاملن معمولی. مثل وقتینگاه

ها را به وحشت بیندازد. دید توانست بعضی آدمقدر معمولی که میباالیی را ببندي یا وقتی چشمت، فقط باز است، همین. آن
دهند. از آن کارهاي وحشتاك ِ عادي که آدم در هاي وحشتناکی انجام میاند به تخم چشم او و کاري چهار نفره، زل زدههخانواد
  کند. جهان پر از چشم ِ خیره بود، پر از چشم ِ جفت.  خودش می يخانه

کرد، شان میطور که نگاهوقت در نیاید. همانمرد پلک زد. انگشت کرد داخل گوشش. انگار چیزي رفته باشد آن تو و دیگر هیچ
اي آشنا که آدم را به زندگی وصل اي از ترانهرفت سمت در. باز کرد، رفت بیرون. راه افتاد و چیزي زمزمه کرد، چیزي مثل تکه

هستی که الکی بگویی نترسیدي، حواست را پرت کنی که چیش نریخته است توي دل ِ حباب،  نگه دارد که مطمئن شوي خودت
ها که تمام شد، به خیابان رسید. دور و بر فقط تاریکی. پله دوید پایین و دیواردهی. توي راهوقتی به چپ و راست تکان می

  رنگ از اشیا، از او.  اي کمتاریک ِ تاریک با سایه

قدر خالی که انتظار داشتی مه از جایی بیاید بیرون و پیش براند سمت تمام چیزهاي ستاد. خیابان خالی بود. آنروي آسفالت ای
شان سرنشین، سرد، صاف. صاف ِ صاف. انگار آدم پاركها را هم ببلعد. دو طرف ماشین پارك بود. خاموش، بیمانده و آنباقی

د. شقدر منظم پارك بودند که آدم ته دلش خالی می، از جدول، از زندگی از او.  آناي یکسان از همنکرده باشد. منظم. با فاصله
ي خالی که المپش سوخته باشد. خط اتصال رسانایش، پودر شده باشد و ریخته کردي هیچ نبود جز یک حفرهدل را که نگاه می

شان نکرده بود. هوي ِ باد، رد نگار آدم پاركاش کند، راست و چپ که کنی. سرد، خالی. ااي. چیباشد توي دل ِ حباب شیشه
زن، بود. مرد، ایستاد وسط آسفالت. کفش نداشت. پاهایش زیادي سفید بودند در آن تاریکی سفید ِ سفید، همشد. سرما، دندان به

اي اي از ترانهچوب و تکه بار، باال و پایین کرد. انگار ریتم بگیرد رويمثل برف پا نخورده، مثل گونی پر از شکر. انگشتانش را یک
اي که آدم را به زندگی وصل کند. بعد، ایستاد و به در ساختمان نگاهی انداخت. جلو رفت و زنگ را زد، آشنا را زمزمه کند. تکه

  یک بار، دوبار.  
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  مرد دیوانه

  نویسنده: امیرحسین فرمانبر

  

  

  

آورد  میام. سرش را باالوري که مشغول نوشتن است، نشستهروي یک صندلی پالستیکی، روبروي آدمی عینکی با ریش پروفس
  پرسد:و از من می

  خب! امروز حالت بهتره؟-

هم که دآید. بدون اینکه بدانم سري تکان میام. چیزي یادم نمیکنم به یاد آورم که صبح کجا از خواب بیدار شدهکمی سعی می
  یعنی خوبم.

  کنه؟بازم توي سرت کسی باهات صحبت می-

شناختی و االن این دکتر ام. قبل از آن فقط تو مرا میآمد. من دقیقا پنج خط است که به دنیا آمدهگوید. یادم هان! تو را می
  شناسد.ریش پروفسوري هم من را می

  براي این احمق چیزهایی را بگویم که دوست دارد بشنود یا بگویم هنوز هستی؟

  کمتر شده. ها صداهانه دکتر. بعد از خوردن قرص-

  دانم که ازش بیزارم. آید. فقط میآید؟ یادم نمیاش کردم. اصلن چرا از او بدم میبنظرم زیادي خوشحال

  بینم.ها رو میاما هنوز همون خواب-

  شه.اونا هم به مرور درست می-

  داند. باید به او نشان دهم که واقعن یک احمق است.نه! نباید خیال کند که همه چیز را می

  گن بهت؟ها کمتر شده. االن چیا میگفتی صدا-

  گه به این احمق اعتماد کردي که چی بشه؟چند نفر نیستن، یک نفره. می-

  احمق منظورش منم؟-

  رسد.تر از قبل به نظر میاش با لبخندي که بعد از این سوال زد، احمقانهنه! ریش پروفسوري

  هاست.الي قرصها البهي سوالکنه جواب همهفهمه. فکر میی نمیگه این دکتره هیچآره. می-

  دي؟تو هم بهش جواب می-
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  اي نیست.گم موافقم باهات ولی چارهآره! بهش می-

هاي بندياش من را داخل یکی از دستهداند. در ذهنچیز را راجع به من میکند همهتر شد اما هنوز خیال میاش کمی جديقیافه
  شناسد.کند که من را میاسمی روي من گذاشته حس میاش قرار داده و چون همیشگی

  ش؟تا حاال دیدي-

  اش.اش. نیازي نیست ببینمنه ندیدم-

  ت دستور هم داده که کاري رو انجام بدي؟تا حاال به-

  نه! تا حاال فقط از شما دستور گرفتم.-

  کمی لبخندش محوتر شد.

  اومدي اینجا چه وضعیتی داشتی؟ االن خیلی بهتر شدي. کنیم. یادته وقتیخاطر خودت میما این کارها رو به-

کرد. کدام قرص را کمتر کند، کدام قرص بهتر؟ کاش سوال اولش را طور دیگري جواب داده بودم. روند درمانم را یادداشت می
 را زیاد.

نی معمولن مکالمه با دکتر شوند. یعکنند که چند روز دیگر مرخص میي بیماران در این شرایط از او سوال میمعمولن بقیه
  دهد.ها نمیشود و دکتر هم جواب مشخصی به آنگونه تمام میاین

  هایش از من پرسید:در حین نوشتن یادداشت

  اي نداري؟سوال دیگه-

 ها را بشنوي؟ حداقل در داستانوگو تمام است. واقعن من را با ریش پروفسوري آشنا کردي که همین صحبتکه یعنی وقت گفت
  برم.ودت کمتر ترسو باش.اگر تو شجاعت کافی را نداري، من داستان را شجاعانه جلو میخ

خوره. متنفرم از اینکه بشینم هم میت بهچرا! حالم از تو، روش درمانت، هرچیزي که اسمشو گذاشتی سواد و ریش پروفسوري-
زاد رفتار نکنی. برات صرفن انیه هم با من مثل آدمیت جواب بدم و تو حتی براي یک ثهاي احمقانهروي این صندلی و به سوال

  هایی که قبلن خوندي.یک نمونه باشم از کتاب

  

  ي تو پیش نرفت. حرفی نداري که به من بزنی؟متاسفم که داستان مطابق نقشه

  اي  نداري؟سوال دیگه-

  خواهی من را نادیده بگیري؟هایم را نشنید؟ میچه شد؟ یعنی حرف

  ر تکرار کردم:با صداي بلندت

ا ش جخوره. از علم و هر کوفتی که منو توي یکی از طبقاتهم میت حالم بهچرا! گفتم از تو، روش درمانت و ریش پروفسوري-
  خوره.هم میدادي متنفرم. از اینکه توي این موقعیت باشم متنفرم. از اینکه باهام مثل یک انسان برخورد نشه حالم به

  دم.نفس افتاده بوبه نفس
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  اي نداري؟سوال دیگه-

خواهی داستان مطابق میل من پیش برود؟ باشد! جور دیگري داستان را جلو دهد. نمییعنی چی؟ هیچ واکنشی نشان نمی
  برم.می

ها را روي تک کتابخانه رفتم و تکسمت کتابصندلی پالستیکی را از روي زمین بلند کردم و محکم به زمین کوبیدم. بعد به
  سمت پنجره پرت کردم. اما صداي شکستن شیشه هم هیچ تغییري در او ایجاد نکرد.ختم. گلدان روي میز را بهزمین ری

  همچنان که سرش پایین بود دهان باز کرد که چیزي بگوید:

  سوال...-

  خواي؟! بیا اینم سوال.ش کن! مگه سوال نمیاتموم-

  ام را بده! داستان باید با میل من پیش برود. چیزي بگو! کاري بکن! جواب

  اي نداري؟سوال دیگه -

  

  خواهی من را تسلیم کنی؟می

  ي خرد شده را برداشتم و به جان ریش پروفسوري افتادم.شیشه

اش را پاره کردم. دم. کت و پیراهناش را برداشتم و زیر پاهایم خرد کرصورتش را زخمی کردم. اثري از درد در او نبود. عینک
شان را پاره کردم. اما سر بلند نکرد. سرش را به زور بلند کردم، شیشه را به گلویش اش کشیدم و همهها را از زیر دستکاغذ

  فشار دادم و گفتم:

  مو شنیدي؟سوال-

  چکید با همان حالت قبلی تکرار کرد:اش خون میکه از صورتدرحالی

  ي نداري؟اسوال دیگه-

چرا؟ چرا از ابتدا شروع به نوشتن کردي وقتی قرار نبود چیزي را تغییر بدهی؟ چرا من را در این داستان  آوردي وقتی که خودم 
  هیچ انتخابی در آن ندارم؟ 

  چرا! هنوز حق انتخابی دارم. اینکه دیگر در این داستان نباشم.

  

  ن ماند و پس از مداوا به زندگی طبیعی بازگشت.مرد دیوانه تا پایان مدت درمان خود در بیمارستا
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  رژیم

  نویسنده: شکیبا معظمی

  

  

  

نوز ه» کدام اول بیفتد«هایش که با تعارف سر اینکه ي سرش را جوش آورده بود، برخالف قدمرودروایستی کاسهآسمان داغ بی
  سرپا نگهش داشته بودند.

يِ پدر نگاهش را باال آورد. مرد، با »وایستا اینجا«سوزند که پلک میطور با گرماي هایش چهکرد که مژهداشت تماشا می
  هایش، موتور خودکار پاهاي دختر را خاموش کرد و گفت:دادن دستفشارترمحکم

  »گیره!گردم. دهنتم زیاد باز نکن، خونشون بو میرم تو. تو توي حیاط بمون زود برمیمن می«

زنند؛ این تعارف واقعن داشت کار پا میوها دستپرت شده و بقیه کلمات پشت دندان اي از دهانش»باشه«به خودش آمد دید 
  داد.دست او می

جا را رها کرده بودند و در سفري مهاجرتی به ها آنکردند، انگار فرشتههایش داشتند سقوط میتمام بدنش شل شده بود. شانه
  قصیدند. روار میاش دایرهدار کف معدههاي تیغشکم، با کفش

  گرفت، حداقل فقط براي امروز.جاي پول، غذا میکاش پدر از خانه بهاي

زور روي آن ولو شد. منتظر گرفت کشید و بهاش را سمت صندلی بزرگی که وسط حیاط بود و داشت آفتاب میرفتهپاهاي آب
  هایش زیر آفتاب از نو تبدیل به یک جفت پاي سالم شوند. بود باله

  »کنی!صدا میوسرقدر چه«

زدن  کرد که ناي دادنبودنش را فریاد زد. دخترك خدا را شکر موجود عجیبی که روي صندلی کناري دراز کشیده بود عروسک
  شد. فهمید و ناراحت مینداشته وگرنه حتمن بابا می

  این دیگر چه بود؟

دو  زد ولختش زیر آفتاب برق میکرده بود. بدن نیمهرنگ ي سبز داشت و تمام صورتش را نارنجیجاي چشم، دو تکه میوهبه
 پس حتی اگر پري«تر بود. با خود گفت: بودند. او حتی از دختر هم الغرمردنیآمده مرگ وسط کویرِ بدنش باال دنده مثل کوه

  »طور زنده مونده!تره. اصن معلوم نیست چهمهربون هم باشه فایده نداره، چون از خودم هم گشنه

  »هم اومدي آفتاب بگیري؟ تو«

  دخترك با صداي گرفته جواب داد:

  آره! -
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ست هر روز همین ساعت شد. من یه هفتهاومدي حتی انگشت پاتم داغ نمیساعت دیگه میخوبه. االن بهترین وقته. اگه نیم -
  خواستم. تو االن چه رنگیه پوستت؟میام. رنگ پوستم شده همونی که می

  زرد سوخته. -

ي پوستم زرد نبود بدبختانه. وگرنه اون رو طالیی پیدا کنی. من زمینهتونی برنز زمینه؟ خب پس اگه چند روز بیاي میواقعن -
  شانسی!بیشتر دوست داشتم. خوش

  گمونم. به -

  رژیمتم تازه شروع کردي؟  -

  چی؟ -

ببین، یه اسپري گذاشتم کنار میز سمت چپم دونی. همه اولش همینن. نپرس از کجا فهمیدم. معلومه. من هم خب ... تیزم می -
خوام ماسک رو از چشمام بردارم. لطف کن برش دار اسپري کن تو دهنت به منم بده. آدم روش عکسِ گلِ رزه. خودم نمی

  ده!فهمه دهنش بو میوقت نمیهیچ

اش را تکان داد، گرفتهاهاي تازه جانپیچیده بود، باز کرد و پهماي بدنش را که از خجالت مثل الك حلزون دردختر در ثانیه
 هایشي عجیب اسپري گلویش را آتش زد و چشمبو را با تلخی خشک دهانش عوض کرد. مزهاسپري را برداشت و تلخی خوش

  کرد. را محکم فشار داد تا دود بیرون نزند. پري الغرمردنی اما، با خوشحالی از بوي رز ته گلویش تعریف می

ش هایي پلکاي به کرکرهمیوهخواباند، صداي زنِ چشمداد و با گرمایش او را میداشت روي خوبش را نشان میهمین که خورشید 
  نهیب زد:

  وقته چیزي نخوردي؟چند -

  دونم، سه یا چهار روز.نمی -

  زد با تحسین گفت:طور که دست میزن همان

  اصلن! راز موفقیتت چیه؟اومد . بهت نمیواو! آفرین! براوو! معلومه که پرافشنالی -

  غذا نداشتم. -

  .هایش را مشت کرد و به آن یکی کوبیدزن یکی از دست

همینه! همینه! به منم همینو گفتن. گفتن راه نخوردن ندیدنه. یخچالت رو خالی کن. تنقالت رو بردار. حتی خریدم نرو. ولی  -
  بینم خب واقعن ارزششو داره.داده میبینم براي تو نتیجه شه. منم شک داشتم. االن که میخب نمی

  تو چند وقته غذا نخوردي؟ -

  من؟ بذار ببینم. چهارشنبه پنجشنبه ... شنبه. پنج روزه. پنج روزه غذا نخوردم. -

  واقعن؟ -

  وعده.آره. نگو که معلوم نیست. فقط مکمل و میان -
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  هست. سختت نیست؟ -

کرد هاش که خیلی زیاد سختم بود. فکر کن شوهرم استیک درست میدختر. اول 3معلومه که هست. ولی خب، نو پِین نو گِین -
شدم بوي روغن، ها رد میخورد. از جلوي رستوراناومد جلوي من دولپی میگرفت میزمینی سرخ شده و نون تازه هم میبا سیب

  کرد.چی دیوونم میگوشت پخته، پنیر، مرغ و دیگه همه

ه دهن پر نگفرانسوي گرفته تا عربی، خود غذا یه طرف، سس و ساالد یه طرف. همه گلوشون رو با آبرفتم مهمونی، از غذاي می
ها خوردم. تازگیکنندش هجوم نیارن و فقط یکی دو مدل غذا بخورن. من همونم نمیدارن که سمت کل میز و بوي دیوونهمی

. تمام ارزهشد. ولی یه چیزي بهت بگم، واقعن میتحریک می مهام حس گرسنگیکه از غذاي ایرانی متنفرم جلوي کبابیبا این
  ارزه. تحمل کن.بودن نمیهیکلاین غذاها اندازه یه روز خوش

  اش چند ضربه به زانویش زد.هاي شکالتیگرمی با دستکورمال پاي دخترك را پیدا کرد و به نشان دلزن کورمال

  آره دیگه. خوشگلی دردسر داره...  -

  دختر حرفش را قطع کرد:صداي بغض 

  . گلوم خشکه. بوي گشنگی گرفتم. باید کلی راه برم تا شب. فقط مزه زبونم زیر زبونم میاد. کنهکشم. دلم درد میسخته. نمی -

 هام چندبرابر این درد کشیدم. تازه الغريام، سر رنگ موهام، سر پیرسینگرفتنفهممت. من سرِ کشیدن پوستم، سر باشگاهمی -
ها، ولی خب...  که بگم اصلن دلم نخواسته با شکم پر و وقت آزاد و راحتی زندگی کنمده. ببین نه اینسبکی هم می حس
شه. مثلن امروز باید برم شلواري که براي بینم دلم باز میها رو میهم خیلی بد نیست. بعدم یه سري چیزدونم. این زندگی نمی

خورم هاش رو پاره کنن برام. دنیمِ اصل. مکملم رو میزاگی روي زانوبه شکل مخصوص زیگ مهمونی سفارش دادم رو بگیرم. گفتم
  همین راحتی.گم مرسی رژیمم. بههم غذا تعارف کردن می م نشه، توي مهمونیتا گرسنه

ایی هآهنگ قدمبَکند، ضرباش را ايهاي میوهکه زن چشماش را تکاند و پیش از آنغرور از جایش بلند شد، شلوار پارهدخترك با
  شد، با پدرش هماهنگ کرد.  ها قطع نمیرا که تا زاغه

را روي دلش  اش خاموش کرد. دست سوختهشدهوزید در گوش کیپصداي تعارف خوراکی را که از سمت پدر سمت او می
اش را صاف و پنج انگشت طالیی سوخته داد ولی فقط شکمرا می هاگذاشت تا صداي اعتراض او را هم ببندد. هنوز بوي گشنه

  »گشنگی خوابه!«گفت: دید و میمی

چیز بار در بخار اکالیپتوس همههاي زیر ابروها برداشت و با چشمان باز، به حمام رفت تا اینهاي خیار را از روي حفرهزن برش
  را سبز ببیند.

    

                                                        
 شود. المثل: نابرده رنج گنج میسر نمیآید. معادل ضربیدست نم. بدون درد چیزي به3
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  شعري از نجیب فاضل کیساکورك

  برگردان: ابوالفضل پاشا
  

  

  »خوابی که دیده بودم«

  

  روز صبحیک

  پس از برخاستن از خوابی طوالنی

  نگاه کردم:

  اتاقِ من بوداسبابی جدید در 

  امي کودکیاي واي!... این نه خانه

  شناختمو نه دنیایی که دیده بودم و می

 

  وپر تکان خوردهاي من مثلِ بالدست

  شدماگر مانعِ خود نمی

  ریختاشکِ من فرو می

  خود آورد و سوي آیینه کشیدچیزي مرا به

  که رازهاي شب در همان چیز نهفته بودو مثلِ آن

 

  ود سؤال کردم: چه اتفاقی افتاده است؟از اطرافِ خ

  ي من چیست؟هاي فروافتاده بر چهرهاین چاله

  انگار خوابی که دیده بودم



١١٢ 
 

  مندي از من دزدیده بودارزش چیزِ

  گی داشتمچیزي به ارزِش اعتمادي که به زند

 

Rüya 
Necip Fazıl Kısakürek 

 

Uzun bir uykudan kalkıp bir sabah, 

Baktım ki, yepyeni odamda eşya. 

Çocukluk evim bu değildi.. Eyvah! 

Gördüğüm, değildi bildiğim dünya! 

 

Ellerim bir kanat gibi titrekti, 

Tutmasam, gözümden yaş inecekti; 

Bir şey beni dürtüp aynaya çekti, 

Ondaydı gecenin esrarı güya. 

 

Sordum etrafıma, ne oldu, ne var? 

Nedir suratımda bu çukur yollar? 

Sanki yaşamaya güvenim kadar 

Büyük bir şey çaldı benden o rüyâ ...  
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  شعري از فاضیل هوسنو داعالرجا

  (فاضل حُسنی داغالرجا) 

  برگردان: ابوالفضل پاشا
  

  

  »هابازيِ سربازيِ بچه«
  

  تفنگ بر دوشِ سربازهاي من است

  -انگیز دشمنی عجیب و شگفتالبته  -و دشمن هم 

  وجود دارد

  اندداشتنی پریشان شدههاي دوستدرخت

  اندهاي طالیی در حاِل فروریختنو برگ

 

  تفنگ بر دوشِ سربازهاي من است

  اند، اما چرا؟ها فرونشستهتاریکی

  که دیر شودپیش از آن

  زن پس بگیریمخزانه را از چهل راه

 

  تفنگ بر دوشِ سربازهاي من است

  هاي ما.بوها بر مژهو طعِم شب

  خورشید برآمد
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  ها پرواز کردندپرنده

  پیرمرد از جاي خودش تکان نخورد.

 

Çocukların Askerlik Oyunu 
 
 
Fazıl Hüsnü Dağlarca 
 
 
Tüfek başına, askerlerim, 
 
Garip bir düşman var elbette. 
 
Muhterem ağaçlar perişan oldu: 
 
Altın yapraklar dökülmekte. 
 
 
Tüfek başına, askerlerim 
 
Karanlıklar indi, neden. 
 
Kırk haramilerden hazineyi, alalım, gecikmeden. 
 
 
Tüfek başına, askerlerim 
 
Kirpiklerimizde geceler tadı. 
 
Yükseldi güneş, uçuştu kuşlar, 
 
İhtiyar adam kımıldanmadı. 
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   فاتیر ياز اوکتا يشعر

 رفعت) ي(اوکتا

  ابوالفضل پاشابرگردان: 

  

 

  »دوبندیرها از ق«
 

 شما بدهم را به یکیتار یِتمام اگر

 حالِ گذشتن استرا که در یشب دیتوانینم

  دیرفتن بازدار از

 

 ما ياتاقِ پر از روشنا يجاذبه

 شودیم يجار تانيهاآبِ خانه رِیش از

  دیمانعِ آن شو دیتوانیشما نم و

 -قینشسته بر قا- من

 کنمینگاه م ایدور به در از

  دیاکردنشما در حالِ شنا و

  

 کندیپرواز م ايپرنده

 گذردیم ايیکشت

  دیریشان را بگرفتن يجلو دیتوانیشما نم و
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Bağımsız 

Oktay Rıfat 
 

Bütün karanlığı versem size giden  

geceyi durduramazsınız  

Işır odamızın havası kaçar  

çeşmelerinizden durduramazsınız  

Ben denize bakarım sandalca uzaktan  

Siz yüzersiniz bir kuş uçar bir gemi  

geçer durduramazsınız 
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  ترك ادبیات
 Yılmaz ییلماز اردوغان  ترك شاعر از شعري

Erdoğan   
 سینما) بازیگر و کارگردانشاعر، ، 1967 سال يزاده ترکیه،(

شعبانی علیرضا برگردان:  

 

  »بود بهار اتنام«
 

آمدمی شهر سراغ به تنهایی              اتخوابیدن با  

کردمی تغییر فصل من رخسار در           اتشدن بیدار با  

شدينمی خبردار امپنهانی داشتندوست از تو  

بود بهار اتنام       پژمردمی امدل در اتعشق  

 

گذشتیمی ما يکوچه از کشاندامن  

نگریستمی را تو        رفته فرو سکوت در کوچه  

شدينمی خبردار امپنهانی پاییدن از  

داشت هراس اتچشمان از امچشمان  

بود بهار اتنام       دارم خاطربه  

 

شدمی برپا سوري کوچه در        ایستگاه در انتظارت هنگامبه  

بود ابدي وداع سانبه اترفتنمدرسه  

امصبحگاهی کردنبدرقه از        شدينمی آگاه تو  

گرییدمی اتپی از راه درازاي به من قلب  
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بود بهار اتنام        دارم خاطربه  

Adın Bahardı 

 

Kente yalnızlık gelirdi sen uyuyunca 

Yüzümde mevsim değişirdi uyandığında 

Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi 

Aşkın içimde solardı adın bahardı 

 

Eteğini koştururdun sokağımızda 

Sokak sus pus olur sana bakardı 

Bilmezdin gizliden izlediğimi 

Gözlerim gözlerinden korkardı 

Hatırlıyorum adın Bahar’dı 

 

Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin 

Sanki sonsuz bir ayrılıktı okula gidişin 

Bilmezdin her sabah seni yolcu ettiğimi 

Yüreğim yol boyu ardından ağlardı 

Hatırlıyorum adın Bahar’dı. 
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 آلمان ادبیات

  شعر کوتاه از رزه اوسلندر ود

  يبرگردان: مصطفا صمد
 

  یک
  
 »يسرزمین مادر«
 

 مُرده است
 امسرزمین پدري

 انددفنش کردهها آن
 در آتش

 
 کنممن زندگی می

 امدر سرزمین مادري
 »کلمه«در 
 

Mutterland 
 
Mein Vaterland 
ist tot 
sie haben es begraben 
im Feuer 
Ich lebe 
in meinem Mutterland 
Wort  
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  دو

 »دتا هیچ نوري ما را نخواه«
 

 آمدند
 هاي تیزبا پرچم

 با تپانچه
 

 هاستارهشلیک کردند به 
 به مهتاب

 تا هیچ نوري باقی نماند
 تا هیچ نوري ما را نخواهد

 
 جااین

 ما خورشید را دفن کردیم
  در ابدیت کسوف

 
Damit kein Licht uns liebe 
 
Sie kamen 
mit scharfen Fahnen und Pistolen 
schossen alle Sterne und den Mond ab 
damit kein Licht uns bliebe 
damit kein Licht uns liebe 
Da begruben wir die Sonne 
Es war eine unendliche Sonnenfinsternis 
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  سه شعر از هرمان هسه

  يبرگردان: مصطفا صمد

  

  یک

 زمان که من آن
 از احتیاج جوانی و شرم 
 به سوي تو آمدم با تمنا 

 تو خندیدي 
 و از عشق من یک بازي ساختی 

 
 ايحاال خسته

 کنی و دیگر بازي نمی
 هاي تاریک با چشم

 نگري سوي من میبه
 از روي احتیاج 

 خواهی عشقی را داشته باشی و می
 که من داده بودم به تو 

 
 دریغا

 که آن عشق از بین رفته است
 توانم بازگردم و من نمی

 
 روزگاري آن عشق مال تو بود 

 شناسد حاال دیگر هیچ نامی را نمی
  تنها باشدخواهد و می

  

Zu spät 
 

Da ich in Jugendnot und Scham 
Zu dir mit leiser Bitte kam, 
Hast du gelacht 
Und hast aus meiner Liebe 
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Ein Spiel gemacht. 
 

Nun bist du müd und spielst nicht mehr, 
Mit dunklen Augen blickst du her 
Aus deiner Not, 
Und willst die Liebe haben,  
Die ich dir damals bot. 

 
Ach, die ist lang verglommen 
Und kann nicht wiederkommen - 
Einst war sie dein! 
Nun kennt sie keine Namen mehr 
Und will alleine sein 
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  دو
  

 زنم تو آهو من گو
 پرنده تو و درخت من
 تو آفتاب و من برف 

 تو روز هستی و من رویا 
 

 ام فتهها از دهان خشب
 سوي تو کشد بهاي طالیی پر میپرنده

 صدایش روشن است
 هایش رنگی بال

 خواند براي تو سرودِ عشق می
  سرود مرا

  
Ich bin der Hirsch und du das Reh 
Der Vogel du und ich der Baum 
Die Sonne du und ich der Schnee 
Du bist der Tag und ich der Traum 
Nachts aus meinem schlafenden Mund 
Fliegt ein Goldvogel zu dir 
Hell ist seine Stimme, sein Flügel bunt 
Der singt dir das Lied von der Liebe 
Der singt dir das Lied von mir.  
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 سه
  
 »...چه روزهایی«

  
 !چه روزهاي دشواري

 کند هیچ آتشیگرمم نمی
 زند آفتابی به من لبخند نمی

 ستچیز تهیهمه
 ستا گرسرد و ستم

 داشتنی همو ستارگانِ روشنِ دوست
 کنند غمگنانه به من نگاه می
 ام در قلب؛که دریافتهاز وقتی

  .ستعشق را هم پایانی
 
Wie sind die Tage.. 

 
 

Wie sind die Tage schwer! 
An keinem Feuer kann ich erwarmen 
Keine Sonne lacht mir mehr 
Ist alles leer,  
Ist alles kalt und ohne Erbarmen,  
Und auch die lieben klaren 
Sterne schauen mich trostlos an. 
Seit ich im Herzen erfahren, Daß Liebe sterben kann. 
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 کوز مصطفا شعري از

  قهرمانی لولیا برگردان:
  

  

  »چهل روزهباران «
 

  ستايزبان خانه

  توان از در خیالکه می

  وارد آن شد

  انبار است زبان

  اشهر گنجه

  چهل قفل دارد

  زبان نمک است

  ست جلوي هر درگدایی

  باد است زبان

  و هر وزشِ آن مثل ماگما

  بسیار گرم

  زمین است زبان

  ستايانگور که باغچه مثل هر خوشه

  زبان آتش است

  سوختهدلمستاجرِ یک 

  زبان آب است
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  براي دیدن خود در آن افساري

  زبان بیابان است

  که توي هر چاهش

  ستپیراهنی

  زبان زنبور است

  اشبراي هر کرشمه

  هزار و یک فرزند

  زبان لباس است

  و هر کلمه

  ستاي صدفیدکمه

  ستزبان جنگلی

  در دهان درختان خونین

  زبان نان است خمیر آرد

  سکوتزبان ابر است برج 

  زبان تن است

  مثل خرد شدن پر پرستو

  زبان فصل است

  بعد از تابستان

  باز هم تابستان

  است زبان سایه

  مثل اسب سیاه ما

  زبان چوپان است

  ي اوچهار گره بر کیسه
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  ستزبان سبدي

  و سبک هاي خردشدهپر از آویشن

  ي آهن استزبان براده

  اگر استاد شاگرد شود

  ستايزبان کوچه

 ورود به خانهبراي 

KIRKİKİNDİ YAĞMURU 
 

Dil evdir, her eve bir hayalden girilir. 

Dil ambardır, her yüklükte kırk kilit. 

Dil tuzdur, her kapıda dilenci. 

Dil rüzgârdır, her esinti bir magma. 

Dil topraktır, her korukta bağ bahçe. 

Dil ateştir, her yangına kiracı. 

Dil sudur, her urgan görür kendin orada. 

Dil çöldür, her kuyuda bir gömlek. 

Dil arıdır, her naza binbir oğul. 

Dil giysidir, her sözcük sedef düğme. 

Dil ormandır, kanlı ağaçlar ağızda. 

Dil ekmektir, mayailen unilen. 

Dil buluttur, sessizliğin kulesi. 

Dil tendir, ovulmuş kırlangıçotuyla. 

Dil mevsimdir, yazdan sonra yine yaz. 

Dil gölgedir, kara atımız bizim. 

Dil çobandır, dört düğümlü dağarcık. 
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Dil seledir, ezik kekikle yeğni. 

Dil yongadır, ustam çırağ olursa. 

Dil sokaktır, ordan eve çıkılır. 

 

  ٢٠٠٤Mustafa Koz 
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  کورد ادبیات
  شعرهایی از لطیف هلمت، هالله سهرابی، عبداهللا پشیو

  برگردان: هالله محمدي 
  
  »صدا«
 

  هاطوفان
  شان را بر زمین زدهتبرهاي زنگ

  اندازندمی
  خواهد بروید»می رگسی«ن

  ها همه خاموش!تفنگ
  خواهد بخوابد»«کودکی می
  سراپا گوش!ها و پادشاهدیکتاتورها 

  خواهد شعر بخواند»می «شاعري
 
  اندتومىنکه آن

  گلی برگیسوان معشوقش باشد
  اند خاري شودتومىهرگز ن

  فرو رود...ان مکاردر پاي ستو 
 
  »لطیف هَلمَت«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  »نگده«
 

  باهبا ڕەش
ێ بدا   ف

  تھوری ژەنگن
وێ ک دەیھوێ ب رگز   ن
دەنگ بن   تفھنگھکان با ب

ک دەیھوێ بنوێ   منا
  چی قھیسھرو پاشا ھھیھ

  با گوێ بگرن
ک دەیھوێ بدوێ:   شاعیر

           ****  
  ئھوەی نھتوان بب
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  بھگوڵ بۆ پھرچھمی کچ
  ناتوان بب بھ دڕک

!... ی زۆرداراندا بچ   بھ پ
 

مھت   لھتیف ھھ
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  اممن از عصر سنگ آمده
  خونم از سنگ
  قلبم از سنگ

  شدنم از سنگخیره
  م  ساییده در گلوي روزهااتارهاي صوتی

  چکدهایم میخودکشی
  اتاز ریتم تاریک حنجره

 
  مانمچون بخار می

  گذردي وجودم میپارهدستانت از ابر پاره
  بوسیبدون شرح مرا می

  کنمها آویزان میخود را به کتاب
  کنمبدون شرح سقوط می

  زنمم میاچنگ بر قلم
  شومها کبره می4Aبر 

  بودنم نفوذ نتوانیبر سنگ
  دهدزدنم، فرصت ویرانی نمی وپادست

 
  ریختن منی نیازمند فرو

  شجاعتش را ندارم
 

  کلمات را چرا حرام کنم
  بگذار کنار خودم بنشینم

  سخت پروانه باشم...
 

  هالله سهرابی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من لھ سھردەمی بھردەوە ھاتووم            
نم بھرد    خو

م بھرد    د
امانم بھرد    ت

ی دەنگم سوواوە لھ گھرووی ڕۆژەکاندا    تا
  خۆکوشتنم دەچۆڕێ  
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  بھ ڕیتمی تاریکی حھنجھرەت 
   

م دەچم     وەک ھھ
دەپھڕێ    دەستت لھ ھھوری لھت و پھتی ھھبوونم ت

  ب شرۆفھ ماچم دەکھی 
بھکانھوە  دەواسم بھ کت   خۆم ھھ

  ب شرۆفھ بھردەبمھوە 
نووسھکھم دەگرم    چنگ لھ پ

  بھ ئا چوارەکانھوە قھتماغھ دەبھستم 
  ھیچ شک نابھی ڕەخنھ بکاتھ بھردبوونمھوە 

  پھلھقاژە  
م  ووخ   دەرفھت نادا ب

را  نیم   رانیھ    و ویستیت بھ و   پ
   

نم  رام بگھکان بۆ لھ حھپیتھ   ڕ
مگھ   وه دانیشم  دیار خۆمھ ڕێ بھل

  پوولھ بم خت پھسھ
   

ھ سۆھرابی    ھھ
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  »سرباز گمنام«
 
  رود به جاییاي میبار که نمایندههر
  برد تاج گلی باخودمی

  بر سر مزار سربازان گمنام.
  اگر فردایی،

  اي به سرزمین من آیدنماینده
 

  بپرسد مرا:
  تان؟گمنامکجاست مزار سربازان 

  گویم:می
  سرورم!

  بر کنار هر جویی
  بر سکوي هر مسجدي

  ،ي هر خانهدر آستانه
  کلیسا

  و غاري
  هاي هر کوهی،بر سنگ

  در زیر درختان هر باغی،
  بر هر وجب خاك این سرزمین،

  در زیر این آسمان آبی،
  نترس! سرت را خم کن

  پروا و آرامبی
  تاج گلت را بگذار!

 
  عبداهللا پشیو

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 
  »سھربازی ون«
   

تھ شوین   کھ وەفدێ دەچ
  بۆ سھر گۆڕی سھربازی ون،

. ن ینھیھک د   تاجھ گو
  ئھگھر سبھی،

تی من تھ و ک ب   وەفد
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: م بپرس   ل

  کوان گۆڕی سھربازی ون؟
م:   دە

  گھورەم!
  لھ کھناری ھھر جۆگھی

  لھسھر سھکۆی ھھر مزگھوت
  ما لھبھر دەرگای،ھھر

، سھی   ھھر ک
،   ھھر ئھشکھوت

،   لھسھر گابھردی ھھر شاخ
،   لھسھر درەختی ھھر باخ

، تھ، لھسھر ھھر بستھ زەمین   لھم و
، ر ھھر گھزە ئاسمان   لھژ

ک سھر داخھ و   مھترسھ! کھم
. ینھکھت دان   تاجھ گو

 
و   عھبدو پھش
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 آمریکا ادبیات 
 

  شعري از ویلیام استنلی مروین
  برگردان: ساناز مصدق 

  
  » هاناخن«
  

  به تو اندوه دادم 
  رنگ از دیوارت بیاویزي تا مثل تقویمی تک

  آخر قلبم رو  
  م  است پاره بر آستین مثل جایی

   
  کردي فکر می

  کجاي خودم تو تا هیچ کجايبه از هیچ
  کنم  قدر فکر میآن

  که راهی بیابم شاید؟ 
   

  اي ندارم تا بمانم  دانم بهانهمی
  گیج 

  زند مدام اي که روي نخی دور میمثل آینه
  داند  و نمی

  چیز  شود همهچرا عوض می
   

  دادن شاید از دست
  آوردن دستاز به

  دست دهد بههاي بیشتري میراه
   

  سنج مثل دروغ
  خورم ها بُر میمیان دروغ 

  کنم مرورشان می
  ام داده دستچیزي از  چه مگر بفهمم

  رد پاهایم را پیدا  
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  شوند هایم  تا بیدار سقلمه به چشم
  آید اما یادشان نمی

  ام چه شکلی داشت چه از دست دادهآن
  بار کِی مصرفش کردم؟ آخرین

  یا در هیئت نوري؟  اي (بر انگشت) بودشکل حلقهبه
  اي پاییزي یا برکه

  شود آرام... درخشد و سرد میگیرد و میکه می 
  شاید تنها خیالی بوده 

  گرداند به من نمیچیز برشکه هیچ
   

  هایت دست
  آورند در سیل درختانی که تاب می

  ام فیلمی که بارها و بارها دیده
  بُرد ها میي مستهلک  که در آخرین صحنهادر نسخه

  و پایانی خالی... 
  صاعقه 
  هاي آینده را نشانم داده است خمجاي ز
  و من 

  ام در آدمی تنها تأمل کرده
  مثل کلیدي در قفل 

  دستی که بچرخاندش بی
   

  ها نیست... به این سادگی
   

  آید کاري از کسی برنمی
  وقتی زمستان 

  کشد نقشه می ي شعرتبراي کِشته
  و بذر سخن 

  دهد می ت شاخهابا رفتن 
  ها وقتی ناخن

  روند بوسند و میها را میانگشت
   و آخرین فرصت

  رود مثل خون   از تو می
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  تاوقتی تنها فرصت
  کند ریزي میدارد خون

  براي گفتن از حقیقت یا آرامش 
  تنها زبانی که داري زخم است... 

   
 The Nails 
 
I gave you sorrow to hang on your wall 
Like a calendar in one color. 
I wear a torn place on my sleeve. 
It isn’t as simple as that. 
 
Between no place of mine and no place of yours 
You’d have thought I’d know the way by now 
Just from thinking it over. 
Oh I know 
I’ve no excuse to be stuck here turning 
Like a mirror on a string, 
Except it’s hardly credible how 
It all keeps changing. 
Loss has a wider choice of directions 
Than the other thing. 
 
As if I had a system 
I shuffle among the lies 
Turning them over, if only 
I could be sure what I’d lost. 
I uncover my footprints, I 
Poke them till the eyes open. 
They don’t recall what it looked like. 
When was I using it last? 
Was it like a ring or a light 
Or the autumn pond 
Which chokes and glitters but 
Grows colder? 
It could be all in the mind.  Anyway 
Nothing seems to bring it back to me. 
 
And I’ve been to see 
Your hands as trees borne away on a flood, 
The same film over and over, 
And an old one at that, shattering its account 
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To the last of the digits, and nothing 
And the blank end. 
 
The lightning has shown me the scars of the future. 
 
I’ve had a long look at someone 
Alone like a key in a lock 
Without what it takes to turn. 
 
It isn’t as simple as that. 
 
Winter will think back to your lit harvest 
For which there is no help, and the seed 
Of eloquence will open its wings 
When you are gone. 
But at this moment 
When the nails are kissing the fingers good-bye 
And my only 
Chance is bleeding from me, 
When my one chance is bleeding, 
For speaking either truth or comfort 
I have no more tongue than a wound. 
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ر ي ادبیات معاصالتحصیل از رشتهدر بوینس آیرس پایتخت آرژانتین، نویسنده، مترجم و فارغ 1949فوریه  23متولد  1سزار آیرا
تا امروز به بیش از هشتاد  1993هایش از سال شود، تعداد نوشتهآرژانتین است. آیرا از جمله نویسندگان پرکار محسوب می

هاي مختلف اروپا به سخنرانی نیز یز نوشته و در دانشگاهچنین او چندین مقاله نکتاب کوتاه داستان و رمان رسیده است، هم
رار از گیري و فرود اما به دلیل گوشهترین نویسنده آرژانتین به شمار میپرداخته است. آیرا بعد از خورخه لوئیس بورخس مهم

ا ب حلبی آبادو  ادبیات کنگرهتب و تاب جراید و مطبوعات، در ایران کمتر شناخته شده است و تاکنون سه اثر به نام هاي 
هاي علی از آثار آیرا به فارسی ترجمه شده است. آیرا در طول سالي شکیبا محببا ترجمه واراموي ونداد جلیلی و کتاب ترجمه

براي بهترین ترجمه و در  1994در سال  2کُنکس هتوان به جایزها میي جوایز بسیاري شده است که از بین آنکاري خود برنده
فرد است. بهاشاره کرد. نوع نویسندگی آیرا بسیار خاص و منحصر 2015سال  3بوکرچنین منبراي بهترین رمان و هم 2004سال 
ي وهي شیرود. آیرا دربارههاي نوشتاري او به شمار میترین و بارزترین ویژگیاحساس از اصلینویسی با لحنی سرد و بیموجز

نویسم با چه میام. در واقع، آنمن هیچ وقت به هیچ وجه هیچ حسی به کلمات نداشته:« گونه گفته استنگارش خود این
کنم نثرم تا حدي شفاف باشد. در راهی طوالنی، همین ویژگی شود. سعی میپذیر میترین لحن ممکن امکانترین و خنثیروشن

کثر آثار آیرا با جمالت کوتاه و در نهایت ا» شود.موجب خلق سبک و نوعی بیان حسی در ابقاع و در ضرباهنگ نوشتار می
هاي او هي آرژانتینی است به نوعی که نوشتمالیسم ژانر محبوب این نویسندهنویسی شکل گرفته است. مینینویسی و سادهکوتاه

مهمانی "داستان  هاي احتمالی براي دریافت جایزه نوبل بوده است.اغلب بین هشتاد تا صد صفحه دارد. آیرا همواره یکی از شانس
 .انتخاب شده است 4"ي دیگرهاداستان مغز موزیکال و"آید از مجموعه داستان که در ادامه می "خدا به صرف چاي
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 5مهمانی خدا به صرف چاي

  نویسنده: سزار آیرا

 : مهدي قاسمی شاندیزبرگردان

 
  

  

 )کی
گیرد بر اساس یک سنت قدیمی و تغییرناپذیر در جهان، خداوند روز تولد خود را با یک مهمانی چاي باشکوه و پرشور جشن می

تواند بفهمد، در آن مناطق الیتناهی، چگونه این داند و نه میکس نه میها حق شرکت در آن را دارند. هیچکه تنها میمون
 رسد که روز موعودثابت تبدیل شده است. به نظر می زیچکیعد، باور همه به خداي بزرگ به ها شروع شد؛ اما از آن به بداستان

، دلیل اصلی برگزاري ادیزاحتمالشود، بهموقع، مهمانی چاي برگزار خواهد شد. گفته میهم به، آندیایهرگز نخواهد آمد، اما اگر ب
تر ها بیشها حق شرکت در این مراسم را نداشتند. آنداي کار مثل انسانها نیز در ابتاین مراسم با هدفی شوم بوده است. میمون

) از طرف خداوند هستند، به خاطر زیآمحالت طعنه نیآمیز، نوعی تعمد آگاهانه و از روي کینه (در بهترشبیه یک شوخی طعنه
ین که امحض اینگونه آغاز شده باشد؛ اما بهکرده است؛ بنابراین، ممکن است داستان این دیوجود نژاد انسان که او (خدا) را ناام

عنوان یک سنت آبا و اجدادي، بدون هیچ معناي روشنی قبول کردند؛ اما با توجه و لطف زیاد گذشتگان برنامه ریخته شد، آن را به
  .معنایی نجات یافتبه آن، از این گرداب بی

هاي جامعه مانند یک سیستم عصبی دلسوز اند جدا کرد. سنتوردهها را به وجود آتوان از آغوش جوامعی که آنها را نمیسنت
هاي کور و خالی از سري گره یک يهیشان بر پاي تاریخیرسند، زیرا گذشتهبه نظر می یرمنطقیها غ، آنهموارهکنند. عمل می

ه صرف ، موضوع مهمانی خدا بحالنیاترین تحقیقات نیز قادر به باز کردن آن گره نیست. بادقیق تا جایی کهدلیل بنا شده است 
خاص یا تاریخی در مورد منشأ آن وجود ندارد. در  زیچ چیاست، بنابراین ه یتر باشد، چراکه یک سنت کهکشانچاي باید ساده

قدمت ، چه درك آن ساده باشد چه دشوار، منشأ و دالیل وجودنیتر. باامطلق بود نه بیش 6یک شبکه علّی، گونگ يجاابتدا، به
هرگز این مراسم را جدي نگرفتند، یا از حضور در  هایمانند، شاید فقط به این دلیل که مذهباي از ابهام باقی میآن در هاله

  .ترسیدندکاري که بسیار احمقانه است، از به خطر انداختن شهرت خود می

تگی گرفها در فصل بهار، ماهنند آب شدن برفتوان گفت که این یک اتفاق طبیعی ما، براي روشن شدن موضوع، میوجودنیباا
خواهد مهمانی چاي خانه تصمیم بگیرد که دلش نمیاست. اگر صاحب یها نیست. این یک رویداد اجتماعو یا مهاجرت اردك

ا او د یافت. حتتا ابد ادامه خواه ادیزاحتمالافتد. تا به امروز گواه این هستیم که این رسم بهبرگزار شود، چنین اتفاقی هم نمی
  .گذارد، شاید از روي سادگی و عادتبه باورهاي قدیمی نیز احترام می

مراسم است،  جدانشدنیاست. اولین مورد که درواقع جز  فاتیمانند هر مناسبت اجتماعی دیگري، این مراسم نیز داراي تشر
ها رفت، ممکن بود مهمانحکم یک روز از بین می ست. (این نیز ممکن است متفاوت باشد. اگر اینا هانامهصدور و توزیع دعوت

بیه شوند، شفرستاده می هامونیطور خودکار به غرایز مبه» به سالمتی تکامل«ها با عنوان نامهاز جنس انسان باشند.) این دعوت
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تنها حاوي پیام الهی شوند و این عملیات ممکن است صورت گسترده ارسال میو به بارهکیها بهي آنصداي زنگ یک در. همه
  .کندي روز موعود کفایت میرسانی دربارهباشد که براي اطالع» میمون«ي کلمه

گیرد؟ در اصل هر وقت. حتا ممکن است امروز بدیل روز تولد خود را جشن میاست؟ چه وقتی خالق بی ياما روز موعود چه روز
اري گذشت زمانی از اعصار متمادي و یا بخشی از یک میکروثانیه باشد، شمتواند حاوي تعداد بیمی» امروز«که جز اینباشد. به

ها و ها، ماهبستگی به این دارد که روي چه نوع سطحی قرار دارید؛ زیرا جهان او (خدا) شامل معماهایی از جنس روزها، ساعت
دم و هایی از جنس سپیدهو با صورتاند ي بدون پایان قفل شدههاي مختلف است که در یک صفحهها در اشکال و اندازهقرن
که زمان را خلق کرده است در صورت تمایل  ی، کسیطبیعطوربهلولند. می گریکدیشب در خأل و سرشاري، آغاز و پایان در نیمه

است و تعجب ناچیز ناشی  بیوغربیي عجوابسته به یک حلقه» تولد خدا«، یطورکلحق دارد روز تولد خود را جشن بگیرد. به
  .است بیوغربیاز این عبارت دلیل این همه چیز عج

 
 )دو

العاده اتفاق و در قلمرو یک نوآوري خارق یزمانیصرف چاي در ساعت پنج عصر ب یرممکنیتر از حد معمول، به طرز غبیش
ها معنا را مشاهده خواهد کرد. در آن لحظه، میمونوار از حرکات بیاي دیوانهافتد. اگر یک شاهد حضور داشته باشد، مجموعهمی

در یک  اي سکونپرند. پس از لحظههاي خود و دیگران به باال و پایین میتوانند سر جاي خود ساکت بنشینند. روي صندلینمی
آورند و همیشه فضاي کافی وجود دارد، گردند. به هر جا که بتوانند فشار میمحل، ناگزیر از ماندن، به دنبال جاي جدیدي می

دیت دانند که تنها براي مدتی، ابکنند، گویا میها رفتار میزدهدلیل، مانند جناند. با اشتیاقی بیزیرا دیگران نیز در حال جنبش
خود در سرتاسر میز،  هاي مضحکها با جهشاند که فرصت را از دست ندهند. آنهاست تا بازي را خراب کنند و مصممآن براي

ها م آنها را پراکنده کرده، دُشان شیرینی. پاهاي تمبر مانندآورندیها را به پرواز درمها و چنگالشکنند و قاشقها را میفنجان
 شانیهانهیها چه اهمیتی دارد! صورت، دست و سشود. براي آنگذاري میو با رنگ سفید عالمتد چرخاي میهاي خامهدر کیک

 رود و برايفرو می بشانیهاي بدترکهاي چینی ظریف در چنگالشود. فنجاننان و شکالت چسبناك میبا کیک، چاي، خرده
هایی وجود دارد و اگر نتوانند حال جنگ هستند؛ همیشه بهانهدر  همیشهها پاشند. آنمقابله با چاي داغ، روي خود شیر سرد می

شکل، مکعبی هايرا با قند گریکدیآید: جنگند. گاهی اوقات مثل یک میدان نبرد به نظر مییکی را پیدا کنند، جلو رفته و با هم می
 یتا زمان شودند شده و از لوستر آویزان میها بلناچار یکی از آنکنند. بههاي بیسکوئیت بمباران میبزاق آغشته به مربا و ظرف

 کند. امانها را پراکنده میکند، ظروف چینی را خراب و شیرینیرود و در وسط میز سقوط میکه حواسش پرت شود، سپس می
  .شودسختی شنیده مینشانی بهقدر پرسروصدا که در آن حتا صداي آژیر یک دستگاه آتش! آنشانیادهایاز فر

ها را کاريریزد؛ و در این هنگام، برخی از خرابها چاي میي فنجاندرون همه بارهکیاستفاده از قدرت مطلق خود، خدا بهبا 
طبیعی  رطوبخشد که بهاو تنها فاجعه را تشدید کرده و به آن سرعت می تیکند. در این سیرك شبانه، البته، حسن ندرست می

  .شودها سال نوري میتبدیل به یک کالف سردرگم در میلیون ي ناگهانیمقدر نیست. این فاجعه

کند؛ زیرا هر وقت خدا یک مهمانی چاي رسد که مراسم برگزار شده است و روال همیشگی خود را طی می، به نظر میحالنیباا 
ي میز به فرنگی که از یک گوشهتي توهاي روي سفره، مسیر هر دانهها، لکهافتد. باال و پریدنکند، همین اتفاقات میبرگزار می

ند. همه کبینی میاست که در گذشته اتفاق افتاده و حوادث آینده را پیش يزیتکرار آن چ قیطور دقخورد، بهطرف دیگر قل می
، این شباهت کند.نهایت، هر رویدادي روي خودش سقوط می واقع دلیلی براي تعجب وجود ندارد؛ زیرا دردراست؛ اما  کسانیچیز 

قدر توانند ایجاد و چها چه آشفتگی وحشتناکی میکه میمونکند. بدون آن، با دیدن اینبرگزاري مداوم این مهمانی را توجیه می
ها را دوباره به صرف چاي دعوت نکند؛ اما ابتکار عمل در انجام توانند رفتار کنند، ممکن بود خدا تصمیم بگیرد که میمونبد می
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، وجودنیشود. بااگیرد. رفتار بد مهمانان مانند یک منظره به هیئت خاصی از واقعیت تبدیل میا از تکرار میمداوم یک چیز، خطر ر
ها از موانع آخرالزمانی که در گیرند یا خیر؟ هرکدام از میمونشود که آیا رفتارها در معرض تحول قرار میاین سؤال مطرح می

مانند. شاید بتوانند توسعه یافته، بخشی از یک ه و مانند عالئم، در فضا معلق میشود، جدا شدمهمانی صرف چاي نشان داده می
صدا وسرهاي بیسابقه برسیم: جمعی از میموني الهی بیهاي بزرگ، به یک منظرهها یا هزارهداستان شوند و بعد از گذشت قرن

روند ینشانه م طشانیان کوچکشان را به سمت خالی محکه انگشتحالیکه در اطراف یک میز نشسته، با فنجان چاي در دست، در
  .کنندي دهانشان را با دستمال پاك میزاده گوشهو بامتانت و مثل یک اصیل

 
 )سه

ي خدا نیست. یا بهتر است گفته شود که او این دلیل باشد که ریاست مهمانی بر عهده مشکل رفتارهاي بد ممکن است به این
رسد براي انجام وظایف دانیم خداوند قادر متعال است که به نظر میطور که میدهد. هماندهد و نمییزمان انجام مکار را هم

مثال، براي نشستن در سر میز و به عنوانشود. بهخود بسیار مفید است، اما همین مسئله مانع از حضور وي در مکانی خاص می
ین نزاکتی و اختالف در بتواند بیجایی او را غیبت قلمداد کرد) میهمه (اگر بتوان حضور نیازادست گرفتن اوضاع. غیبت او پس

کند مهمانانش را مشروعیت ببخشد: میزبانی که نتواند در مهمانی خود شرکت کند، از این طریق میهمانان خود را مجاز می
جاز چیز م، همها وجود نداشته باشداگر خد«المثلی مشهور است ي خانگی ضربگونه که دوست دارند رفتار کنند (این نسخهآن

است که میزبان کامل را  دهد که ببینیم رفتار او شکل برتري از اندیشهتر به ما این امکان را می؛ اما نگاهی گسترده»)است
ها یوانها و لکند که بشقاباندیشد، اطمینان حاصل میچیز میکه براي تضمین رفاه مهمانان خود به همه یکند. کستوصیف می

ن، چنیها متعادل است. همي مواد با بهترین کیفیت، طعم و بوي مطبوع بوده و گرمی و سردي آنشوند، کلیههرگز خالی نمی
دهد و مکالمه خوبی اتو شده و بوي قرص نفتالین نمیروي میز به يي حرارت محیط متناسب است، سفرهنورپردازي و درجه

تواند توان در آن شرکت کرد! فقط خدا میشود. جزئیات زیادي وجود دارد که میهرگز به سمت مباحث نامناسب منحرف نمی
بود در یک مکان مشخص قرار گیرد، تواند به این بلوا خاتمه دهد، اما اگر قرار خدا با حضور خود می .کند يریگیها را پي آنهمه

ها جاي خالی او را پر کرد؛ بنابراین یکی از میمونترتیب به ذات خود خیانت میاینشد و بهحضورش در دیگران متوقف می
 .کندمی

ور خدا حض يچا یاست. کسی به وجود واقعی او باور ندارد: او فقط در طول مهمان ياها شخصیتی افسانهاین پادشاه میمون
داد؛ اما این کار را به بدترین شد، انجام میاستخوان ظاهر می دهد که خداوند اگر در هیبت گوشت وداشته و کاري را انجام می

 صبري و جاللیکشیده، مملو از بیهمدهد. او روي صندلی کنار میز با صورتی عبوس و درترین شکل ممکن انجام میو مضحک
کند و براي اطراف خود را پرتاب می يزهایي چزند، همهوجود فریاد می پراند، با تمامو لگد میایستد، مشت بوالهوسانه می

شده که نزاع جدیدي را  خودیچنان ازخودبدهد. گاهی اوقات، آننظمی، به آن خاتمه میبرقراري نظم در مهمانی، در کمال بی
هاي دیگر، با احترامی ناشی از نیاکان خود که به نظر ین ببرد. میمونهاي تازه آن را از بکند و اصرار دارد با خشونتآغاز می

 که تأثیرکنند (نه ایناقتدار پادشاه خودداري می دنیها القاء شده است، از به چالش کشرسد با توجه به عقل الهی در آنمی
ه شود کاي داشته باشد، نتیجه گرفته میدهجا حضور گسترها داشته باشد). درواقع، اگر فرمان معظم در همهزیادي در رفتار آن

جا حضور گسترده دارد، حضورش در او (میمون که در همهتوان ادعا کرد، با اینپادشاه در قلمرو خود حی و حاضر است. حتا می
به عمل  صورت خودکار و یا ماشینی حضور در آنجاي خدا بههاي دیگر است. اگرچه ممکن است نمایندهپادشاه) بیش از مکان

  .امر دخیل است و اراده (خدا) فراتر از محاسبه و حدس و گمان است نیاي در اآورده، اراده

کند که آید و آرزو میهاي جدید به حساب میزند. او از نیاکان بلندگوها را میترین و بلندترین فریاداست که بیش یپادشاه کس
 ینیبشیپرقابلیها و حرکات غ، جهشحالنیگیر کند. باامیهمانان را زمین يزمان همههزار اسلحه داشته باشد تا بتواند هم
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داراي چابکی خاصی هستند، اما او از حد  در ذاتها کند. میمونکنترل می یخوبمهمانان را با دو نفري که در اختیار دارد، به
گوشتی، دگرآزاري و خوردگی و انحراف، تلخرسد که او تجسم مطلق ذهن است و از پیچرود. به نظر میجسمی خود فراتر می

رسوها ویژه تها و بهپذیرترین میموناو کندترین و آسیب». کند خداستاو فکر می«قدرت برخوردار است؛ مانند بسیاري دیگر، 
هاي ، گوشدبریکند، نوك انگشتانشان را در چاي داغ فروملیمو اسپري میرساند و در چشمانشان آبرا دنبال کرده و آزار می

  ...کندیها فرومهاي نقره را به داخل مقعد آنزند و قاشقرا با مارماالد عالمت می شانیهاینینبات و بها را با آبآن

  .ور سازد. باید چیزي در آن چاي باشدعلت خود را دوباره شعلهآورد تا خشم بیهاي چاي را پایین میوقت استراحت، گالن

 )چهار
بار، موجودي کنجکاو در مراسم معروف مهمانی صرف چاي تداخل ایجاد کرد. طبق قوانین، افرادي که به مجالسی که به یک
ي خود را زیاد نشان نداده و سعی کنند، چهرهتوجه نمیکنند ناشناس بمانند: جلبپیوندند، سعی میاند میها دعوت نشدهآن
الف ها استراتژي مخشود. بعضی از آنق یک مهمان ناخوانده است، اما همیشه عملی نمیشوند. این منط کرنگیکنند با محیط می

گیرند که این کار را زودتر انجام داده و حضور ها تصمیم میکه دیر یا زود مشخص شود، آنگیرند: به فرض اینمی شیپرا به
  .توجیه کنند» پررنگ بودن در مهمانی«خود را با 

آید. رسد که مهمان ناخوانده اولین رویکرد را برگزیده، چراکه بخشی از غرایز طبیعی او به شمار میظر میدر این داستان، به ن
ي جهان گیرهاي کوچک اتم که با شکلاتمی بود. یکی از آن بخشي زیرتر باشد، زیرا یک ذرهتوانست کوچکبراي شروع، او نمی

ها را آن يکنون شناور بوده است. براي او خأل و کل جهان یکی است. او هردومانده و از آن زمان تا ها تنها باقیو کهکشان
  .هدفی درنوردیده استصورت آزاد و معلق و با بیبه

عبور کرده است. یک ناظر آگاه  کسانیطور ها بهي آناما او از همه اند. شاید هم نه؛ها کهکشان او را در حال گذر دیدهمیلیون
اي شناور و سرگردان در زمان و یا پیامبري از منشأ ي یکی از اجسام ساکن و یا نقطهنوان اثري باستانی از دنبالهعتواند او را بهمی

چیزي ثبت کند، از تاریخی طوالنی  تواند روي آنظریف او که حتا بهترین نوع قلم نمی وجود تشخیص دهد. بدن کوچک و
ها (ذره شکن) براي رمزگشایی این هیروگلیف (حروف تصویري) به کار گرفته نترین سیکلوتروبرخوردار است. الزم است پیشرفته

 .هاي مهم و سودمندتري هستندقیمت را در اختیار دارند، مشغول پروژهاي که این ابزارهاي گرانشود؛ اما دانشمندان برجسته
اي براي نشان دادن مسیر او وجود ندارد نقشهها دشوار خواهد بود، زیرا هیچ کردن آن براي آن دایدرهرصورت، گرفتن یا حتا پ

مثل یک دزد محل را ترك کرده و قبل از رسیدن از آنجا  سروصدایو ب اطیکند. بااحتو او نیز توجهات بقیه را به خود جلب نمی
  .ست، در آنجا حضور نداردا که آنجا یحالنیرفته است. درع

که  کندمزاج خواند، زیرا هر چیز از قوانینی پیروي مین آن را فریبنده و دمدمیتوااین امر در مورد مسیر او نیز صادق است. نمی
او کوچک باشد، به معناي واقعی کلمه از مقیاس خارج است (این اتفاق  ياندازهمطابق آن ایجاد شده است؛ اما وقتی چیزي به

کند را توان زمان و محل مسیري که طی مینمی چنینگیري روي یک سطح وجود دارد). همافتد که او قبل از اندازهوقتی می
 ي جهاندهندهاست)، اگر تمامی ذرات اتمی تشکیل تصوررقابلیي غي او، (اگرچه این یک ایدهرابطه با اندازه بینی کرد. درپیش

دهد که ن امکان را میاین کوچکی بزرگ به او ای. شودهنوز حجم یک اتم از آن نمیها را به هم بچسبانید، را جمع کرده و آن
را زند زیي معمولی عجیب به نظر برسد: او نیازي به تغییر مسیر ندارد و هرگز به چیزي دست نمیبراي یک موجود در اندازه

مسیر او را به مسیر گلوله تشبیه کنیم اشتباه  کهنیدهد. ااش را تغییر میدر مسیرش باشد، برنامه ي قبلی هر آنچهبدون برنامه
هاي یک سنگ که از نظر کند. احتیاجی هم ندارد. از نظر او، مواد سخت، سخت نیستند. اتماي ایجاد نمی، زیرا هیچ حفرهاست

در  اي، مثل پرندهجهیي خورشید تا ماه است. درنتما خیلی محکم در کنار هم چیده شده است، براي او، داراي شکافی به فاصله
اي را حتا بدون کند. او سیارهسنگ نیکل و آهن عبور میانگیز بهاري، از یک شهابحال پرواز در آسمان آبی در یک صبح دل
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نوردد. با همان جریان سیال فراموشی، او از یک اتم، یک ورق کاغذ، یک گل، یک قایق، یک سگ، یک میکه متوجه شود دراین
  .کندر میمغز و یک مو عبو

اي که دعوت نیست، یا هر نوعی از مهمانی گونه که هست) دراي وجود ندارد؛ بنابراین حضورش (همانبراي این ذره درب بسته
کاري سامانمند، غیرقابل توقف  شیي ورودي براي مهمان ناخوانده است. شکستن دروازهآور نیست. او نیاي اولیهمهمانی، شگفت

ها که از حسادت خود ها و پارانوییدکنپابهها، جنجالي شورشیکردند! همهها شاید به او حسادت میلیو بسیار ظریف بود. خی
شوند؛ اما هاي درخشان جهان، جمع میکه سایرین براي لذت بردن از مراسم در سالنحالیخوردند در خانه ماندند، دررا می
بودن. آیا تحت آن شرایط  تیاهمیاند: حقیر و بته است، فراموش کردهکردند، بهایی را که ذره پرداخکه حسادت می یکسان

  ارزشش را دارد؟

 
 )پنج

تواند به توان پذیرفت که او میحتا باور به این امر که هیچ فضایی از شر ورود این ذره در امان نیست، هنوز هم سخت می
اي که براي جشن تولدش به صرف چاي، مراسمی افسانهترین گردهمایی همگان دزدکی وارد شود: مهمانی خدا فردبهمنحصر

شدن از ورود دیگران بوده فقط به این دلیل که هدف این گردهمایی، مانعاست. نه يادیز ازحدشیشود. براي او (ذره) ببرگزار می
ان و مراسم شبیه نوعی داست، این گریدعبارتشود. بهآن توسط قادر مطلق اداره می زیچتر به این دلیل که همهاست، بلکه بیش

یک از جزئیات آن، اعم از بزرگ یا کوچک، ظریف یا زمخت، ناگزیرند با معانی و اهداف کل هر جهیاست و درنت يیا اثر هنر
کرد: او یک ي آن کمک میمجموعه مطابقت داشته باشند؛ و او (ذره) نه بخشی از جزئیات یک داستان بود؛ نه به طرح توطئه

  .ترنه بیش تصادف بود و

شماري بود که در سراسر جهان در حال گردش هاي بیاز طرف دیگر، این اتفاق مقدر به افتادن بود؛ زیرا این ذره یکی از کثرت
جهات سقوط  يدر همه» بارش«کننده است (این نوع نامند، گرچه این قیاس گمراهمی» بارش ذرات«را  است. براي همین آن

ا هترین سردوشبرد؛ زیرا حتا ساده)، اما الاقل امید به نظارت دقیق را از بین میکندیو چیزي را خیس نم دابیی، پایان نمکندیم
گذاري کرد؛ و ازآنجاکه این ذرات ها را نامکه آنها را شمرد، چه رسد به اینتوان آنشوند که نمینیز قطرات زیادي را شامل می

 آور باشد؟ها وسط جشن تولد خدا تعجبکردن یکی از آن دایدر حال عبور و مرور هستند، چرا پ همیشهبسیار زیاد و 
 راسرسطور سامانمند به این سؤال بپردازد، اما حال براي کسی پیش نیامده است که بهبهشاید این یک استثنا نبوده است. تا

ا باید عجیب باشد؟ یا بهتر است بگوییم: مراسم مهمانی محتمل است که این ذرات به سمت هر نوع میهمانی جذب شوند. چر
  گر طبیعی براي ذرات باشد. (شباهت بین کلمات اتفاقی نیست.)تواند یک غربالمی

، است یشود، به این معنا که تجلی او در واقعیت خطي هندسی شناخته میعنوان یک نقطهي خاص خود، ذره بهبا ناز و عشوه
نهایت سطوح مختلف با یک خط، تقاطع بی کهییکند؛ و ازآنجانقطه همیشه یک خط را دنبال می زیرا با گذشت زمان یک

بادي بر صفحات ظریفی ظاهر شد، صفحاتی  هاي گوناگون است، وقتی این خط وارد مهمانی خدا شد، چیزي شبیه آسیابزاویه
جمعی خوردند، سپس بلند شده و خودشان را دستهر میها روي آن لغزیده و سهاي مختلف و در حال تغییر که میمونبا زاویه

مال اند و در کدار باال رفته تا بفهمند که در حال سقوط و یا عروج بودهکنند. در انتها، از یک سطح شیبدر جاي دیگر پیدا می
دو میمون در سطحی  آید کهسطوح زیادي وجود دارد، بسیار کم پیش می کهییروند. ازآنجاتعجب فهمیدند به سمت باال می

ها ابعاد گوناگونی به خود گرفت، خیز آنوشود. جستها میي جنگیدن آنهمین امر باعث ادامه بارهیکیکسان قرار بگیرند و 
زمان شان نیز همآید که زمین زیر پاي پشمیخواستند در فضاهایی بپرند که خارج از آن فضا بود. ناگهان یادشان میگویی می
نند، ککه در آن دستان خود را دراز می ییگیرد. یا فضااست که قانون گرانش را نادیده می گریسوي دي میمونی در آندر زیر پا



١٤٦ 
 

اند. به سمت باال، پایین، پهلو، به عقب و جلو ریخته يعدهاي مایع هزاربُهایی که مثل ستاره، یا چايریبراي رسیدن به یک کفگ
افتاده که پاعنوان یک موضوع پیشها با این پدیده بهکند. آنها را دیوانه میشیده و آنها حماقتشان را شدت بخي اینهمه

هاي مرج واقعی شروع شد؛ مانند رباتواست که هرج یهایشان ساخته شده است، رفتار کردند و این زمانمخصوص سرگرمی
پاي خود را در چاي و وباال و پایین پریده، دستوخیز کردند. در هر جهتی اند، شروع به جستضعیف که حاوي مواد منفجره

شده، استفراغ کرده، زیر سفره خزیده ست)، خفها اي برپاکنان (گویی مسابقهها فروکرده، فریادهاي روي کیکمشان را در خامهدُ
  .توانید تصور کنیدطور که میآورند، همانمیو ظروف چینی را به پرواز در

ین ذره رسد که اتواند چنین تأثیرات عظیمی را به وجود آورد. به نظر میاي به این کوچکی میه ذرهانگیز است کبسیار شگفت
عنوان لحظه او فقط در یک مکان است، اما بهگونه نبود. در هري موردبحث) اینجا وجود دارد، اگرچه او (ذرهدر همه بارهکیبه

کننده هنوز ایجاد کهیزمان در بسیاري از مناطق دیگر نیز وجود دارد و درحالعلت در آنجا حضور داشت، بنابراین تأثیرات او هم
ي یک علت مهم نیست: یک ساخت. اندازههاي جدیدي تبدیل میها را به هیئتسطوح جدیدي را تولید و میمون ،تراست، پیش
  .. حتا وقتی علت جنون باشدو یا کوچکی آن، مهم است زیرا هنوز یک علت استنظر از بزرگی، تعادل علت، صرف

 
 )شش

عنوان یک رویداد و اتفاقی، هم به هايالزم و الزام هايرسد که برگزاري مهمانی چاي به سبک باروك به همراه اتفاقنظر میبه 
گرفتن، تاریخ دقیق آن  دهیناد يجاشد و بهخوبی اجرا شد. جشن تولد در موعد خودش برگزار میعنوان یک نشانه بههم به

(و نه امیال حیوانی) به همراه  هابا حیوانبلکه  _رودگونه که انتظار میآن_شد. اگرچه این اتفاق نه از طریق کلیسامشخص می
  .گرفتانرژي و شادي سرشار از بدویت صورت می

ها را بخیه کرده، یکی از آخرین کوكخواست ش، خدا میي ناشی از وضعیت و عملکردگونهگرایی وسواساما به خاطر کمال
، مجبور شد براي ذره سرمنشائی قائل شود. او مجبور شد که او جهیي آخر را خیاطی کند و انتهاي نخ را گره بزند. درنتدکمه

عجبی جاي ت ترین کارهاي خداوند بود.این از مقدماتی» به او هویت ببخشد.«تر، مجبور شد (ذره) را از جایی بیاورد. به بیان دقیق
افتد. البته با توجه به صورت، کامل بودن جهان او به خطر می نیا ریاست؛ در غ یي کارهاي خداوند مقدماتهم ندارد، زیرا همه

در که که خواهیم دید، مشکل به وجود آمد، نه این طورازآن، هماني فضا و زمان مشکلی نبود. پساش دربارهرویکرد جسورانه
  .آن هیچ معنایی ندارد) از اشد (زیرا براي او قبل و بعدواقع یک مشکل ب

مهمانی خدا ناقص خواهد بود؛ زیرا مهمانی یک داستان بود و هر داستان خودش از تعدادي داستان دیگر  ،بدون داستان ذره
ه آیا فهمید ک تشکیل شده است و اگر هر چیز دیگري در ساخت آن شرکت داشته باشد، دیگر داستان نیست. ما هرگز نخواهیم

که  خواستاغماض و یا بخشی از تفکر منطقی خداوند بوده است یا خیر. او تنها میاین مسئله نوعی ضعف، نوعی لجبازي قابل
ي آن شروع شود و تکرار هرباره» یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود«داستان جشن تولدش خوب از آب دربیاید، با 

چیز را خراب تواند اجازه دهد ورود افراد ناشناس به آن همه، نمیجهیآل خود با موفقیت انجام شود. درنتبراي رسیدن به ایده
 .کند

طور قبل انجام شده است: یافتن منشأ ذره کار دشواري نبود، زیرا هماناز ماهیت این شیء به این معنا بود که نیمی از کارهاي او 
داد این بود که آن چیز را پیدا و یا خلق چیز است. تنها کاري که خدا باید انجام میکه از نامش پیداست، بخش کوچکی از یک 

تري داشته است. فقط چند بار سوزنی را در انبار کاه پیدا کرده بسیار مرموز هايکند. او در طول فعالیت طوالنی خود، اکتشاف
  !ها را ارضا کندالمثلبه ضرب هایشي مخلوقتا عالقه
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ي فیزیکی، تنها از یک مادهتواند نهتواند هر چیزي باشد، به معناي واقعی کلمه و حتا وراي آن. ذره میتان، ذره میدر این داس
ي کوچکش به اندازه يواسطهبلکه حتا از یک رویداد، جایگشت زمان، ایده، فکر، اشتیاق، موج و یک شکل به وجود بیاید. او به

شود. ذرات در دل عمل هستند. انرژي ساطع می ،متناوب از آن مسیرهاي انبوه هايرییتعلق دارد که با تغ یوخمچیخاستگاه پرپ
ترین آن، سرچشمه بگیرد. تولد تواند از هر ایالت جهان، حتا جوانجو شود: او میونه به این معنا که منشأ آن باید در آغاز جست

اي براي سرخ کردن تخم کبوتر در چین، اي از سطح آلفاي قنطورس، تابهر شعلهتواند دکران آن گلبول کوچک و کنجکاو میبی
کاوندیش، مو و یا اسب  ي سوم یک عدد، لردکن، تمایل به انتقام، ریشهي یک بچه، انحناي فضا، هیدروژن، کاغذ خشکگریه
تخاب بار نیست که او مجبور به ان نیین اولاست. ا یاصطالح، طوالندر شاخ اتفاق بیفتد. فهرستی که خدا باید بررسی کند، تک

هستند. درواقع مسئله  هاواژهکننده، شلوغ و گیج هايبررسیشود. تنها راهنماي او در آن هاي مختلف میمحدودي از میان گزینه
ها را مردم با آن چیز تیکند و درنهاتکه میی که جهان را تکهواژگان، واژگانچیز در واقعیت وجود نداشت. تنها زبان بود. هیچ

مورد، خواست که چیزي  نداشت، اما وقتی مجبور به مداخله شد، مانند این واژگانزنند. خداوند نیازي به استفاده از خود صدا می
 گمانبییک چالش در نظر گرفت. این کار  را اي جز شرکت در بازي زبانی نداشت و آني انسان ثبت کند. او چارهرا در حافظه

ها، مرده، زنده و بالقوه را در نظر بگیرد (هرکدام ي زباني او دشوارتر از شغل یک معلم قواعد زبان است؛ زیرا او مجبور بود همهبرا
اي ها وصلههاي آنپوشانیها و همآمیزند. واگراییمتفاوت نشان داده و در فضاي باال در هم می یها جهان را به شکلاز آن

  دهد.)یناخوشایند را تشکیل م

اي را فشار داده و تر به طول انجامید. گویا خدا دکمهحل براي آن بیشي مطلب: فرآیند ایجاد مشکل از پیدا کردن راهخالصه
که از آنجا شروع خواهد  ییرود. جانامه براي مهمانی به شمار میچنین نوعی دعوتشود که همگواهی تولد این ذره صادر می

آشکاراست، در این میهمانی رازي را از باقی حضار  زشیچکه همه یگار متعال یک استثنا قائل شد؛ کس، آفریدنجایا کرد. در
کنون، این راز کوچک اما ژرف، نقل عنوان منشأ ذره انتخاب کرده است. از آن زمان تارا به زیپنهان کرد. او به کسی نگفت چه چ

  .چاي بوده است هاي خدا به صرفمجلسِ تمام میهمانی

 

 پانوشت
1 :Cesar Aira  

٢ : Konex Award 

٣ :Man Booker Prize 

٤ :The Musical Brain and Other Stories  

٥ :God’s Tea Party  

٦ :Gong، ناقوس، صداي زنگ درآوردن 
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از آن  ي را آغاز کرد که همواره تا پایان عمرش وي راازندگی 1906ویس ایرلندي در سالنامه نساموئل بکت نمایش
شناسند که شهرت جهانی یافت. وي از همان نوجوانی پیوسته نویسی مید، او را به عنوان اوّلین ابزوردخالصی نبو

با مردم به صحبتی گذراند، از بودن و همرختخواب میها در اش را ساعتکرد، زندگیاحساس تنهایی و اندوه می
 .خصوص زنان گریزان بود

با  چنانآن پردازد. بکتمی فرانسه زبان به و نوشتن به آموختن جوانی هايدر سال مهاجرت و او در دوران آوارگی
 و توانایی بکت پرفراز و نشیب خوانند. زندگینیز می فرانسوي اياو را نویسنده نوشت کهمی فرانسه زبان به تسلط

 .را برانگیخت منتقدان ابتدا تحسین از همان آثار ماندگار به دو زبان او در خلق
 به پاسخی گفتگویی، نه او. نه سلوك شیوة شد به تبدیل بکت ادبی زندگی در طول سکوت و نوعی زیستن خاموش

 این او اهدا شد. مجموعۀ به 1969 در سال که نوبل ادبی جایزه اعطاي به نسبت العملیعکس حتی و نه منتقدان
 .است داشته پُر راز و رمز نگاه او را در جهانی و ادبیات، جهان به و نگاهش ها و شیوهویژگی
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  روزهاي خوشی

  ساموئل بکت

  ترجمه : صفورا هاشمی چالشتري
   

  

  ي این نمایشنامهترجمه

  تقدیم به

  پدرم

  مردي سرشار 

  گونه دوست بدارمگونه زندگی کنم و چهتنها او به من آموخت که چه

  و مادرم

  ي عالم را در سینه دارد.هاي همهکه داستان
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  هاشخصیت
  

  سالهوینی: زنی حدودن پنجاه

  سالهویلی: مردي حدودن شصت

  

  پرده اول
  

سمت پایین تا مقابل و اي کوتاه و شیبی مالیم بهزاري سوخته و پژمرده در مرکز به شکل تپهفضایی وسیع با چمن
با نوري روشن  تقارن و سادگی حداکثر با صحنه سطح سمتبه تند شیب یک ،دو طرف صحنه وجود دارد و در عقب

 ايي تجسم دشتی وسیع و آسمان که در فاصلهبرا دید خطاي با ،ي زمینه. پردهشوددیده میو شدید در دکور 
  است . ساده بسیار عقب نشسته، بسیار دور

است. او  خوب ماندهساله است و دقیقن در مرکز تپه فرو رفته است. وینی حدودن پنجاه اشتنهوینی تا باالي میان
 .باشدبند مروارید بزرگ و گردن هايسینه ،بندي آویزانبازوها و شانه،هایی لخت با سینه ،چاق ،باید ترجیحن بلوند

 مشکی کیف یک ،سمت چپ ،بازوهایش روي زمین و سرش روي بازوها در حالت خواب است. کنار او روي زمین
ي آن از درون جلدش بیرون آمده وجود دارد. وپرت و در سمت راست یک چتر آفتابی که دستهانواع خرت با جادار

  ویلی در سمت راست و به پشت روي زمین خوابیده به شکلی که تپه او را پنهان کرده است.

حرکت نمی وینی. شودمی متوقف ثانیه ده و پس از ‚زندخراش زنگ میبلند و گوشسکوت طوالنی. ساعت گوش
  شود.کند و به جلو خیره میهایش را بلند میشود. وینی دستکند. سکوت. صداي زنگ متوقف می

گرداند سرش را به عقب برمی ،گذاردمی زمین روي را هایشدست کف ،کندسکوت طوالنی. وینی کمر را صاف می
  ت طوالنی. شود. سکوو به دوردست خیره می

هایش مکث. وینی دست ،روروبه هاچشم ‚سمت عقب(مکث. سر بهیه روز آسمونی دیگه.  (خیره به دور دست.)وینی: 
کنند. هنوز ثانیه بدون صدا حرکت میها در حالت نیایش دهلب. بنددمی را هاچشم ‚کندهم قفل میرا روي سینه به

ها باز دست ،شودمی ها باز(چشم. آمین ،خاطر عیسی مسیحبه آهسته.) ها به صورت چفت شده. با صدايها. دستلب
کند درحالی که چشماش چفت میروي سینههایش را روبهاو دوباره دست .مکث. گرددبرمی تپه سمتبه ،شودمی

. نهایت آمینبی ،یک دنیا دهد . با صداي آهسته.)ثانیه بدون صدا حرکت میهایش را دوباره پنجها را بسته است و لب
 شروع رو روزت .)مکث( کن! شروع !وینی سمت تپه. مکث.)کند. برگشت بهها را باز می. دستکندمی باز را هاچشم(

آورد. را بیرون مید. مسواك کنچرخد. کیف را بدون حرکت از سر جایش زیرورو میسمت کیف میوینی به (مکث.)وینی!  !کن
کند. در خمیردندان را گردد. در خمیردندان را باز میسمت جلو بازمیآورد. بهخمیردندان را بیرون میکند. وجو میدوباره جست

دارد و اش نگاه میگذارد. خمیردندان را در یک دستسختی کمی از خمیردندان را روي مسواك میگذارد. بهروي زمین می
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گردد تا کنار تپه تف کند. در این حالت وقر به سمت کنار و راست برمیزند. وینی با حالتی مها را با دست دیگر مسواك میدندان
هووووو!  (مکث. بلندتر.)کشد. با صداي بلند. ههوووو! تر میکند. گردنش را کمی عقبایستد. تف میهایش روي ویلی میچشم

ویلی گذارد.) روي زمین میمسواك را ، گرددبرمی جلو سمتبه که درحالی و زندمی مهربانی و لطیف لبخند ،(مکث
 – گردد.)(به دنبال در خمیردندان می –تموم شده  –زند.) کند. دیگر لبخند نمی(خمیردندان را وارسی می –بیچاره 

 دهد.)(در خمیردندان را سرجایش پیچ می –شه کرد ش نمیکاري -کند.)(در خمیردندان را پیدا می -آه خیلی خب
 گردد.)سمت کیف برمی(به –همینه که هست  _گذارد.)خمیر دندان را زمین می( – ههمیشگی فقط یکی از اون کارهاي

آورد و ي کوچکی را بیرون می(آینه –شه کاریش کرد نمی – کند.)ورو می(درون کیف را زیر –شه کردش نمیکاري –
هاي باالیی و (دندان _ام ویلی عزیز بیچاره _کند.)ها را در آینه بررسی می(دندان –اوه بله  _گردد.)سمت جلو برمیبه

کشد تا لثه را (لب باالیی را به عقب مین! ومهرب خداي )نامفهوم حالتی با، کندجلویی را با انگشت شست تست می
 دهد.)کند و ادامه میدهان را باز می ،کشدي دهان را به عقب می(گوشه _! خداي من _دهد.)بررسی کند و ادامه می

 ‚بهتره نه _.) زندمی حرف عادي ،کند(بررسی را رها می _شهبدتر از این نمی دهد.)(طرف دیگر دهان و ادامه می –اوه! 
(به دنبال  _درد که نداره  _ کند)ها را با علف پاك می(انگشت _فرقی نکرده  _گذارد)(آینه را زمین می _نه بدتر 

ي مسواك را وارسی (دسته _ش هم همینه خوبی _ دارد)(مسواك را برمی_خیلی هم درد نداره  _ گردد)مسواك می
(مسواك را _چی ؟  _ (مکث.) _بهداشتی ... چی؟  _ خواند)کند و می(دسته را وارسی می _خیلی هم خوبه  _)کندمی

 _نه شوقی  _کند)(درون کیف را زیرورو می _ویلی بیچاره  _)گرددسمت کیف برمی(به _بله!  !آه _گذارد)زمین می
به  _گردد)سمت جلو برمی(به _اي نه عالقه _آورد)ي عینک را بیرون می(جعبه _به چیزي داره  _) کند(زیرورو می

 _ش هم که خوابه همه _گذارد)(جعبه را زمین می _ام ویلی عزیز بیچاره _آورد)(عینک را از جعبه بیرون می _زندگی 
(دنبال مسواك می _ش هم نیست عین خیال _زند)(عینک را به چشم می _شبه حالخوش  _کند)(عینک را باز می

کاش من جاش  _کند)مسواك بازي می ي(با دسته_همیشه هم گفتم  _دارد)(مسواك را برمی _نظر من به _گردد)
آینده _گذارد)ین می(مسواك را زم _بهداشتی... اصل ... چی؟  _خواند)می ،کندي مسواك را بررسی می(دسته _بودم 

بندش به (در سینه _شي کافی فهمیدماندازهبه _گذارد)(عینک را زمین می _اوه!  _آورد)(عینک را درمی _اي تاریک 
دستمال را ( _تا اینجاش رو که فهمیدم  _آورد)(دستمال تاشده را بیرون می _کنم فکر می _گردد)دنبال دستمال می

واي منو باش!  _کند)اش را با دستمال پاك می(یک چشم _انگیز چی بودن اون سطرهاي شگفت _دهد)در هوا تکان می
نباید از  _ دارد)(عینک را برمی _اوه  _گردد)(دنبال عینک می _بینم ببین چی می _کند)(چشم دیگر را پاك می _

 _ش بدم؟ یا باید از دست _کند)ها میهاي عینککند به برق انداختن عینک و در شیشه(شروع می_ش بدي دست
ي اي نور درخشنده _اندازد)( برق می _ناگهان از تاریکی بیرون بیا ! _اندازد)(برق می _اي نور مقدس_ اندازد)(برق می
به برق  ،عقب سمتبه سر ،مکث ،بردال میبا آسمان سمتبه را صورت ،کند(برق انداختن را متوقف میجهنمی. 

 کشد.)گردد و دراز میسمت راست و پایین برمیبه ،کندمی متوقف را عینک انداختن برق ،دهدانداختن ادامه می
اندازد. گردد و دوباره عینک را برق میسمت جلو برمیزند درحالی که بهمالیم و لطیف می. لبخندي (مکثهووووو! 

 من جاش بودم کاش _)گذاردمی زمین روي را عینک ،کندانداختن را متوقف می (برق_شحالبه) خوشبدون لبخند.
(دنبال عینک  _تونی غر بزنی نمی _گرداند)بندش برمی(دستمال را به سینه _آه! خیلی خب! _)کندمی تا را دستمال( _

 _)کندنگاه می هاي عینکشیشه به گیرد،(عینک را باال می_نباید غر بزنی  _دارد)(عینک را برمی_نه!  !نه _گردد)می
 _زند)(عینک را به چشم می_دردي که نداره  _کند)ي دیگر عینک نگاه می(به شیشه_د خیلی هم متشکر باشی بای

(دسته _خیلی هم خوبه _دارد)(مسواك را برمی _ش هم به همینهخوبی _گردد)(دنبال مسواك می_خیلی هم درد نداره
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 تضمین _)خواندمی ،کندمسواك را وارسی میي (دسته _گاهی یه سردرد جزئی  _کند)ي مسواك را وارسی می
آه! بله!  _آورد)یبند درم(دستمال را از سینه _... بهداشتی اصل _کند)تر نگاه می(نزدیک _؟...چیل...اصبهداشتی...شده

می _ي مسواك)کردن دستهکند به پاك(شروع می _گاهی یه میگرن خفیف _دهد)(دستمال را در هوا تکان می_
(پاك می_خدایا شکرت!  _کند)(پاك می_آه! بله! _)کند(به صورت مکانیکی پاك می_ره بعد می _کند)می(پاك _آد

اثر شاید دعا بی _ با صداي آهسته) ،مایوس و ثابت و خیره نگاه ،کندکردن را متوقف می(پاك _هزاربار شکرت! _کند)
می شروع دوباره ،سمت پایین(سر به _شب دعا  _د.)ده(مکث. ادامه می_صبح دعا  _دهد.)(مکث. ادامه می _نباشه
دستمال را تا می ،کندمی پاك را هاچشم ،آرام،  باال سمتبه سر ،کندکردن را متوقف میپاك ،کردنپاك به کند

بهداشتی تضمین شده... نکامل _ند)خوامی ،کندي مسواك را وارسی میدسته ،گرداندبرمی بندسینه به را دستمال کند،
 خیره ،گذاردمسواك و عینک را زمین می ،آورد(عینک را درمی...  اصل بهداشتی _کند)تر نگاه مینزدیک(_...اصل 

(وینی خودش را وارسی ! شروع کن! وینی (سکوت طوالنی.)هاي پیر. چشم (مکث.). همیشگی کارهاي _)سر پشت به
اي بلند و عجیب دارد و از جلد آن دستهمی برش ،کندطول آن را وارسی می ،کندمی نگاه آفتابی چتر به ،کندمی

 کشدمی دراز راست سمت در پایینروبه و پشت سمتبه و گیردمی راست دست در را چتر انتهاي ،آوردبیرون می
پایین به ویلی ضربه میسمت (با پشت چتر بهش. حالبهخوش (مکث.)ویلی!  (مکث.)و! هووووو .)بزند ضربه ویلی به تا

افتد. ویلی فورن با دست خورد و کنار تپه میش لیز میزند. چتر از دست(دوباره ضربه میکاش من جاش بودم.  زند.)
گردد و سمت جلو برمیبه ،دهده دست چپ میب را چتر وینی( عزیزم! !متشکرم گرداند.)چتر را به وینی برمی ،ناپیدا

 .)کندمی وارسی را چپ دست کف ،گرداند(چتر را به دست راست برمیرطوبت.  کند.)میکف دست راست را وارسی 
(به نه دردي.  دهد.)می ادامه. مکث(. تغییري نه ‚نه بدتر ‚بهتر نه .)شادي با ‚سمت باال(سر بهشه. بدتر از این نمی !اوه

یحاال عزیزم م چتر را از انتها مثل قبل نگاه داشته است.) کشد تا به ویلی نگاه کند در حالی کهسمت پشت دراز می
فقط باز برام پشت لب نازك  ،نیست ايعجله ،اي نیستعجله مکث.)(. باشم داشته نیاز اتبه ممکنه شه دوباره ازم دور نشی!؟

 تپه چمن با را هادست ،کندهایش را با هم نگاه میکف دست ،گذاردین میزم را چتر ،گرددسمت جلو برمی(بهنکن. 
 تیريهفت ،کندداخل آن را زیرورو می ،گرددسمت کیف برمی(بهاي. پریدهحال و رنگشاید فقط یکم بی .)کندمی پاك

می زیرورو را کیف ،گرداندبه داخل کیف بر می سرعتو به بوسدمی را آن، داردآن را نگاه می ،آوردمی بیرون را
 ،گردددنبال عینک می ،گرددبرمی جلو سمتبه ،آوردقرمز رنگ دارو را بیرون میي تقریبن خالی شیشه ،کند

آلودگی... اشتهاآور ... بدون الکل... همراه با خواب خواند.)ي دارو را میبرچسب روي شیشه ،زندمی چشم به را عینک
(لبخند _مثه همیشه!  _)لبخند (سر باال، _خورينوزادان ... کودکان ... بزرگساالن ... شش سطح ... روزانه یک قاشق سوپ

(عینک ... بهبودي ...  کند)تر نگاه می(نزدیکروزانه.... قبل و بعد از... غذا ... باالفاصله ...  _خواند)پایین، می سر ،زندنمی
می باز را طريب در ،دارد تا سطح آن را ببیندبطري را در طول بازو نگاه می ،گذاردمی زمین را هاآن ،آوردرا در می

کند. صداي شکستن می پرتاب ویلی سمتبه را بطري و بطري در ،خوردجرعه میبا در بطري از آن جرعه ،کند
 جلو سمتبه ،آوردرژ لب را بیرون می ،کنددرون کیف را زیرورو می ،گرددبرمی کیف سمتبه(!  بهتر! ) اوهشیشه.

دنبال  ،زندمی چشم به را عینک. (بله !اوه گردد.)(دنبال عینک میتموم شد.  کند.)رژ لب را امتحان می ،گرددبرمی
(لبانگیز چی بود؟ اون سطر شگفت کند.)ها میبه بازي با لب شروع ،دارد(آینه را نگاه مینباید غر زد.  گردد.)آینه می

کند. ویلی ها. ویلی حواس وینی را پرت می(لباي ماندگار. هاي تا اندازهغم !آه _ ها)(لب _هاي زودگذر شادي !آه ها.)
کشد تا ویلی را ببیند. سکوت. سمت عقب و پایین دراز میگذارد و بهنشیند. وینی رژ لب و آیینه را زمین میمی

بی شود تا باالي تپه را ببیند ومی بلند ویلی ،شودچکد معلوم میپشت سر کچل ویلی درحالی که خون از آن می
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 دستمال ،آیداي باال میدهد. سکوت. دست ویلی با دستمال کاغذياش را باال میشود. وینی عینکحرکت می
ي مندرس دار و پارچهشود. سکوت. دست با کاله حصیري لبهدست ناپدید می ،کندمی پهن سر فرق روي را کاغذي

سمت . سکوت. وینی کمی بیشتر بهشودناپدید می ،گذاردمی سر روي کج صورتبه را کاله ،شودو کهنه ظاهر می
و ت ،فهمیدم! آها (مکث.)نه؟  (مکث.)بپوش.  رو زیرشلواریت، قبل از اینکه آواز بخونی !عزیزم کشد.)عقب و پایین دراز می

 جلو به ،گرددبرمی سمت جلو(مکث. وینی بهاون یکی.  حاال .)مکث(. بمال عزیزم (مکث.)مالی. هنوز داري وازلین می
ها را زمین (مکث. حالت خوشحال ندارد. عینکشه! آه! یه روز خوش دیگه داره شروع می شود. با حالتی شاد.)می خیره

پنهان است. در سمت دیگر و ها کند. دستی روزنامه را باز میویل ،کندها میگذارد و دوباره شروع به آرایش لبمی
با  کمی که ايآینه درون را هاآن ،کندها را تمام میاش پیداست. وینی آرایش لبباالي ورق کاغذ زرد رنگ دست

 به ،گذاردزند. وینی رژ لب را زمین میاي ورق می(ویلی صفحهي گل قرمز. غنچه )کند.بررسی می است گرفته فاصله
  .ي پژمردهغنچه گردد.)کیف برمی سمت

 پرهاي با ايشدهتزیین و لبهبی کوچک کاله ،کندزند. وینی درون کیف را زیرورو میاي را ورق می{ویلی صفحه
پرها را صاف می ،کندمی مرتب و صاف را کاله ‚گرددسمت مقابل برمیبه ،آوردمی بیرون را شدهمچاله و کوچک

با حرکات سر و دست و صورت با ایما و اشاره خواند گذارد و درحالی که ویلی روزنامه میمی سر روي را آن ،کند
  زند.}حرف می

  توي وان حموم مرد. ،هانتر کارلوس دکتر، اسقف اعظم خواند.)(میویلی: 

اش (عینک _بندم چشمام رو می (مکث.)چارلی هانتر!  اي و پرشور).دست، با لحن خاطره در کاله (خیره به جلو،وینی: 
یو دوباره م _زند) می ورقا ر ايصفحه ویلی عینک در دست دیگر، ،دست یک در کاله ،کندآورد و با آن بازي میرا در می

 ،کندهایش را باز می(مکث. وینی چشمهاي راش. گرین بروگ، زیر درخت باغ شینم روي زانوهاش توي حیاط پشتی تو
  !خوشی هايخاطره آه! چه کند.)صورت عصبانی بازي میاش بهبا کاله ،دزنمی چشم به را هایشعینک

خواند با حرکات سر و دست و صورت با گیرد و درحالی که ویلی روزنامه می{سکوت. وینی کاله را مقابل سرش می
  زند.}ایما و اشاره حرف می

  فرصتی براي جوانان فعال . خواند.)(میویلی : 

عینک را  ،زندمی حرف اشاره و ایما با و صورت و دست و سر حرکات گیرد، با{سکوت. وینی کاله را باالي سرش می
  .}دیگر دست در عینک ،کاله در یک دست ،شودمی خیره جلو به ،آوردمیدر

هایش را می(مکث طوالنی. چشمي من! دومین مهمونی رقص باله (مکث طوالنی.)ي من! وینی: اولین مهمونی رقص باله
یه آقایی به اسم  کند.)هایش را باز میزند. وینی چشماي را ورق می(مکث. ویلی صفحهي من! اولین بوسه بندد.)

توي  ث.)(مکاغلب سرزنده!  (با احترام.)بور و مو قرمز.  ،پرپشت سبیل با یا شاید باید بگم جان استون، ،جانستون یا ،جانسون
 ها بسته.)(چشماي نداشت. اي نداشتیم و اونم قطعن هیچ انبارييهیچ انبارونم تصورش رو بکنم. ما تنمی که هرچند یه انباري،

  هاي تاریک زیرشیروونی.سایه (مکث.)هاي چوبی. ریختگی الیافهمبه . (مکث.)بینمزیادي گلدون میتعداد 
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دارد و درحالی که ویلی روزنامه کاله را باالي سرش نگاه می ،زندمی عینک، کندهایش را باز می{سکوت. وینی چشم
  زند.}خواند با حرکات سر و دست و صورت و با ایما و اشاره حرف میمی

  جوان باهوش مورد نیاز است. خواند.)(میویلی: 

زند. وینی آینه را اي را ورق میصفحهی لگردد. ویبال آینه میدن ،گذارد{سکوت. وینی با عجله کاله را روي سر می
شود. ناپدید می روزنامه. گرددبرمی کیف سمتبه ،گذاردآینه را زمین می ،کندمی وارسی را کاله ،آوردبیرون می

گردد. می مسواك دنبال ،گرددسمت جلو برمیبه ،آوردمی بیرون را بینذره ،کندوینی درون کیف را زیرورو می
 وینی. نیست مشاهده قابل دست ش،کند به باد زدن صورتتاشده، و ویلی شروع می ،شودروزنامه دوباره پیدا می

  کند.}ررسی میبین بي آن را از پشت ذرهدارد و دستهمسواك را برمی

(مکث. ویلی دوباره شروع به باد زدن ... بهداشتی و اصل ...  کند.)(ویلی باد زدن را متوقف میشده... وینی: کاملن تضمین
 بهداشتی... .) کندمی متوقف را زدن باد ویلی... (شده تضمین کاملن.) خواندمی کند،تر نگاه میکند. وینی نزدیکمی

کاغذي الدستم ،گذاردبین و مسواك را زمین میکند. وینی ذرهدوباره شروع به باد زدن می(مکث. ویلی و اصل ... 
بین را ذره ،گرددبین میذره دنبال ،زندکند، عینک را به چشم میمی تمیز را عینک ،آوردبند بیرون میرا از سینه

ي دارد و دستهمسواك را برمی ،گرددمی مسواك دنبال ،گذاردبین را زمین میذره ،کندمی تمیز را آن و داردبرمی
می بینذره دنبال ،گرداندبند برمیکاغذي را به سینه، دوباره دستمالذاردگمی زمین را مسواك ،کندآن را پاك می

بررسی می بیني آن را با ذرهارد و دستهدبرمی را مسواك ،گردددنبال مسواك می ،داردبین را برمیذره ،گردد
(مکث، ویلی دوباره شروع به باد ... بهداشتی و اصل ...  کند)ویلی باد زدن را متوقف می(شده ... کاملن تضمین کند.)

بین و مسواك را زمین می(مکث. وینی ذرهخوك.  ).مکث کند.(ویلی باد زدن را متوقف می کرك... کند)زدن می
 .)شودمی خیره روروبه به ،گذاردآن را زمین می، داردبرمی چشم از را عینک وینی ،شودناپدید می روزنامه ،گذارد
با حرف زدن بگذره مثه  _(لبخند) _نه روزي که  ،انگیزهشگفت خیلیکنم این اون چیزیه که من فکر می کث.)م. (خوك کرك

 ،منظورم از اضافه شدن هرچند ناچیز، ،شه که به دانش آدم اضافه بشهندرت روزي پیدا میبه _زند)(لبخند نمی _همیشه 
شود.) و کند دوباره ظاهر میش آن را وارسی میدست ویلی با یک کارت پستال که نزدیک چشمان( ه.رنج براي آدم شدن آماده

و منتظر می _دهد)(او این کار را انجام می_بنديهات رو میخب چشم ،زحمتی نکشیدي خاطر دالیل عجیب غریب،اگه به
آد که گوشت تن آدم تو درجه حرارت باال آب شده روز خوش وقتی می _کند)هایش را باز می(چشم _تا اون روز بیادشی 

ام و به جونورهاي حیوونام رو باختهاین اون چیزیه که وقتی روحیه (مکث.)باشه و شب مهتابی چندین هزار ساعت طول بکشه. 
پستال را (وینی کارت _ت با من باشهامیدوارم گوش گردد.)سمت ویلی برمی(بهه. بخشخیلی آرام ،خورمصفت غبطه می

برد سمت پایین میش را بهویلی دستشه ببینم؟ (ویلی،  چی داري اونجا؟ می .)شودمی خم ترپایین سمتبه بیند،می
 ،شودشیب ظاهر می پستال در بااليدهد. دست پر مویی در حال دادن کارتش میپستال را به دستو ویلی کارت
گردد و کارت را سمت جلو برمیماند تا کارت برگردانده شود. وینی بهشود و در همین حالت باقی میدست باز می

 کارت و زندمی چشم به را عینک ،گردد(وینی دنبال عینک میکنن؟ می چیکار دارن هااون خداي من، کند.)وارسی می
بی(! گیرهمی شاستفراغ اي،هر آدم حسابی کند.)(کارت را وارسی میه! شرمیخیلی بینه، این دیگه .) کندمی بررسی را

کند. مکث بین وارسی میکارت را با ذره ،داردمی برش ،گرددبین میدنبال ذره وینی. ویلی هايانگشت تابی
تابی (بیخداي من!  !اوه نه کند.)میتر نگاه (نزدیککنه؟ زمینه داره چیکار میکنی اون جونور توي پسفکر می طوالنی.)
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 و اشاره انگشت بین را کارت يلبه ،گذاردبین را زمین میکند. ذرهتري نگاه میها. دوباره به میزان طوالنیانگشت
می را کارت(! پوووف .)گیردمی شست دست چپ و اشاره انگشت بین را بینی ،گرداندسر را برمی ،گیردمی شست
، کارت را نگاه داشته است. وینی شودپیدا مین ش دوباره فورشود. دستمی ناپدید ویلی بازوي(! کن دورش .)اندازد

 کردن بازي به ویلی حین همان در ،شودبه پشت سرش خیره می ،گذاردمی زمین را آن ،داردعینک را از چشم برمی
(با بیانی کرك خوك.  کند.)هایش دور میکند و از چشمدهد، از زوایاي مختلف به آن نگاه میمی ادامه کارت با

 اوه! .)متحیر حالت بدون(... خوك یه ولی دونم که گاو نر چیه،البته می دهد.)(مکث. ادامه میواقعن خوك چیه؟  متحیر.)
کنم خیلی شگفتاین چیزیه که من فکر می ،گردهبرمی ،گمچه اهمیتی داره! این اون چیزیه که من همیشه می !خب خیلی
 .)مکث(. کاملن نه.) لبخند بدون(. نه! نه.) لبخند. (چیهمه نه !نه (مکث.)چی؟ (مکث.) همه گرده.برمی چیهمه ،انگیزه
. انگیزهکنم خیلی شگفتاین اون چیزیه که من فکر می .)مکث(. انتظار برخالف شه، یه روز خوش،می شناور .)مکث(. شبخشی

 کند درحالی کهشوند. ویلی درون کیف را وارسی میدست و کارت ناپدید میگردد. سمت کیف برمیبه ویلی. مکث(
وینی! آروم باش.  (بدون لبخند.)نه!  !نه گردد. لبخند.)سمت جلو برمی(بهنه!  زند.)با حرکات سر و صورت حرف می

خب  شود.)کاله ناپدید میبا  ،دارداز سر برمی را کاله ،شودشود. دست ویلی دوباره پیدا میجلو خیره می (وینی به
(ویلی وینی!  شود.)با دستمال ناپدید می ،داردبرمی سر فرق از را دستمال ،شوددست دوباره پیدا میکار کنم؟ (چی

ها کند. سر و دست(ویلی با صداي بلند و طوالنی پف میچیه؟  (مکث.)چاره چیه؟ دهد.) سر را خارج از دید تکان می
شود. سکوت. دست با دستمال دوباره گردد تا به او نگاه کند. سکوت. سر دوباره پیدا میبرمیشود. وینی ناپدید می

دار دوباره پیدا میبا کاله حصیري لبه دست. سکوت ،شودناپدید می ،کندمی پهن سر فرق روي را آن ،شودپیدا می
وینی بهذاشتم بخوابی. (باید می )سکوت.. شودمی ناپدید ،ذاردگروي سر میطرفه به صورت کج و یک را آن ،شود

به این حرکت ادامه  ،کندمی پایین و باال را سرش ،کشدگردد. به صورت متناوب روي چمن دست میسمت جلو برمی
نه  .)مکث( .بشنوه کسی اینکه بدون گفتممی چرندیات که اینه منظورم ،اگه فقط طاقت تنهایی رو داشتم !آه بله دهد.)می

روزهایی هست که شاید تو هیچی نمی(مکث.) ه. خدا منو ببخش !ویلی نه ،هاشنوياینکه خودمو گول بزنم که تو خیلی می
 حتی ها حرف بزنم،پس ممکنه من توي تمام اون وقت (مکث.)دي. اما روزهاي زیادي هم هست که جواب می (مکث.)شنوي. 

زنم، تو این بر نمی حرف خودم با فقط که من ، چیزي که قابل شنیدن باشه،شنويینم چیزي شایدم یا دينمی جواب تو وقتی
 ادامه شکل همین به از کنه،ه که منو از ادامه دادن ناتوان میاین اون چیزي (مکث.)تحمل کنم.  اینو تونموقت نمیچهی ،بیابون
یا رفته بودي و منو ترك  _(بدون لبخند) _معموله طور که همون _.)لبخند( _بودي مرده تو اگه وجود این با .)مکث(. دادن

تا  بیداري زنگ بین که اینه منظورم ،تونستم انجام بدم؟ تمام روزچه کاري می ،کردممی چیکار باید من وقت کرده بودي، اون
ها.) چمن دهد. بدون کندن(سکوت طوالنی و بعد ادامه میفقط دهنم رو ببندم و به جلو خیره بشم!  (مکث.)زنگ خواب؟ 

 شاید االن و بعدن، (مکث.)بشه.  شکسته اینجا سکوت که وقتی تا ،زنمکشم یه کلمه هم حرف نمیدیگه تا زمانی که نفس می
اگه یاد اون جک  ،ي... زودگذرتوفانی از خنده یا .)مکث(. بمونه من براي آیینه توي آه یه فقط هابعدن و هااالن يهمه یعنی

رسد که به خنده تبدیل شود اما ناگهان با نظر میبه ،شودمی بیشتر لبخند ،زندمی (سکوت. لبخند. قدیمی بیوفتم
معمولن  (مکث.)احتمالن این کار رو کردم.  (مکث.)موهامو شونه کردم؟  (مکث.)موهام!  شود.)حالت اضطراب عوض می

تونه اونو کامل انجام بده. آدم می (مکث.)کارهاي خیلی کوچیکی هست که باید انجام داد.  (مکث.)دم. این کار رو انجام می
 باال ،کند به گشتن تپه(وینی شروع میزاد همینه. طبیعت آدمی (مکث.)زاده دیگه. آدمی (مکث.)تونن. همه می (مکث.)

(وینی باز هم تپه هاي طبیعی. کند.) ضعفرا نگاه می کند و باالمیا بررسی ر تپه دوباره(. زادآدمی ضعف .)کندمی نگاه را
کند. با حالت (باال را نگاه میو نه هیچ برس مویی.  دهد.)(به گشتن ادامه میبینم. اي نمیهیچ شونه کند.)را بررسی می



١٥٦ 
 

با  ،گرددسمت جلو برمی(بهشونه که اینجاست.  کند.)کیف را زیرورو می درون. گرددبرمی کیف سمتبه سردرگم
ولی معمولن بعد از استفاده وسایل  دهد.)(مکث. ادامه میها رو گذاشتم سر جاش. شاید بعد از استفاده اون حالتی سردرگم.)
 (مکث.). همیشه مث .)لبخند(. کنممی جمع هم با رو همه بعد و کنممی ول روز آخر تا رو هااون نه ذارم،رو سرجاشون نمی

 آه! خیلی سر.)(ناگهان به صورت الابالی و سبکآد... و هنوز ... انگار ... یادم می(بدون لبخند.) ي قدیمی خودش. به شیوه
(سکوت. هاج و  _چیز دارم من همه ‚کنمها رو بعدن برس میاون ،گممی همیشه من که چیزیه این چه اهمیتی داره، !خب

سمت (مکث. کمی بهحال ضمایر مناسبی نیستن. هربه (مکث.)اونو شونه و برس کن؟ (مکث.) یا اون؟  (مکث.)ها؟ اون واج.)
گی، وقتی در مورد می چی تو ویلی! چرخد.)سمت ویلی میمکث. کمی بیشتر به( گی؟می چی تو ویلی! چرخد.)ویلی می

 ي سرت،ویلی! موي رو چرخد.)بیشتر می(مکث. کمی ه. منظورم موي روي سرت (مکث.)؟ آنها یا آن زنی،موهات حرف می
  ؟یا آن هاآن ،زنیگی، وقتی از موي روي سرت حرف میمی چی تو

  ویلی: آن.

(مکث. بدون ه! خوبی روز زنی، امروزآه! تو امروز داري با من حرف می .)خوشحال ،گرددسمت جلو برمی(بهوینی: 
ازشون  این خاطربه باید بعدها ،بعدبله، باشه برا  بودم، موهام، کجا آه! خیلی خب، (مکث.)یه روز خوب دیگه.  خوشحالی.)
ها را پایین (دست_ام رو پوشیدمپوشیدم، کاله بله! _ برد.)سمت کاله باال میها را به(دست_ببینم  (مکث.)متشکر باشم. 

 حتی ،اش رو دربیارهتونه کالههایی هست که آدم نمیفکرش رو بکن یه وقت (مکث.)تونم درش بیارم. االن نمی _آورد.)می
بهت  قدرچه .)(مکث. دربیاره تونهنمی هم هاییوقت یه تونه اونو بپوشه،هایی هم آدم نمیباشه. یه وقت خطر در آدم زندگی اگه
مثه یه دختر  !دربیار رو اتکاله االن وینی! همین ،نداري براش ايبهونه هیچ ات رو بپوش،وینی، همین االن کاله گفتم،می

 یک ،بردهایش را باال می(سکوت. وینی دستتونستی. نمی (مکث.)کردي. و تو این کار رو نمی بهتره برات کار این ،خوب
کند، رهایش میمی نگاه لوچ صورت به موها به گیرد،ها میکند، آن را مقابل چشممی آزاد کاله پشت از مو دسته
 حالت به باال، دست( _رفت مهمون آخرین که وقتی روز،گفتی، اون می بهشون تو طالیی، .)آوردمی پایین را هادست کند،

(دست اینکه هرگز...  شود)...صدا قطع می(... به امید اینکه هرگز...  تو موهاي طالیی سالمتی به _)لیوان یک بردن باال
حاال که چی؟  (مکث. سر باال. صداي عادي.)چه روزي؟  دهد.)(مکث. ادامه میاون روز.  پایین. سر باال. سکوت. آهسته.)

 خد.)چرمی ویلی سمتبه کمی(. خورندمی شکست هم هااون حتی که هست هاییوقت یه خورن،کلمات شکست می (مکث.)
خورن، یه وقتمی شکست هم کلمات حتی که نیست طوراین !ویلی چرخد.)(مکث. کمی بیشتر میت، ویلی؟ این طور نیس

ها دوباره بیان؟ موها رو برس و شونه کنه اگه این کار بعد آدم باید چیکار کنه تا اون گردد.)سمت جلو برمی(مکث. بههایی؟ 
 چیزها این کنه، اگه که نیاز به تمیز کردن داشته باشن، تمیز رو هاناخن رو نکرده یا اگه شک داره که این کار رو کرده یا نه، 

گم خیلی این اون چیزیه که من می (مکث.)منظورم اینه که یعنی .) مکث(منظورم اینه که  .)مکث( کنه.می مشغول رو آدم
سمت پشت تپه (ویلی به _بدون خیر باشه  _(بدون لبخند) _به اصطالح   _(لبخند) _ هیچ روزي نیست که انگیزه،شگفت

سمت عقب و پایین (وینی بهدر رداي شر.  چرخد.)سمت حادثه میوینی به ،شودمی ناپدید سرش کند،سقوط می
گم ویلی، همون کاري رو که می (مکث.)خودت، به حد کافی خودت رو نشون دادي.  سوراخ تو برگرد ویلی، کشد.)دراز می

(ویلی به صورتی غیرقابل مشاهده شروع یاال ویلی. (مکث.) نشو، برگرد تو سوراخت.  پهن جهنمی آفتاب این تو اینجا بکن،
 سر اول احمق،کند.) اش را با چشم دنبال می(وینی رفتنباریکال. کند.) سمت چپ در جهت سوراخ میبه خزیدن به

 دونم،آه! عزیزم، می (مکث.)طوري درسته... به راست بچرخ... االن... از عقب... این (مکث.)خواي برگردي؟ نه، چطوري می
سمت عقب در ویلی به(وینی درحالی که وازلین رو جا گذاشتی.  (مکث.)عقب آسون نیست، ولی آخرش خوبه.  به خزیدن
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خزد، تماشا میمی سوراخ سمتبه عقب به ویلی که درحالی وینی(! وازلین در .)کندمی تماشا خزد،جهت وازلین می
 ،ت رو بذار زمینماتحت عصبانی.). مکث(. راست گفتم .)مکث(. راست به برو .)مکث(! نه سر اول گفتم بهت،کند. عصبانی.) 

ي این دستورها با صداي بلند بود و حاال با صداي عادي درحالی که هنوز (همه! خوبه (مکث.). آها (مکث.)!؟ تونینمی
می منو صداي کنم، فقط بگو آره یا نه،می خواهش ازت ویلی! (مکث.)شنوي؟ صداي منو می چرخد.)سمت ویلی میبه

  فقط بگو آره یا نه! ،شنوي

  {سکوت.}

  ویلی: بله.

  چی؟ حاال.) صدا همان با د،گردسمت جلو برمی(بهوینی: 

  بله!(عصبانی.)  ویلی:

  حاال؟ (با صداي آهسته.)وینی: 

  بله! تر.)عصبانی(ویلی: 

  و حاال؟ (کمی بلندتر.)و حاال؟ (باز با صداي آهسته.) وینی: 

  بله! (با خشم.)ویلی: 

  شنیدي؟  (مکث.)دیگه از گرماي آفتاب نترس!  (با همان صدا)وینی: 

  بله! (با خشم.)ویلی: 

  چی؟ (مکث.)چی؟ (با همان صدا.) وینی: 

  دیگه ترسی نیست. تر)(عصبانیویلی: 

  {سکوت.}

  دیگه ترسی چی؟ (مکث.)دیگه چی؟  (با همان صدا.)وینی: 

  دیگه ترسی نیست. (با خشم.)ویلی: 

 دونم چه تالشی کردي،هات متشکرم. میبیخو خاطربه. ویلی بده خیرت خدا.) زندمی حرف تندتند (با صداي عادي،وینی: 
که کفگیرم به ته دیگ بشم، منظورم اینه که مگه این مجبور کهاین مگه شمنمی مزاحمت دیگه تونی استراحت کنی،حاال می

ه، تونی صداي منو بشنوي، هرچند هم نشنوي، برام کافیکه فکر نکنم بخوره، همین قدر که فرض کنم تو اینجایی و می ،بخوره
خوام حرفی بزنم که تو نشنوي یا وگرنه نمی ،ه برامزنگ هستی کافیبهتو اونجا در گوش رس و احتمالن گوشهمین که بدونم 

گم و هی دندون رو جیگر م هم نشه که چی میحالی کنم بدون اینکه خودمطور وراجی نمیت بشه یا همیناینکه باعث ناراحتی
دهد، در حول همان قسمت به قلب قرار می  دومین انگشت را رو (انگشت اشاره وتردید.  (مکث براي تنفس.)بذارم. 

(دست را دور میحدودن.  دهد.)ها را کمی حرکت می(انگشت .اینجاست .)داردمی نگاه جا همان دهد،میحرکت 
و بعد هم  آد قبل از اینکه حرفی رو ادا کنم باید مطمئن بشم که تو حرف قبلی رو شنیديآه! شکی نیست یه زمانی می کند.)
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کنم. با بر بیابون و من هرگز اینو تحمل نمی ،آد وقتی که باید یاد بگیرم با خودم حرف بزنمشکی نیست که باز یه زمان می
شود و (دوباره خیره میتمام طول روز.  دهد.)(همین کار را انجام میهاي بسته به جلو خیره بشم. یا اینکه با لب(مکث.) 

همیشه گردد.) سمت کیف برمی(بهالبته که کیف هست.  (بدون لبخند.)نه!  !نه (لبخند.)نه!  فشارد.)هم میها را بهلب
به یکم وینی(. ویلی ه باشی،حتی وقتی که تو رفت (مکث.). فکر کنم باشه بله! گردد.)سمت جلو برمی(بهیه کیفی هست. 

 (مکث. بلندتر.)ري؟ ري؟ نمیویلی! به زودي می تر.)(مکث. بلندري؟ ؟ نمیريویلی! داري می .)چرخدمی ویلی سمت
ات رو خب پس باالخره کاله حصیري کشد تا ویلی را نگاه کند.)سمت عقب و پایین دراز می(مکث. وینی بهویلی! 

که مث هاي آبی پیر ات و با اون چشمهات رو زدي زیر چونهدست !هات خوشهاما تو هم دل .)مکث(. است عاقالنه درآوردي،
 (مکث.)کنم. ببینی، همیشه تعجب می اونجا از منو تونیمی که کنممی تعجب .)مکث(. شده دنج جات تو سایه، ،اندو تا نعلبکی

 _اینجوري که  _ (با خرسندي.) فهمننمی اینو ،دو نفر پیش هم باشن وقتی ،دونمآه! می گردد.)سمت جلو برمی(بهنه؟ 
کنم زندگی و گمون می !بله.) مکث( .چیزها خیلی... که داده یاد بهم زندگی بینن،چون هر دوتاشون همدیگه رو می _(عادي)

کنی، از اونجایی که هستی، اگه منو می فکر ویلی! چرخد.)سمت ویلی می(وینی کمی بهاي براش وجود نداره. ي دیگهکلمه
خاطر ، این کار رو بهببینی منو تونیمی بگو نگام کن ببینم! بهم ویلی! چرخد.)(کمی بیشتر می؟ تونی منو ببینییم ،نگاه کنی

. نیست مهم خیلی خب، (مکث.)نه؟  ).مکث. کندمی را کار همین(. شممی خم عقب سمتبه بتونم که جایی تا من انجام بده،
(مکث. با حواس مطمئن نیستم.  ،کردم اضافه وزن شاید ،امروز جام توي زمین خیلی تنگه گردد.)سمت جلو برمیدرد به با(

چیز منبسط همه کند.)(شروع به نوازش کردن و دست کشیدن روي زمین می. هگرما زیاد ناحتمالکند.) می اخم پرتی،
(مکث. ادامه بعضی چیزها کمتر.  کشد.)کند و دست می(مکث. نوازش می، بعضی چیزها بیشتر از چیزهاي دیگه. شهمی
هاي این زنیکه کنی که گوش دادن به حرفداري فکر می ،گذرهمی اتکله تو چی که کنم تصور تونممی خوب آه!دهد.) می

کاملن حق  دهد.)می ادامه. مکث(. درکه قابل ،خیلی خب دهد.)می ادامه. مکث(. ش هم بکنمبس نیست حاال تازه باید نگاه
تبدیل  ،شودمی آهسته صدا( _هم غیر ممکنه که گاهی اما داشته باشه،آدم نباید خیلی توقع دهد.) (مکث. ادامه میداري. 

کنی وقتی بهش فکر می _در صورتی که در واقع  _توقع داشت  _از خلق خدا  _از هم نوع  _تر از اینکم _شود)به زمزمه می
و شاید هم  _در آرامش بودن  _ه آرامش _چیزي که نیاز داره  _کنی دیگري رو درك می _کنی ت رجوع میوقتی به قلب_

ببین! اینجا چی داریم؟  آه! صورت ناگهانی. با شعف.)(مکث. باز هم نوازش دست بهزاد بکنه. هوس شیر مرغ تا جون آدمی
 چشم به را عینک ،گردد(به دنبال عینک میانگار یه جور جونوره!  .)تردید و شک با ،کندسمت زمین خم می(سر را به

ذره(! زنده يمورچه یه ویلی! یه مورچه، زند.)خورد. جیغ می(یکه مییه مورچه!  شود. مکث.)تر خم مینزدیک ،زندمی
 وجو میکند.)(جستکجا رفت؟  .)گرددمی مورچه دنبال بینذره با ،شودسمت زمین خم میدوباره به ،داردبرمی را بین
(مسیر مورچه را ي سفید کوچولو توي بغلش بود. یه چیزي مثه یه گلوله کند.)بین دنبال می(مسیر مورچه را با ذرهآه! 

بین خیره میاي روي ذره(یک لحظه به نقطهرفته تو.  دهد. مکث.)کند. باز هم با دست این کار را انجام میدنبال می
 پشت به و داردبرمی چشم از را عینک گذارد،بین را زمین میبرد، ذرهمی باال سمتبه را آن آهسته شود، سپس

  مثه یه توپ سفید کوچولو.شود، عینک در دست. با قاطعیت.) می خیره سرش

  کند که عینک را زمین بگذارد.}{سکوت طوالنی. ویلی اشاره می

  ها.ویلی: تخم

  چی؟ زند.)(با حرکات سر و صورت و ایما و اشاره حرف میوینی: 
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  سکوت.

  تخم مورچه.کند که عینک را زمین بگذارد.) (مکث. اشاره میها. ویلی: تخم

  چی؟ زند.)(با حرکت سر و صورت و ایما و اشاره حرف میوینی: 

  سکوت.

  ویلی: تخم مورچه.

  قاطعیت.} با. شودمی خیره ویلی سر پشت به گذارد،ها را زمین می{سکوت. وینی عینک

خندد. پیوندد. ویلی نمیبعد از یک لحظه وینی به او میخندد. (مکث. ویلی آرام میخداي من.  کند.)(زمزمه میوینی: 
خندد. ویلی براي خندند. وینی نمیها با هم میپیوندد. آنخندد. ویلی به او میاي به تنهایی میوینی براي لحظه

 داره لذتی چه هرحالبه ویلی! !آه! خیلی خب خندد. سکوت. با صداي عادي.)خندد. ویلی نمیاي به تنهایی میلحظه
 ها مابعضی انگار .)مکث(. خنديشنوم که تو دیگه نمیات رو نمیتو، متقاعد شده بودم که دیگه خنده يخنده دوباره شنیدن

اش؟ مزههاي بیاونم جک ،هاي خدا بخندهچه ایمانی باالتر از این که آدم به جک (مکث.)دونن، اما شک دارم. می ایمانبی رو
 !آه! خیلی خب (مکث.)خندیدیم؟ یا نکنه ما به دو تا چیز مختلف می .)مکث(. کنیویلی! تو هم حرف منو تصدیق می (مکث.)

انگیز چی بود... وحشیانه اون سطر شگفت... دونیمی... آدم که وقتی تا گم،داره!؟ این اون چیزیه که من همیشه می اهمیتی چه
اصلن هیچ من ویلی! (مکث طوالنی.)و حاال؟  (مکث.)اندوه، وحشیانه خندیدن و چی؟  ترینسخت وسط چیزي یه خندیدن،

پرسم که عاشق ازت نمی !؟هافهمیدين منو سوال .)مکث( هستم؟ داشتنیدوست اصلن .)مکث( داشتنی بودم؟وقت دوست
 (مکث.)یا نه؟  دیديداشتنی میمنو دوست پرسم که تو یه زمانیدونیم، ازت میمی مساله این مورد در رو چیزهمه ما منی یا نه،

 !رديک تحملش تتوان حد از بیشتر هم تو و. است کنندهاذیت که کنممی خیلی خب! اعتراف (مکث.)دیدي؟ نمی (مکث.)نه؟ 
گوش وکه تو اونجایی تن ایندونس که مجبور بشم، فقطبخواب و استراحت کن! نباید دوباره تو رو اذیت کنم مگه این فقط حاال

ولی هنوز کمی براي آواز  (بدون لبخند.)مث همیشه.  لبخند.)(. حاال یکم از روز رفته مکث.)( .هیه بهشت برین ،ت با منه
(به البته کیف هست.  گردد.)سمت کیف برمیبه(. هبه نظر من خیلی زود آواز خوندن اشتباه بزرگی (مکث.)خوندن من زوده. 

 آدم یه اگه وینی! (مکث.)نه! (مکث.) ش رو بگم؟ تونم محتویاتمیگردد.) سمت جلو برمیه(ب کیف. کند.)کیف نگاه می
هب (مکث.)نه!  (مکث.)داري، باید یه جواب کامل بدم؟  چی سیاه بزرگ کیف اون توي که بپرسه و بشه همراه من با مهربون

! بله .)کند نگاه کیف به تا گرددبرمی(. آرامشی چه .)مکث(. هستن هاییخوشیدل چه دونهمی کی خصوص ته و توي کیف،
 ذارب نرو! البته که ازش استفاده کن! ور کیف اون با انقدر !اما وینی! یه چیزي بهم بگو گردد.)سمت جلو برمی(بهکیف هست. 

وقتی کلمات وا می بگو! بهم چیزي یه ولی! ت رو جلو ببره، وینیبذار ذهن هیچ مانعی نداره، وقتی تردید داري ...کنه تکمک
و انقدر با اون کیف ور  _کند.) هایش را باز میچشم ،مکث ،بنددهایش را می(وینی چشم _ت رو آزاد کن ذهن ،مونن
چشم گردد،(وینی به سمت جلو برمیشاید فقط یه فال تند و سریع. دد تا به کیف نگاه کند.) گر(مکث. وینی برمینرو! 

 به حالت تهوع.)آورد. تیر را بیرون میند در کیف و هفتکمی دست ،کندچپ را پرت میبندد، بازوي می را هایش
را در کف  آن. کندمی نگاه آن به و گیردمی خودش مقابل در را تیرکند، هفتهایش را باز می(وینی چشمبازم تو! 

هم رودست بخوره. اما نه. اینطور نیست. آدمها کنی آدم با این وزن و هیکل باید از این فشنگفکر می کند.)ش وزن میدست
 یادت رو برونی ویلی!چرخد.) (کمی به سمت ویلی میبرونی...  (مکث.)اي مث برونینگ همیشه پیروز هستن. هاي برجسته
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خاطر دورش کن! قبل از اینکه به  !وینی کردي که اونو ازت دور کنم؟ دورش کن!اصرار می د چطوريآیادت می کث.)م( آد؟می
 کنم فکر !آه تیر.)سمت هفت(بهبدبختی تو!  گردد. با حالت استهزا.)سمت جلو برمی(بهبدبختی خودم رو ناراحت کنم. 

دم. ش میاین همون کاریه که انجام ،کنممی ترك رو تو .)مکث(. شدم خسته ازت من دیگه اما اونجایی تو که بدونی خوبه
! همیشه مثه .)لبخند( توئه! يخونه بعد به امروز از اینجا گذارد.)روي زمین میتیر را در سمت راست خودش (وینی هفت

حس  بیشتر بله! .)مکث(. بکنم تونمنمی هم رو تصورش حتی ویلی! جاذبه چیه؟ من.) طوالنی سکوت( حاال؟ و.) لبخند بدون(
 (مکث.)کنم. راحتی توي آسمون آبی پروازتونستم بهصورت میاینبه _)اشاره و ایما با(_ بودم نکرده گیر من اگه که کنممی

ذاره من شکافه و میي اطراف منو میهمه یه چیزيبله،  ،شایدم یه روز زمین تسلیم بشه و بذاره که من برم، جاذبه خیلی زیاده
( مکث. ویلی! تا حاال به چیزي چنگ انداختی؟  .)مکث( شدن؟ مکیده حس وقت این حس رو داشتی...ویلی، هیچ (مکث.)برم. 

  ویلی!چرخد.) سمت ویلی میکمی به

  {سکوت.}

  ویلی: مکیده شدن؟

ر طبیعی، فک قوانین خب! قوانین طبیعی، خیلی آه! (مکث.)نه؟  (مکث.)آسمون، مث یه قاصدك.  آبی سمتبه وینی: بله عشقم!
ي اون چیزي که مربوط به خودمه همه. جور جونوري باشیخواي چهه میاین داره ک بستگی به اس،کنم اینم مث چیزهاي دیگه

بریده حرف می(بریدهتونم بگم اینه که براي من اون قوانین اون چیزي نبودن که وقتی جوون بودم ...و بی خیال و... و می
ببخش! غصه هی می منو ویلی! سر باال.)(مکث. داشتنی ... شایدم هم ... فریبنده. دوست...  شاید...  زیبا...  )پایین سر ،زند

 همیشه، و شاید بیدار مثه ،هرحال چه لذتی داره دونستن اینکه تو اونجاییخب! به آه! خیلی (با صداي عادي.)پره توي حرفام. 
 .)مکث(. حاال که بوده تا.) مکث(... خوشی در پیشه روز چه هاشون رو،شنوي، یا بعضیها رو هم میحرف این يهمه شاید و

آه!  .)مکث( .بکن رو تصورش .)مکث(. کنن رشد خواستنمی هااین يهمه اگه کن کنه، تصورچه موهبتی که هیچی رشد نمی
سمت جلو گردد تا به کیف نگاه کند. به(مکث. برمی. فعلن .)مکث(. دیگه حرفی ندارم .)طوالنی سکوت(. خدا رو شکر بله!

 _گیرد)(چتر آفتابی را باال می _فکر کنم باید  کند.)لبخند. به چتر آفتابی نگاه می(بدون نه!  !نه گردد. لبخند.)برمی
ها با توجه به سختی باز کردن چتر گذاريکند. به خط(شروع به باز کردن چتر میاالن اونو باز کنم. ... باید کنم فکر بله!

(چتر آفتابی و اصلن بازش نکردم.  _بعدم روز تموم شده و رفته  _زود باشه  _نکنه  _گم بازش کنم هی می دقت کنید.)
 آه بله! چرخاند.)چرخد و از روي سرخوشی چتر را در هوا میسمت راست خودش میحاال کاملن باز است. وینی به

ترسه، نکنه چند ساعت به زنگ وزها آدم میبعضی ر قدر کار براي انجام دادن هست،مگه چقدر حرف براي گفتن هست، چه
رن، زنگ می کاملن رن،نباشه. روزهاي خاص هم می دادن انجام براي کاري ،خواب بمونه و بعد دیگه حرفی براي گفتن نباشه

 برد.)(چتر را باال مینشده، یا کار کمی انجام شده یا هیچی انجام نشده.  گفته هیچی یا شده گفته کمی حرف ،شهزده می
 باال راست دست با را چتر ،شودسمت جلو خیره می(بهباید مراقب این خطر بود.  گردد.)سمت جلو برمی(بهه. خطرناك

گرما خیلی  (مکث.)کنم. حاال انگار اصلن عرق نمی (مکث.)کردم. خود عرق میبهقبلن خود طوالنی.) مکث. داردمی نگاه
زاد آدمی (مکث.)انگیزه. کنم خیلی شگفتاین همون چیزیه که من فکر می (مکث.). ترعرق کردن خیلی کم . (مکث.)بیشتره

باال  کند. مکث طوالنی.)(وینی چتر را به دست چپ منتقل میبا تغییر شرایط. (مکث.) ده. خودش رو با شرایط تطبیق می
ي یه پدیده (مکث.)وقتی که نشسته.  (مکث.)ره. اما نه وقتی که راه می (مکث.)کنه. نگه داشتن دست آدم رو خسته می

(وینی چتر را در دو شنوي. کنم که تو نمیشم وقتی فکر میویلی من اذیت می ،امیدوارم اینو شنیده باشی (مکث.)ه. عجیب
باال نگه  (مکث.)ش زمین. تونم هم بذارمخسته شدم، از باال نگه داشتن این، نمی مکث طوالنی.) ،داردش نگاه میدست
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اي که فایده !وینی ،ش زمینبذارم ،گهشیطونه می (مکث.)تونم هم اونو زمین بذارم. نمی ،شهش بدتر از زمین گذاشتنتنداش
یه چیزي تو دنیا  (مکث.)تونم تکون بخورم. نمی (مکث.)تونم. نمی (مکث.)اونو بذار زمین و برو سراغ یه چیز دیگه.  ،نداره

ویلی. (مکث.) دونم چی، یه چیزي که من دوباره بتونم حرکت کنم. نمی ،یه چیزي تو این دنیا باید تغییر کنه ،باید اتفاق بیفته
طور که کنم، همونت رو گوش میویلی! بهم بگو که اونو بذارم زمین، من فورن حرف (مکث.)نه؟  (مکث.)(با مالیمت.) کمک! 

نه؟  (مکث.)تورو خدا !  (با مالیمت.)کنم، ویلی. خواهش می (مکث.)ردم. همیشه هم این کارو کردم، افتخار کردم و اطاعت ک
تونم حرکت کنم، چهش تقصیر خودمه، من که نمیکنم، نه! همهت نمیخیلی خب! من سرزنش (مکث.)تونی؟ نمی (مکث.)

این اون چیزیه که من  کث.)(مبختانه من هنوز سرزبون دارم. خوش(مکث.) تونی حرف بزنی. طوري تو رو مقصر بدونم که نمی
آه! بله!  (مکث.)شه. تر میشه، اون یکی روشنشون خاموش میهاي من، وقتی یکیانگیزه، دوتا چراغکنم خیلی شگفتفکر می

کشد، به پذیر باشد. وینی بو میگیرد. دود و شعله وجود دارد اگر امکان(حداکثر مکث. چتر آتش میخدایا شکرت. 
کشد تا سوختن آن را تماشا کند. به پشت دراز میش در کنار تپه پرت میسمت راستکند. چتر را بهباال نگاه می
خورم که این قبلن اتفاق افتاده، گرچه قسم می گردد.)سمت جلو برمی(بهي عتیق! کنندهاي زمین! اي خاموش کند. مکث.)

تونی به یاد بیاري که این قبلن اتفاق افتاده یا میچرخد.) یسمت ویلی م(کمی بهتونی؟ ویلی! تو می (مکث.)دونم کی. نمی
 (مکث.)هوش شدي؟ باز بی (مکث.)دونی چی شد؟ ویلی! اصلن می شود تا ویلی را ببیند.)(مکث. به پشت خم مینه؟ 

دونیم که این یاس، اما ما مانگار چشمات بسته (مکث.)گم از هوش نرو. فقط می ،چی باشهت به همهخوام حواسمن که نمی
این  (مکث.)هوش نشدي. اگه هنوز کاملن بی  کنم،عزیزم! خواهش می !ت رو باال بیاریه انگشت (مکث.)هیچ اهمیتی نداره. 

تا، آه! هر پنج (مکث. با خوشحالی.)دي. خاطر من انجام بده! ویلی لطفن! فقط انگشت کوچیک! اگه هنوز گوش میکار رو به
تونه بیفته که چه اتفاقی می گردد.)سمت جلو برمی(بهتونم با خیال راحت ادامه بدم. شدي! حاال می تو امروز خیلی باحال

وقتی خورشید داره با  (مکث.)کنم. کنم که تعجب میکنم، بله! اعتراف میقبلن رخ نداده باشه و با این وجود... من تعجب می
 )(مکث.خود. بهی آتیش بگیره، اینطوري یه دفعه، منظورم اینه که خودچه که همهتابه، طبیعیاین جدیت هر ساعت بیشتر می

آروم تبدیل بشم به یه شاید آخرش هم من خودم ذوب بشم یا بسوزم، آه! منظورم این نیست که حتمن گر بگیرم، نه! فقط آروم
اصلن  !بگذریم (مکث.)رویت.  هاي قابلبا ماهیچه _کشد.) (بازوهایش را به دو سمت می _ش همین سوز، همهزغال نیم

ش ها همهگم هواي داغ، هواي خنک، اینحاال هی می(مکث.) نه!  (مکث.)مگه من تا حاال به خودم هواي خنک هم دیدم؟ 
رفتم و دنبال سایه و پا داشتم و راه می _به این وضع  _باید از اون موقع بگم که هنوز گرفتار نشده بودم  (مکث.)مزخرفاته. 

معنیهاي بیش حرفها همهري تو سایه، اما اینمی ،شی، یا یه جاي آفتابیوقتی از خورشید خسته می کهگشتم، مث تو می
تونه باشه، همینطور هی برگرد به طور میتر از امروز نخواهد بود، چهتر از دیروز نیست، و فردا هم گرمامروز گرم(مکث.) ان. 

وقت پوشونه، بعد من هیچهاي منو میآخرش یه روز زمین سینه (مکث.)فرقی نداره.  ،ي دورهابعد به آینده ،هاي دورگذشته
امیدوارم اینا رو شنیده باشی! واقعن دلم می !ویلی (مکث.)هاي منو ندیده. کس سینهبینم، انگار هیچهام رو نمیدیگه سینه

بله! انگار چیزي  (مکث.)زنم. وز تا این حد خوب حرف نمیهاي منو نشنیده باشی، من که هررکدوم از این حرفگیره اگه هیچ
فردا دوباره  (مکث.)چیزي هم اتفاق نیفتاده، مطلقن هیچی، ویلی! کاملن حق با توئه. و هیچ ،اتفاق افتاده، انگار یه چیزي شده

ي من این آینه دارد.)(مکث. وینی آینه را برمیکنار من روي تپه، تا کل روز بهم کمک کنه.  !چتر آفتابی همون جاست
(آینه را به پشت  _ندازمش دور می _ دهد.)(همین کار را انجام می _کنمدارم، اونو با یه سنگ خورد میکوچولو رو برمی

کاري نمیهیچ !نه (مکث.)فردا دوباره توي کیفمه بدون هیچ خراشی، تا کل روز بهم کمک کنه.  _ کند.)سرش پرتاب می
همین  سر پایین.)... ،(کاهش صداهمین که...  ،انگیزهکنم خیلی شگفتهمون چیزیه که من فکر می این (مکث.)شه کرد. 

وپرتخرت ،چرخد، هنوز خم شده، به سمت کیف(مکث طوالنی، سر پایین. در نهایت میش هم همینه... دیگه... خوبی
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 يدر آخر یک جعبه ،شودبیشتر خم میگرداند، ها را به درون کیف برمیآن ،آوردهاي نامشخصی را بیرون می
ش اي درحالی که آن را بین دو دستکند، براي لحظهکند، جعبه را باز میآن را کوك می ،آوردموسیقی را بیرون می

شود و به موسیقی راست می ،گرددسمت جلو برمیزند، بهروي آن چمباتمه می ،کندنگاه داشته است گوش می
والس "از فیلم کوتاه  "تو را دوست دارم"ي دارد. جعبه ترانهوي سینه با دو دست نگاه میجعبه را ر ،دهدگوش می

رقصد. موسیقی متوقف رفته با حالتی شاد با ریتم میخواند. وینی رفتهرا می "ي خوشحالبیوه"از اپراي  "دوئت
ي موسیقی از با آهنگ جعبه ،شوداي خرخرکنان و بدون کالم شنیده میشود. سکوت. صداي خفیفی از ترانهمی

دوباره،  زند.)وینی دست می(ه! روز خوشی !آره! امروز گذارد.)افزایش حالت شادي. وینی جعبه را زمین می ،سمت ویلی
 (مکث.)خاطر من نکردي؟ نه؟ این کار رو به (مکث. بدون حالت شادي.)ویلی! بخون! لطفن!  زند.)(دست میویلی، دوباره! 

ش قدر هم که عاشقهرچه حاالخاطر خوشایند کسی آواز بخونه، تونه فقط بهخیلی قابل درکه! حق داري. آدم نمی !خیلی خب
همیشه گفتم،  (مکث.)گم، از درون بیرون بیاد، مث آواز قناري. باشه، نه! آواز باید از دل بیاد، این اون چیزیه که من همیشه می

تونستم. نمی (مکث.)اي که نداري و این کار رو نکردم. هیچ کار دیگه !آوازت رو بخون حاال بخون! وینی! ،هاي جهنمیتو ساعت
 (مکث.)اي. خاطر خودت یا هرکس دیگهیا مرغ سحر! بدون فکر کردن به سود و زیان چیزي، فقط به !نه! مث توکا  (مکث.)

انگار یه نفر داره منو  ،حس عجیبی دارم .)دهد(مکث. ادامه میه. حس غریبی (مکث طوالنی. با صداي آهسته.)حاال چی؟ 
نفر آم، تو چشم یهرم و میام، بعد تار، بعد نیستم، بعد دوباره تار، بعد دوباره واضح و بعد همینجور، هی میکنه، واضحنگاه می

(مکث. با صداي چیز عجیبه. نه، اینجا همه دهد.)(مکث. ادامه میاین عجیبه؟  دهد.)(مکث. ادامه میهستم و نیستم. 
روز حروم نکن، دیگه حرف هات رو توي یهي حرفگه، دیگه حرف نزن، وینی! براي یه دقیقه، همهیه چیزي بهم می عادي.)

ها را در مقابل آورد و آنهایش را باال می(وینی دستکنی؟ این کار رو می !نزن و براي تنوع هم که شده یه کاري بکن
هایی! چه ناخنبندد.) هایش را می(او دستیه کاري بکن!  صورت خطابی.)به ،داردمی صورت باز نگاههایش بهچشم

سمت جلو به ،آوردکند، در آخر یک سوهان ناخن بیرون میدرون آن را بررسی می ،گرددسمت کیف برمی(وینی به
سپس سوهان کشیدن را با  ،کشدکند. مدتی در سکوت سوهان میها میگردد و شروع به سوهان کردن ناخنبرمی

هاي ها دستاون _آقا و خانم شوور  _جا، این باال شناوره! توي مغزم، یه آقایی به اسم شوور، نه این دهد.)شتاب ادامه می
   کند.)ها نگاه میتر به ناخن(نزدیکان. عاشق همدیگه ،همدیگه رو گرفتن، به احتمال زیاد نامزد هستن یا یه همچین چیزي

آره؟ هیچی یادت نمی _این اسم برات آشنا نیست؟ _ویلی _شوور _شوور کشد.)(دوباره سوهان میشکننده شدن. خیلی 
 _بیشتر از حد خودت _ت بوديتو امروز بیشتر از توان _کنم ت میدرك _خواي جواب نده اگه نمی _ویلی _منظورم اینه که 

به مقابل  ،گیرد(سر را باال میحاال خوب شدن.  کند.)شده نگاه میزدههاي سوهان(به ناخن. _شوور _شوور _قبل از این 
(مکث. دوباره گم، هر اتفاقی هم بیفته، محکم باش! این اون چیزیه که من همیشه می !محکم باش !وینیشود.) خیره می

 ،شودجلو خیره میگیرد، به کند، سر را باال می(سوهان زدن را متوقف می _شوور  _شوور  _آره  کشد.)سوهان می
ویلی! کووکر برات آشنا نیست؟  ،کووکرچرخد.) سمت ویلی می(کمی بهیا شاید باید بگم کووکر.  _یا کووکر  _ مکث.)

ز (مکث. به پشت درااین اسم کووکر به نظرت آشنا نیست؟  ،ویلی! کووکر ‚کووکر چرخد. بلندتر.)(مکث. کمی بیشتر می
اي نبود چیز دیگه (مکث.)عزیزم! تو مگه دستمال کاغذي نداري؟  (مکث.)آه! واقعن که!  )کشد تا ویلی را ببیند. مکث.می

آه! خیلی خب!  گردد.)سمت جلو برمی(مکث. بهدرش بیار!  !عزیزم !ش کنتف !اونو نخور !آه! ویلی (مکث.)که بخوري؟ 
(سر پایین. کنه! زاد چه کارها که نمیآدمی دهد.)(مکث. ادامه میانسانی. (با صداي آهسته.) گمون کنم طبیعی باشه. 

(لبخند مث همیشه! (مکث. سر باال. لبخند. آرام.) روزها پشت سر هم.  دهد.)(مکث. ادامه میي روز. همهدهد.) ادامه می
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م کاش عینک رود.)سمت کنار می(بهنه! اصلن سنگ بذار روش! کند.) ها میزند. دوباره شروع به سوهان زدن ناخننمی
زاد شد. بیشتر شبیه آدمی کند.)آن را وارسی می ،کند(دست چپ را تمام میحاال دیگه خیلی دیره. (مکث.) زدم. رو می

با اون  _مهم نیست  _این مرده شوور یا کووکر  ،هرحالبه ها دقت کنید.)گذاريکند. به خط(دست راست را شروع می
اونجا وایساده بودن و درمورد من حرف  _اي بزرگ یه مدل کیف قهوه _ه کیف شون همتو دست دیگه _دست هم تودست _زنه 
مرده میگه، به نظرت این  _داشت   "ر  "خورم آخرش قسم می ،حاال هر چی _یا کووکر  _آخرش این مرده شوور  _زدن می

اي چه معنی _منظورش چیه؟  ،یگهمرده م _ي بی ادب مرتیکه _چرا تا زیر سینه رفته تو خاك؟ _کنه؟ زنه داره چیکار می
گه، میزنه می _گم؟ شنوي چی میمی ،گهمرده می _مزخرفات معمولی _ها ورياز همین دري _و یه چیزهاي دیگه _داره؟ 
کند، سر را بلند (سوهان زدن را متوقف میگه، منظورت چیه؟ خدا به دادت برسه؟ مرده می _خدایا به دادم برس  _شنوم

؟ چون که تو هنوز روي دوتا پاهات وایسادي، کنیچرا اینجوري فکر می !؟تو چی ،گهزنه میشود.) جلو خیره می کند، بهمی
ور میور و اونو داري هی منو تو این بر بیابون این ،هاي زیر زاپاساز پشکل کنسرو شده و لباس پرهات که با اون کیف کهنه

ش ش کن تورو خدا، تمومولم کن، تموم ،گه(با خشونت ناگهانی) زنه می _اسمردهش همون نزاکت، لیاقتي بیکشی، زنیکه
کنه به تو عزیزم اشاره می _آره؟ چرا اون مرده درش نمی ،گهمرده میکند.) (مکث. دوباره شروع به سوهان زدن میکن! 

زنه  _گه وپرت و مزخرفات میو هی چرت _ خوره ؟اي داره براش؟ این مرده به چه درد اون زنه میآخه اینطوري چه فایده _
با چی درش بیارم؟  ،گهزنه می _شهبیا درش بیار، اینطوري که نمی _خاطر خدا قلب داشته باش به ،مرده میگهخووبه!   ،گهمی
بعد زند.) (در سکوت سوهان می.  _فکر کنم زن و شوهر بودن _آوردم من بودم با دست خالی هم درش می، گهمرده می _

(دست که از اینجا رد شدن.  _هایی بودن اینا آخرین آدم _دور شدن  _تار _ها و کیف _دست دردست _ها دور شدن اون
یه چیز عجیب، چرا  شود.)به جلو خیره می ،گذاردکند، سوهان را زمین میآن را وارسی می ،کندراست را تمام می

(صدا خاطرش متشکرم. حال بههربه (مکث.)چیز عجیبه. نه! اینجا همه (مکث.)عجیبه؟  (مکث.)حاال باید اینا به یادم بیاد. 
دوباره سرت رو خم کن  !بلند کن !سرت رو خم کن(سر پایین. مکث. سر باال. آهسته.) خیلی متشکرم. شود.) آهسته می

و در  ،کندایل به درون کیف می(مکث طوالنی . شروع به برگرداندن وسحاال چی؟  (مکث.)ش همین. و بلند کن! همه
ها دقت کنید.) گذاريشود. به خطی که نشان داده شده است متوقف میهایآخر مسواك.  در این جا اجرا با مکث

 _مث همیشه!  کند، سر باال، لبخند.)(مرتب کردن را متوقف می _آماده بشم   _که براي شب _شاید کمی زود باشه 
دیگه چیزي  _شم من دارم براي شب آماده می _ولی  _ دهد.)مرتب کردن وسایل ادامه می(بدون لبخند، دوباره به 

(مرتب کردن وسایل را متوقف میتا زنگ خواب.  _دیگه چیزي نمونده _وینی  _گم با خودم می _تا زنگ خواب  _نمونده 
ي همه، ي کارهام رو کردمها همهبعضی وقت (بدون لبخند.)اما نه همیشه.  (لبخند.)کنم. گاهی اشتباه می سر باال.) ،کند

چیز آماده است که شب بشه، ولی روز هنوز تموم نشده، خیلی راه داره تا تموم بشه، شب که هامم توي روز زدم و همهحرف
نم کبله! زنگ خواب، وقتی حس می (بدون لبخند.)اما نه همیشه.  (لبخند.)نشده که هیچ، خیلی دیگه هم مونده تا شب بشه 

گاهی  ،اینطوري _ کند.)(بازوهایش را به حالت خمیازه کشیدن از هم باز می _شم براي شبزنگ خواب نزدیکه، آماده می
قبلن فکر می کند.)(بدون لبخند، دوباره شروع به مرتب کردن وسایل میاما نه همیشه.  _ (لبخند.) _کنم اشتباه می

تونم بعد می _و خیلی زود برشون گردونم  _موقع بذارم توي کیف بی _رو   اگه این چیزها _کردم گم فکر میمی _کردم 
ینکه تا ا _از کیف در بیارم  _برگردونم به کیف  _همینطوري  _و هی  _اگه نیاز باشه  _اگه الزم باشه  _دوباره درشون بیارم 

(بدون نه! نه!  زند.)(بیشتر لبخند میاما نه!  سر باال، لبخند.) ،کند(مرتب کردن وسایل را متوقف می _بزنه  _زنگ 
 _بله _این که گفتم  _ممکنه عجیب به نظر برسه  _کنم گمون می کند.)لبخند. دوباره شروع به مرتب کردن وسایل می

 _گفتم که  _ گرداند.)تیر را به داخل کیف برمی(وینی دوباره هفت _عجیبه _آورد.) تیر را بیرون میوینی هفت(
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 _ ).گرددسمت جلو برمیکند و بهگذارد، بازوهایش را به حالت خمیازه باز میتیر را درون کیف میدرحالی که هفت(
همه کند، سر باال.)مرتب کردن وسایل را متوقف می ،گذاردش میتیر را در سمت راست(وینی هفت _من که گفتم

تر تر و عجیبو باز عجیب (مکث.)کنه. وقت هیچی تغییر نمیچهی (مکث.)خیلی عجیب.  (مکث.)رسه. نظر میچیز عجیب به
یعنی مسواك، و آن را به کیف برمی ،داردشود، آخرین شیئ را برمیسمت تپه خم می(مکث. وینی دوباره بهشه. می

 مکث.)کشد تا ویلی را ببیند. سمت عقب و راست دراز میشود. وینی بهگرداند درحالی که متوجه حرکت ویلی می
نه!  (مکث.)ات رو فراموش نکنی. کاله حصیري مکث.)(تونم درك کنم. خب می (مکث.)ت خسته شدي عزیزم؟ از سوراخ

چهاردست (مکث.)اي که من بهش دل دادم نیستی. نه! دیگه اون خزنده (مکث.)ي قبلی نیستی. عزیزم تو دیگه اون خزنده
(وینی با چشمحرکت کردن!  ه اینچه فالکتی (مکث.)زانوها! زانوها!  (مکث.)ها و زانوها کمک بگیر. وپا، عشقم! از دست

یه  شود.)کار می سمت مکانی که در آنجا مشغول بهکند یعنی بهسمت کنار تپه دنبال میهایش حرکت ویلی را به
سمت جلو برمیبه زحمت(با آه!  کند.)(سکوت درحالی که آخرین گام را نگاه میاي. قدم دیگه ویلی! بعدش توي خونه

اما ارزشش رو داره، خیلی خوب هم  مالد.)(گردن را میت کردم گردنم گرفت. از بس تو رو تشویق مالد.)گردن را می ،گردد
ویلی! گاهی خواب می (مکث.)بینم؟ ها چی خواب میدونی گاهی وقتمی گردد.)سمت ویلی برمی(به آرامی بهارزش داره. 
سمت جلو برمی(مکث. بهتونم تو رو ببینم. کنی، اینجا و من میطرف زندگی میکه اومدي پیش من و این )(مکث.بینم که... 

سمت ویلی آرامی به(بهتونستی بشناسیم. عمرن اگه می (مکث.)شدم. اي میشد حتمن یه زن دیگهاگه اینطوري می گردد.)
اما  گردد.)سمت جلو برمی(بهت کیف کنم. بذار از دیدن ،اوقات طرف! فقط گاهیالاقل گاهی بیا پیش من این گردد.)برمی

 _کند.) ش نگاه می(به مسواك توي دست _هرحال خب به (مکث. سر باال.)دونم. دونم. (سر پایین.) میمی !تونیتو نمی
شود. وینی هر می(پشت سر ویلی از شیب باالیی ظاتا زنگ خواب.  _کند )( به مسواك نگاه می _دیگه چیزي نمونده 

کاغذي (دست ویلی با دستمال... منظورش چی بوده؟ (سر باال)کاملن تضمینی...  کند.)تر به مسواك نگاه مینزدیک
(دست ویلی با کاله بهداشتی و اصل... کاملن تضمین شده...  شود.)ناپدید می ،کندآن را روي سر پهن می ،شودظاهر می

... بهداشتی و اصل... اه!  شود.)ناپدید می ،گذارددار روي سر میصورت زاویهرا به شود، آندار ظاهر میحصیري لبه
ویلی! تو می ،این خوك چیه واقعنگردد.) سمت ویلی برمیآرامی به(مکث. بهواقعن خوك چیه؟  (مکث.)کرك خوك. 

  ویلی! خوك چیه، لطفا! با التماس.)  ،چرخد(مکث. کمی بیشتر میآد. دونی! من یادم نمی

  {سکوت} 

  کنن. براي سالخی شدن پرواریش می شود.)(حالتی شاد بر روي صورت وینی ظاهر میویلی: خوك نر اخته. 

هاي زرد روزنامه از هردو ها ناپیدا هستند. باالي ورقکند، دستیابد، ویلی روزنامه را باز می(حالت شاد افزایش می
  شود.) . وینی با حالت شاد به پشت سرش خیره میشوندطرف سر ویلی ظاهر می

  تا حاالش که بوده.  (مکث.)خب باالخره.  (مکث.)اس! ه! یه روز خوش دیگهوینی: آه! امروز یه روز خوش

  زند. سکوت.} ي دیگري را ورق میزند. سکوت. صفحهاي را ورق میرود. ویلی صفحه{سکوت. حالت شاد از بین می

  شود. جوان فعال استخدام می خواند.)(میویلی: 

هایش را از دو طرف به حالت خستگی در دست ،گذاردآن را درون کیف می ،آورداش را درمی{سکوت. وینی کاله
  زند.}گردد. لبخند میبه جلو برمی ،کندکردن باز می
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و حاال  شود، مکث.)پوشد، به جلو خیره میزند. دوباره کاله را می(لبخند نمینه! نه! زند.) (بیشتر لبخند میوینی: نه. 
  وینی! دعات رو بخون! (مکث.) پس دعا کن!  (مکث.)نه؟  (مکث.)ات رو بخون! وینی! ترانه (مکث.)بخون!  (مکث.)چی؟ 

  زند. سکوت.} اي را ورق می{سکوت. ویلی صفحه

  جوان باهوش مورد نیاز است.  خواند.)(میویلی: 

شود. سکوت زند. سکوت . روزنامه ناپدید میاي را ورق میشود. ویلی صفحهخیره می{سکوت. وینی به پشت سرش 
  طوالنی.} 

  ت رو بخون!وینی: وینی! دعاي همیشگی

  {سکوت طوالنی} 

  شود. پرده کشیده می

  

 نامه در شماره بعد...ي نمایشادامه
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  مانتاللینک صفحات آنتی
  

  وب سایت:

https://antimantal.com/  

  اینستاگرام:
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https://t.me/antimantal١ 

  توئیتر:

https://twitter.com/Antimantal١ 
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