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 دوماهنامه الكترونيكي 

ســــروا
›سروا« به معناي حديث، سخن، افسانه و شعر است.
چند دهی وعدۀ دروغ همی چند
 چند فروشی به من تو اين سرو سروا
 )اورمزدی: شاعران بی ديوان: ۲7۵(.



نخستین شماره مجله الکترونیك سروا منتشر شد. سروا  مي خواهد برگ تازه اي باشد برای داستان نویسي تا بتواند 
فضایي براي انتشار آثار داستاني همه افرادي فراهم كند كه قلم خالقانه خود را براي نویسندگي به كار مي گیرند. راه 
اندازي یك مجله داستان مشکالت خاص خود را دارد،  به ویژه زماني كه عمده كار بر آثار ارسالي باشد. با این حال تالش 
شوراي سردبیري و همه همکاران موجب شد تا مجله با كیفیتي خوب به سرانجام برسد. با انتشار فراخوان تا مهلت 
ارسال آثار، بیش از 100 اثر به مجله ارسال شد كه سهم عمده آن مربوط به بخش داستان هاي آزاد بود، عالوه بر این 
در بخش هاي ترجمه،  نقد داستان و ناداستان نیز آثاري رسید. سپس فرایند داوري با دقت انجام شد و سخت گیري 
هاي الزم نیز صورت گرفت كه در نتیجه آن پنج داستان براي بخش آزاد انتخاب شد و در بخش هاي دیگر متاسفانه 
هیچ اثري نتوانست امتیاز الزم را كسب كند. در فراخوان، بخشي به نام اصفهان قرار داده شده بود كه اكنون به بخش 
»داستان هاي شهر من« تغییر نام داده است. دلیل این تغییر نگاه ملي و در برگیري همه شهرهاي ایران بود تا از این 
به بعد همه شهروندان در هر شهري بتوانند داستان خود را به سروا ارسال كنند. در این بخش نیز دو اثر پذیرفته شد و 
امیدواریم در آینده شاهد آثار بیشتري باشیم. با توجه به اینکه به نظر مي رسید بخش هایي در سروا مغفول مانده است 
بخش هاي دیگري نیز در مجله قرار گرفت. بخش »نگاهي به....« سعي در معرفي چهره ها و آثار داستاني ایراني دارد؛  
بخش »عناصر و مکاتب« به دنبال اشاره به نظریه هاي روایت،  نقد ادبي و مسائل مرتبط با داستان نویسي است و بخش 
»متون كهن« نیز با ارائه متن هایي قدیمي اما داستاني اشاره به بنیان هاي داستان دارد. در پایان،  تیم سروا امید دارد 
تا بتواند سهمي اندك اما موثر در ادبیات داستاني ایران ایفا كند. شماره نخست،  نقطه آغاز و مسلما داراي نواقصي است 

كه تمام تالش تیم سروا رفع این مشکالت و ارتقاي آن خواهد بود.

مقدمه

ميالد مرتجي
عضو شوراي سردبيري
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وقتی كه بامدادان
مهر سپهر، جلوه گری را،

آغاز می كند؛
سروا هم چنین است، پنداری مهر سپهر، این بار روایت را بر جلوه گری اولی دانست. اصال دیرزمانی  است بشر با همین 

روایت، غول زمان را در چراغ  داستان اسیر كرد، تا تو برگی از آن گشوده، سه آرزویت برآورده شود.
بخوانی، زیست دیگری داشته باشی و در نهایت متن را باری دیگر بیافرینی.

سروا را چنین پندار كردیم و از اساس، هم قول شدیم تا سرواده ای از نونویسان درآوریم. گفتیم آنان كه قلمشان در انظار 
و عموم نویسا گشته )و امروز به چهره هاِی روایت گِر خاكمان بدل آمده اند( خود این را می دانند كه چه چشمه هایی 
در گوشه و كنار بوم مان نهفته است و مجال چه نیکوست كه آنان را برانگیزیم در طرحی نو درانداختن. این شد كه 

هم داستان به سرمان افتاد نوقلمان سرود سروا سر دهند و در میدان روایت خودآزمایی كنند.
پیش از این ها بود انگار كه گفتیم زبان، هویت، فرهنگ و از این ها گذشته اصال ذهن آدمی اگر به ثبت و ربط درنیاید، 
الجرم به نسیان تن در خواهد داد. و دیدیم در این سیل و طغیاِن هسِت مجازی، روایت رو به گمگشتگی دارد، پس 
دست بر زانو زدیم و به قامِت ایستاده درآمدیم تا در همین فضای جهانی، هسِت روایت را جار بزنیم، چرا كه امروز را 

روز داستان می دانیم.
حاال دیگر سرواِی صفر درآمده، یعنی این شماره را سرواِی اول نمی دانیم. سرواِی اول شاید هیچ گاهِ دیگری هم  در نیاید 
و مگر دانِش روایت و روایت گری را پایانی هست كه در پِی اعداد باشیم؟ سروا را تا آنجا كه مخاطبی باشد و توانی در 
ما ادامه می دهیم و می دانیم آن كه می نویسد بر جهان می افزاید و از خود می كاهد؛ پس در نقطه ی صفِر سروا به قامت 

ایستاده از هركه در دلش شمِع روایت نور می پراكند، فریاِد یاری داریم.

سروا را چنين پندار كرديم...

ميالد باقري
عضو شوراي سردبيري
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داستان هاي شهر من
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انتخابات شهردار مدرسه  تمام شده بود. در حیاط مدرسه همه دنبال من بودند. بعضی ها هم می آمدند و با چشم داشتی 
عنوان می كردند كه به من رای داده اند. آقای شجاع با كارتون بزرگی كه رویش كاغذ چاپ شده ای چسبانده بودند از 
سالن به طرف اتاق همیشه خالی و بی مصرف بغل آبدارخانه رفت و با آقای اسفندیار مشغول شمارش آرای انتخابات 
شهردار مدرسه شدند. بعد هم به سرعت بیرون آمد و درحالی كه لبخند می زد به سمت اتاق معاونت رفت و زنگ را 
به صدا در آورد و همه به صف ایستادیم. دل تو دلم نبود و البته تا حدود زیادی مطمئن بودم شهردار می شوم و شدم. 
آقای شجاع با لهجه شمالی غلیظش و با صدای بلند و هیجانی كه به بّچه ها هم می رسید، اسم مرا خواند و تبریك 

گفت كه شهردار مدرسه شده ام:
- با شمارش آرای شما عزیزان یه دوست بزرگوار بیشترین رای را تصاحب كرده اند. من اسمشو نمیگم ولی نشونی میدم 

كه حدس بزنید. عینك داره!
همه یك صدا داد زدند:

- كرمی!
آقای شجاع لبخندی زد و گفت: 

-اووو! زود پریدین جلو!  نخیر! اشتباه بود! دندون خرگوشی داره!
باز همه یکصدا داد زدند:

- كرمی! 

من شهردار نيستم!

محمدباقر اشرفيان بناب

7 

سال اول|شماره اول
آبان ماه 97

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



من می خندیدم و همه من را نگاه می كردند و با اشاره به من چشمك می زدند و چیزهایی 
هم می گفتند. باز آقای شجاع گفت:

-نخیر! اشتباه می كنید اّول اسمش عرفان هست آخرش هم؟
بّچه ها باز صدا زدند:

- كرمی!
آقای شجاع خندید و با ژست خاّصی به من اشاره كرد. بعد هم از من خواست جلوی صف 
بیایم و دستم را باال برد و همه شروع كردند به سوت زدن و كف زدن و »شهردار ، شهردار« 
گفتن. من از هیجان دست و پایم می لرزید، ولی خیلی شاد و خوشحال بودم و نیشم تا 

بناگوش باز بود. بعد هم آقای شجاع از من خواست برگردم سر صف خودم.
این یك مسئولّیت جّدی بود. من یك مسئولّیت مهّم كسب كرده بودم چون از بین همه 

هفته ها می گذشت 
 و من معروف تر 

می شدم. تمامی 
محّله های اطراف 
من را به نام آقای 

شهردار می 
شناختند . در 

مدرسه مان ديگر 
کسی اسم من را به 

ياد نمی آورد
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مدارس منطقه مدرسه ما به عنوان مدرسه برگزیده شهرداری منطقه معرفی شده بود و انتخابات 
شهردار مدرسه اش از همه مدارس مهم تر بود ومسئولّیتش هم مهم تر. شهردار شدن من شوخی 
نبود، ولی شوخی های بّچه ها را همراه داشت. با توضیحاتی كه آقای شجاع درباره اهمیت مقام 
شهردار مدرسه و ارتباط او با شهرداری منطقه و مسئولّیت هایش داد؛ از شوخی بّچه ها كاسته شد و 

تا حدود زیادی من یك فرد جّدی و مهم در مدرسه شدم.
با هیجان زیادی به خانه برگشتم و ناهارم را خوردم و كمی درس ها را مرور كردم. ساعت پنج عصر به 
دستور مادرم برای خرید سبزی به مغازه رفته بودم كه آقای شجاع سوار موتور از پشت سرم داد زد: 

- چطوری آقای شهردار؟
و من متعّجب برگشتم و جواب دادم: 

-سالم. خوبین شما؟
سبزی فروش و شاگردش با تعّجب به من نگاه كردند، ولی چیزی نپرسیدند. سبزی فروش در حالی 
كه سبزی ها را در كاغذ روزنامه می پیچید به قیافه من خیره شده بود و حسابی وراندازم می كرد. بعد 
هم  سرگرفتن پول سبزی ها، كلّی با من تعارف كرد و بعد هم تخفیف داد و من فاتحانه و مغرورانه به 
خانه برگشتم. در راه خانه چند نفر از بّچه های مدرسه از گوشه و كنار كوچه با شیطنت بچگانه شان 
آقای شهردار صدایم می زدند و بعضی از بچه های سال پایینی مدرسه هم من را به بزرگترهایشان 
نشان می دادند و می گفتند: »این پسره شهردار شده!« مردم محل هم با بُهت وتعّجب نگاهم می 
كردند؛ گویی اّولین بار است من را در این محل می بینند و بعضی پیرمردها هم با شنیدن شهردار 
شدن من »جّل الخالق!، چه بد زمونه ای شده!  همین بّچه شهرداره؟! « می گفتند و سری تکان می 

دادند.
هر روز به عنوان شهرداری من اضافه می شد و هر روز آقای شجاع - ناظم مدرسه مان - و آقای 
اسفندیار -مدیرمان- من را از كالس بیرون می كشیدند و نامه ای می دادند و راهی شهرداری محل 
و بعضی وقت ها شهرداری منطقه می كردند. از طرف شهرداری كت وشلوار سرمه ای رنگ خوش 
دوختی برایم هدیه دادند كه در گوشه باالی آن عنوان شهردار مدرسه به صورت برچسب كوچك و 
ریز نقشی همراه با آرم شهرداری نقش بسته بود. مردم محل هر روز از بّچه های اطراف می شنیدند 
كه من شهردارم و گاهی اتّفاقی من را دِم در شهرداری می دیدند كه از آژانس پیاده می شوم و با كت 
و شلوار سرمه ای اتو كشیده و  با ژست خاّصی وارد شهرداری می شوم. نگهبان ساختمان شهرداری 
هم كه من را به عنوان نماینده مدرسه می شناخت، وقتی وارد می شدم با تواضع خاّصی بلند می شد 
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و دست می داد و احوال پرسی می كرد و مردمی كه از اطراف می دیدند با تعّجب و نگاهی جّدی 
من را می پاییدند و سوال های زیادی در ذهنشان می آمد و می رفت. 

روزها می گذشت و من دیگر در محّل خودمان و چند محّل آن طرف تر معروف شده بودم و مغازه 
دارها هم من را با لحن جّدی آقای شهردار صدا می كردند. كم كم خودم هم باورم شده بود شهردار 
منطقه شده ام و شاید هم تهران. برنامه  خبری تلویزیون كه پخش می شد پدرم با نگاه كنجکاوانه 
اش به آن چشم و گوش می دوخت تا ببیند از شهرداری خبری گفته می شود یا نه و اگر خبری بود 
با لبخند رو به من می كرد و همراه با افتخاری كه از چشمانش موج می زد، می گفت »از سازمان 
شماست خبرش عرفان!«  و من در تصویر تلویزیون دنبال خودم می گشتم. گاهی هم خودم را در 
خیال به جای مسئوالن شهرداری كه در تلویزیون با احترام و تشریفات خاّصی رد می شدند یا می 
ایستادند و درباره ی پروژه های مختلف توضیح می دادند، می دیدم و گویی از زمان و مکان خارج 
شده باشم، سینه ام را ستبر می كردم و سرم را باال می گرفتم و تی شرت در تن خودم را كت و 
شلوار سرمه ای ام حساب می كردم و نُطق می كردم و نظر می دادم و ناگهان به خودم می آمدم كه 
پدر و مادر و خواهر كوچك ترم به من نگاه می كنند و از تعّجب دهانشان باز مانده است. شب كه 
می خوابیدم هم این خیاالت دست از سرم بر نمی داشت. آقای شجاع و آقای اسفندیار و معلّم های 
مدرسه مان را درخواب می دیدم كه از منشی من اجازه شرفیابی می گرفتند و با تواضع و فروتنی 
عجیبی پیش می آمدند و بدون اینکه من از صندلی بلند بشوم ، دست می دادند و احترام می 
گذاشتند و نامه ای به من می دادند كه در بازسازی ساختمان مدرسه رنگ و رو رفته مان، مساعدت 

كنم و من مغرورانه به آنها نگاهی می انداختم و می گفتم:
- به این راحتی نمی شود تایید كنم. شرایطی داره!

و آن ها یك صدا می گفتند:
- امر، امر شماست. شرایط اش هرچی باشه در حّد امکان در خدمتیم!

و من می گفتم:
- شرط مهّم اش اینه كه تمامی نمره های عرفان كرمی باید در كارنامه نهایی اش بیست بشود و 
اینکه معلّم هنر مدرسه كه كرمی رو اذیّت می كنه و نمره خوبی بهش نمی ده باید عوض بشه به 

جاش آدم بهتری بیاد.
و آنها هم » چشم قربان! « می گفتند و با تواضع و احترام فراوان در حالی كه من نامه را امضا كرده 
بودم و تحویلشان داده بودم، بدون اینکه پشت به من كنند، بیرون می رفتند و در كه بسته می شد 
من فاتحانه لبخندی می زدم و  منشی ام را صدا می زدم كه تخت خواب من را آماده كند و همان 
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لحظه دستشویی ام می گرفت و از خواب بیدار می شدم.
هفته ها می گذشت و من معروف تر می شدم. تمامی محلّه های اطراف من را به نام آقای شهردار 
می شناختند . در مدرسه مان دیگر كسی اسم من را به یاد نمی آورد و همه شهردار یا آقای شهردار 
یا جناب شهردار صدایم می كردند، حتی نسیبه خانم، سرایدار مدرسه مان،  و شوهرش ، آقا هانی. 
پدرم هم در خانه من را به همین اسم ها صدا می كرد؛ ولی مادرم كه این عنوان برایش اعتباری 
نداشت و اعتقاد داشت این مسئولّیت می تواند از درس و مشق بیاندازدم، به اسم خودم صدا می كرد. 
خواهر كوچکم كه خیلی كم سن و سال بود و كلمه ها را اشتباه تلّفظ می كرد هم »شهریار« صدایم 

می كرد و همه می خندیدند.
صبح جمعه برای خرید نان از خانه زدم بیرون و از كوچه پایین وارد بن بستی شدم كه داخلش نانوایی 
سنگکی بود. پیرمردی از پشت سرم صدایم زد و من برگشتم. پیرمرد كه من را  آقای شهردار خطاب 
می كرد پرونده ای در دست گرفته بود و از من می خواست مشکل شهرداری اش را حل كنم. من 
پرونده اش را در دست گرفتم و نگاهی انداختم و از آنجا كه از كاغذ های پر از نوشته های عجیب و 
غریب آن زیاد سرم نمی شد از او خواستم به شهرداری محل یا منطقه برود و به نوعی او را از سرم وا 

كردم و برگشتم به طرف نانوایی كه پیرمرد شروع كرد به ناله و نفرین من كه: 
- همتون مثل هم اید! پول نباشه كار نمی كنید. بگو بدم خب! ،خاك تو سر اون كسی كه تو یه الف 
بّچه رو همه كاره شهركرده. تو كه عرضه نداری چرا قبول كردی؟ آخه تو باید االن بری بادبادك هوا 

كنی، شهردارت كردند! عجب دور و زمونه ای شده!  ببین كارمون دست كیا افتاده؟! ای خدا بگم....
مرد دیگری كه در همان صف نانوایی ایستاده بود،گفت:

- سه ماهه داریم نامه می بریم و می آریم كه این جوب آب محّل ما شده خونه ی موش ها، بیایین 
تمیزش كنین به خرجتون نمیره. پس شماها اونجا چه كاری می كنین ؟  فقط بلدین عوارض نوسازی 
بگیرین؟ وایسا باهات كار دارم ! می خوام ببرمت بغل اون جوب ببینی می تونی دو دقیقه بغلش 
نفس بکشی! آخه تو كه نمی تونی برای چی قبول می كنی؟! بزرگتر از تو نبود آخه تو یه الف بّچه رو 
شهردار كرده اند. می گذاشتند ریش و سبیلت كامل دربیاد بعد. تو رو خدا نیگاش كنید چه كسي رو، 
شهردار كرده اند! دور و زمونه رو ببینید تو رو خدا. كارمون به كیا افتاده واهلل!؟ یه بّچه شده همه كاره!

مردم هم با غضب من را نگاه می كردند. زبانم گرفته بود از ترس و خجالت داشتم آب می شدم. قید 
نان تازه را زدم  و به  سرعت برگشتم خانه؛ ولی از بد حادثه وسط راه، سبزی فروش كه مغازه اش را 

باز كرده بود و آب و جارو می كرد، راهم را گرفت و نامه ای در دست داشت و گفت:
- این درخواست نوسازی رو امضا كنید. دیروز بردم تو نوبت گذاشتند. گفتم ما خودمون، بّچه محلِّ 
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شهردار هستیم! خوبیت نداره معّطل بشیم. گفتم آقای شهردار مشتری خودمه! سبزی آش و 
خورشت شو از ما می گیره! بفهمه ناراحت میشه!  

من خیلی توضیح دادم كه شهردارنیستم، ولی سبزی فروش اخم كرد و با لحن طلبکارانه ای گفت:
 - یادت رفته سبزی تازه رو چند برات حساب كردم ؟! باشه كارت باز كه به ما می افته! باز هوس 
ریحون تازه كه می كنی؟ آره هوس می كنی! ببین چه ریحونی بهت بدم این سری، شنبلیلیه! ما رو 

باش همه جا داریم پُز می دیم شهردار بّچه محل مونه. 
 چیزی نگفتم و با قدم های تند راه خانه را گرفتم. با خودم گفتم عجب غلطی كردم شهردار مدرسه 
شدم. چشمم را تیز كرده بودم كه از راه هایی به سمت خانه بروم كه كسی من را نبیند و یا كمتر 
كسی متوّجه عبور من بشود. فکرم مشغول بود. تمركزم در آن صبح روز تعطیلی به هم خورده بود. 
با قدم های تند به كوچه ای پیچیدم كه میانُ بر بزنم و از انتهای كوچه خودمان سر بیرون بیاورم 

كه كسی از پشت سرم صدایم كرد كه:
- جمعه ات به خیر آقای شهردار!

آقای شجاع سوار موتورش از كنارم رد شد و دو پیرزنی كه جلوی در یکی از خانه های آن كوچه 
مشغول صحبت ، بودند با تعّجب به من نگاهی انداختند و پچ پچی كردند و من دوان دوان راه خانه 
را پیش گرفتم و به كوچه خودمان كه رسیدم  با احتیاط و سرعت تمام سرم را دزدیدم كه افراد 

به غير از بّچه 
های مدرسه همه 
باورشان شده بود 
من شهردار واقعی 

هستم.
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دیگری متوّجه من نشوند.
همه چیز در حال پیشرفت بود. چند روز بعد، مزاحمت های مردمی كه از من درخواست كمك 
داشتند؛ به دِم درخانه و سفارش به پدر و مادر و عمو و دایی ام كشید و من كه تمركزم را در همه 
چیز از دست داده بودم، وحشت زده از مردم می گریختم. صبح ها خیلی زودتر از همیشه از خانه 
می زدم بیرون كه كسی متوّجه گذشتن من از كوچه و محلّه نباشد ولی در همان موقع نیز  چند 
نفر جلویم را می گرفتند و از من درخواست پارتی بازی و كمك و مساعدت و سفارش به این و آن 
مسئول و مقامات اجرایی شهرداری را داشتند. به غیر از بّچه های مدرسه همه باورشان شده بود 
من شهردار واقعی هستم. وضعیت درس من خیلی  افت كرد و چند بار از كالس هایی كه شاگرد 
زرنگشان بودم به دلیل ضعف درسی اخراج شدم. آقای شجاع از دستم ناراضی بود و آقای »مشقدار« 
صدایم می كرد و بّچه ها می خندیدند. او اعتقاد داشت من اّول باید مشق هایم را بنویسم و بعد به 
امورات مدرسه و شهر و محلّه برسم. آقای رجایی -معلّم ورزش مان- هم كه من را برای تیم منتخب 
والیبال مدرسه انتخاب كرده بود به خاطر افت تحصیلی ام حذف كرد و كس دیگری را جایگزین 

نمود.
آنقدر در مسیر خانه به مردم مختلفی برخورد می كردم كه سمج و ملتمس و گاهی هم متوّقع 
مزاحم من می شدند و درخواست های عجیب و غریب می كردند -كه من اصال متوّجه ماهیت آن 
درخواست ها نبودم - وقتی  هم به خانه هم  می رسیدم ، انتظار داشتم پدر و مادر و خواهركوچکم 
هم از من درخواستی اداری داشته باشند. این مراجعه كردن ها برای من كابوس شده بود. خواب 
هایم پریشان شده بودند. آرام و قرارم به هم ریخته بود. من كه قبل از شهردارشدن در آرامش خوابم 
می برد و گاهی خواب های خنده دار می دیدم، از روز و شب های خوبم دور افتاده بودم و تقریبا 
تمام شب ها كابوس های عجیب تر می دیدم. می دیدم مردم محل با نامه های در دست جمع شده 
اند و تریبونی برای سخنرانی من آماده كرده اند و من همراه چند نفر محترمانه از زیر پارچه نوشته 
ها و بنرهای خیر مقدم كه اسمم درشت روی آن ها نوشته شده، رد می شوم و با ورودم به صحنه، 
مردم كاغذهایی در دست دنبالم می كنند و » آقای شهردار كمکم كنید.« می گویند و من فرار می 
كنم و از كنارم آقای شجاع می گذرد كه صدایم می كند:» وایسا! آقای مشقدار؟ تو باید به خاطر 
افت تحصیلی ات اخراج بشی! اخراج! اخراج ..« و صدایش پژواك پیدا می كند و با قیافه ای خشن 
درحالی كه نیزه ی تیز و برنده ای در دست دارد به سمت من می آید و من وحشت زده از او و هر 
كسی كه می بینم فرار می كنم. معلم هنر با قلم تراش تیزش و سبزی فروش با چاقو و قّصابی با 
ساطور و بّقالی با شیشه شکسته نوشابه دنبالم می كنند و من دیوانه وار فرارمی كنم و داد می كشم 
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و به مردی كه آرام ایستاده ، پناه می برم و وقتی سرم را باال می برم مدیر مدرسه مان را می بینم كه در آغوشش جا 
گرفته ام و او با نگاهی غضبناك و عصبانی به من خیره می ماند و بعد با صدایی بلند داد می زند: 

-  ُخب! بیایین این بی كفایت را بگیرین! باید تنبیه بشود! به خاطر خیلی از چیز ها. تو باید تنبیه بشی! تو! تو باید تنبیه 
بشی! تو بی لیاقت!

و من وحشت زده از خواب بیدار می شوم.
به طور اعجاب آوری روانی شده بودم.  دیوانه وار از همه مردم می ترسیدم. صبح كه بی خبر از همه بیرون می پریدم 
و در راه برگشت از مدرسه آنقدر سریع راه می رفتم كه كسی متوّجه من نشود. بعضی وقت ها هم كالهم را كامل روی 
سرم می كشیدم و باشال گردنی ام صورتم را می پوشاندم. خدا ،خدا می كردم همیشه برف و باران ببارد كه محلّه خلوت 
باشد و مردم سرشان پایین باشد  و من به بهانه باران سر و صورتم را بپوشانم. ازشهردار بودنم خسته شده بودم ، ولی 
جرات رفتن پیش آقای شجاع و آقای اسفندیار را نداشتم. كارنامه میان نوبتم بسیار بد شده بود و من خیلی خجالت 

می كشیدم.
آخرهای دی ماه بود كه آقای اسفندیار مدیرمدرسه مان صدایم كرد و من داخل دفترشان شدم. ایستادم جلوی میز 
مدیریّت و سرم را پایین انداختم. گمان می كردم باز باید نامه ای به شهرداری ببرم یا به صورت تلفنی با واحد شهرداری 
دانش آموزی منطقه صحبتی كنم. ولی وقتی چشمم خورد به دفتر نمره هایی كه جلوی آقای اسفندیار بود و برگه ای 
كه نمره های من را استخراج و در آن نوشته بودند در كنارش خودنمایی می كرد؛ متوّجه شدم كه این بار قضّیه، كامال 
درسی است. آقای اسفندیار نگاهی به من انداخت و با لحنی آرام و محترمانه ضمن تشّکر از كار های كرده و نکرده من 
در این مّدت به خاطر افت تحصیلی ام از من خواست كه از شهرداری مدرسه استعفا بدهم  و كت وشلوار سرمه ای را 
هم  بعد از شستشو و اتو كشیدن تحویل مدرسه بدهم و من از خوشحالی این خبر از حال رفتم و روی صندلی اتاق مدیر 

مدرسه ولو شدم. درحالی كه مدیر مدرسه فکر می كرد من از غّصه تحویل دادن كت وشلوار غش كرده ام.
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بطری كه پر شد شیر آب را بستم كه بروم. صدایی از پشت سر نگهم داشت.
-»ِهی، آقا پسر. یه لحظه وایسا.«

آقا پسر؟! همیشه این كلمه حالم را بد می كرد. من با بیست سال سن، اگر شصت سال قبل بود، زن كه گرفته بودم هیچ، 
حداقل یك بچه هم داشتم، بگذریم كه این روزها حتی فکر به ازدواج هم جرأت می خواهد. با این كه از آقا پسر خطاب 
شدن لجم گرفته بود، اما صدا به قدری مظلوم بود كه مجابم كرد، برگردم. صدا از پیرمردی گوژپشت با سنی كه حدوداً 
هشتاد می خورد خارج شده بود. از همان هایی كه احتماالً شصت سال پیش زن و بچه داشته.  پیرمرد به قدری شکسته 
بود كه فکر كردم اگر یك بار دیگر صدایم كند جانش در می رود. نزدیکتر شد، دستش را دراز كرد و سالم كردیم. حسی 
كه سالمندان به من می دهند، همان حسی است كه موقع صحبت كردن در برابر تعداد زیادی آدم به  سراغم می آید، 

همانقدر منزجر كننده. فکر می كنم االن است كه شروع كنند نصیحت كردن. این روزها گوِش مفت كم گیر می آید.
پیرمرد گفت: »آقا میشه بطریتو بدی من؟ من لیوان ندارم. سر آدمم كه از این میله ها رد نمی شه یه چیکه آب بخوره.«

قیافه اش نقاب خستگی زده بود، خسته و عرق كرده، چروك های نزدیك چشمش، مثل یك سد، جلوی عرق هایی كه 
سعی داشتند پایین بچکند را گرفته بود. مظلوم تر از صدا، چشم های پیرمرد بود. خواهشی نهفته داشت، انگار می توانستم 
بزرگترین آرزوی زندگی اش را برآورده كنم. بی اختیار و بدون این كه چیزی بگویم بطری را در اختیارش گذاشتم. بطری 
را كه به او دادم قیافه  اش كمی بشاش شد. نقاب ها جایشان را عوض كردند و پیرمرد انگار چندین سالی جوان تر شد. 

به غريبه ها اعتماد نکنيد!

مهران جاني
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مظلومیتی كه در چهره اش بود از بین رفت و به دو قسمت تقسیم شد، به بدذاتی در چهره ی 
پیرمرد و حماقت در چهره ی من. وقتی داشت آب می خورد تازه به سیبیل هایش نگاه كردم، 
انگار خیلی وقت بود بینشان عرق بوده. به راحتی می شد شوری را در سیبیلهایش دید، شاید 
با كمی دقِت بیشتر چركی هم می شد یافت كه باعث شد عالقه ی زیادی به دقت بیشتر پیدا 
نکنم. سدهای روی صورتش هم یکی یکی به كانال هایی برای انتقال هرچه سریع تِر عرق ها 
تبدیل شدند و عرق ها نیز با تمام سرعت به سمت بطری در حركت بودند. با این موضوع كه 
قرار نیست سدی باز شود و زاینده رود را پر كند كنار آمده بودم، اما این انتقال سیال دیگر آخر 
بی عدالتی بود. لحظه به لحظه به حماقتم اضافه می شد. از خیر بطری گذشته بودم و با پیرمرد 

دیگر كاری نداشتم تصمیم گرفتم زودتر فرار كنم تا بیشتر از این حالم بد نشده.
-»خب حاج آقا با اجازه من رفتم.«
-»كجا؟! وایسا بطریتو بدم بهت.«

فکر می كردم به این راحتی ول كن نباشد، باید سعی می كردم هرچه زودتر دربروم.
-»نه باشه خدمتتون، من یکی دیگه هم دارم.«

-»كو ببینم؟!«
خیلی جدی منتظِر بطری دیگرم بود و من مبهوت در حال نگاه كردن به او. كمی بعدش 
خندید ولی فکر كنم از قصد من هم باخبر شد، این كه در تالشم از شرش خالص شوم. 
سالمندان هرچه پیرتر می شوند بداخالق تر و لجبازتر می شوند. مسابقه ای بین حماقت چهره 
من با بدذاتی چهره پیرمرد در حال برگزاری بود كه فکر كنم پیرمرد با اختالف زیادی برنده 
شد. دیگر اعصابم از دستش خورد شده بود ولی قصد بی احترامی به او را نیز نداشتم، جلوی 
حسم را نمی توانستم بگیرم ولی حداقل نمی خواستم متوجه بی احترامی ام شود. همه روزی 
پیر می شوند شاید بهتر باشد از حاال به فکرش باشیم. بطری را دوباره آب كرد و به من داد. 

گرفتم و در كیفم گذاشتمش.
-»كجا میری پسرم؟!«

خیلی تحمل كردم و به او »به تو چه« نگفتم. ترجیح دادم راستش را بگویم كه حداقل به خاطر 
دروغ گفتن به آن پیری از مسیرم دور نشوم.

-»میرم دروازه شیراز.«
-»اِ. منم میرم همونجا. فرشته نجاتم شدی انگار! حاال میتونیم با هم بریم.«

لبخند عجیب و غریبش به من فهماند كه خود را در پروژه  جدیِد آزار دادِن من استخدام كرده. 
هنوز صبرم تمام نشده بود و به هر نحوی شده بود داشتم افکار بد را قانع می كردم به سمت 

مسابقه ای بين 
حماقت چهره من 

با بدذاتی چهره 
پيرمرد در حال 
برگزاری بود که 

فكر کنم پيرمرد با 
اختالف زيادی برنده 

شد.
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من نیایند. هیچ چیزی نگفتم و به سمت اتوبوِس در حال پر شدن حركت كردم.
-»منم از خیابون رد كن پسرم. من پاهام جون نداره. نمیتونم تند رد شم. پیر نشی جوون.«

باز هم خامم كرد. احساس كردم از ته دل گفت! شاید هم درست احساس كردم. حماقِت چهره ام 
خیلی سریع جایش را از خشونت پس گرفت. خیلی متمدنانه از خیابان ردش كردم. سرعتش از 
چیزی كه فکر می كردم كمتر بود و عبور وی از خیابان خسته كننده تمام شد. تا دِم درِ اتوبوس 
با او آمدم.  می خواستم قبل اینکه سوار شوم یك زنِگ كوتاه بزنم برای همین به پیرمرد گفتم: 

»حاج آقا شما برو باال، منم االن میام پیشت.«
حماقت عجیب و غریبی در این حرفم بود.

پیری یك دفعه پاهایش جان گرفت و مثل خرگوشی چابك پله ها را رفت باال و روی یکی از 
صندلی های تکی نشست. احتماالً روی من برای زدن كارت اتوبوس حساب باز كرده بود اما 
جمله ی »به غریبه ها اعتماد نکنید« فقط مخصوص خردساالن نیست! هر كمکی تا حاال كرده 
بودم خرجی نداشت ولی آنقدر از پیرمرد شاكی بودم كه حتی پانصد و پنجاه تومان هم نخواهم 
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خرجش كنم. بعد از تمام شدن تماسم یك كارت زدم و سوار شدم. یك جا مانده بود ولی ترجیح 
دادم بایستم. یقین داشتم تا دقایقی دیگر پیرمرد دیگری سوار می شود و مجبور می شوم بایستم. 
این كه از اول ایستاده باشی خیلی راحت تر از این است كه از جایت بلند شوی، در این حال حداقل 
می توانی خودت را قانع كنی نشستن آش دهن سوزی هم نیست. چشمم به پیرمرد افتاد. به 
افق های دور خیره بود. احتماالً داشت نقشه های قرن دوم زندگی اش را می كشید. هر فکری می كرد 
امیدوار بودم من در آن ها جایی نداشته باشم. هنوز حواسش بیرون بود. نفسی به راحتی كشیدم. 
اتوبوس می خواست حركت كند و من خوشحال از این كه آن صندلی پر نشده رفتم كه بروم 
سمتش. در چشم به هم زدنی یکی از این بچه های دهه هشتادی با هندزفری در گوش و گوشی در 
دستش در حال بازی كردن با كیف دستی وارد شد و نشست روی جاِی نظركرده ی من. كاله نقاب 
دارش، كه آنقدر نقابش بلند و نازك و تیز بود كه می شد از آن به عنوان سالح سرد نیز استفاده 
كرد، همراه با كتانی و شلوار پارچه ای و آن كیف دستی زرد رنگ كه حتی اگر خواهر هشت ساله ام 
هم آن را دست می گرفت سر این كه چقدر رنگش جلف است چند باری او را مسخره می كردم. 
یقین داشتم از كالس زبان می آید. دوست داشتم بروم و با پرسیدن چند كلمه ی سخت اعتماد به 
نفسش را خراب كنم اما این فسقلی ها از چیزی كه فکر  می كنیم زرنگ تر هستند و یقین داشتم تا 

آبروی مرا نمی برد، دست بردار نبود.
پیرمرد صدایم كرد. پس از نفس راحتی كه كشیدم دنیا تمام عزمش را جذب كرده بود تا طعِم تلخ 
واقعی اش را به من بچشاند. یك ایستگاه گذشته بودیم و نه كسی وارد شد و نه كسی خارج و این 
یعنی دهه هشتادی هنوز كه هنوزه در حال بازی بود، آن هم سِر جاِی من. دوست داشتم فکركنم 

صدایی نشنیدم، شاید همه اش یك توهم بوده است، ناامید نبودم. این بار با صدای بلندتر.
-»ِهــی، جوون.«

راه فراری نبود. مثل این كه یك غریبه صدایم زده با نگاهی تعجب برانگیز سمتش رفتم. شروع 
كرد از شباهِت ظاهری و تفاوِت باطنِی من به نوه هایش گفتن. نگاه بدم به سالمندان به مرور در 
ذهنم پررنگ تر می شد. انواع فکرهایی از قبیل خرفت و بی كار بودن پیرمرد تا آنهایی كه حتی سعی 
كردم بهشان فکر نکنم سراغم آمدند. پیرمرد هنوز داشت می گفت، از بی مروتی جوان های این دوره 
زمانه كه نوه هایش را هم شامل می شد تا وضع بد اقتصادی. وسط حرف هایش از خوبی هایی كه در 
حقش كردم نیز گفت. این تنها كاری بود كه می توانست بکند كه اگر نمی كرد احساس می كردم 
حقم را جلوی چشمانم خورده اند، چیزی كه كم پیش نمی آید. با او همکالم نمی شدم و فقط با 
سرم سعی در تایید حرف هایش داشتم. پس از گذراندن چند ایستگاه باالخره یکی سوار اتوبوس 
شد اما آن قدری پیر نبود كه دهه هشتادی بلند شود، البته شك دارم حتی اگر پیر هم  بود او بلند 

نگاه غضب آلود 
پيرمرد نشان داد 

که مرا هم در زمره 
بی مروت ها قرار 

داده. دوست داشت 
بيايد و آن چهارصد 

و پنجاه تومان را 
از حلقومم بكشد 

بيرون. نگاه های من 
به او که با چاشنی 

»واقعا که، کارت 
نميزنند« همراه بود 

انگار عصبی ترش 
می کرد.
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 می شد. پیرمرد كه از من قطع امید كرده بود، دیگر سکوت را پیشه اش انتخاب كرد و باز هم به افق خیره 
شد. جرأت نکردم نفس راحت بکشم، همان یك بار درس عبرت خوبی بود. كسی كه در ایستگاه اخیر سوار 
شده بود مامور كنترل كارت اتوبوس بود. خدا خیرشان بدهد، من همیشه از دیدنشان خوشحال می شوم 
چون همیشه كارت می زنم و احساس می كنم برای گرفتن حِق من از كسانی كه كارت نزده اند، آنجایند. 
ناگهان نگاهم روی پیرمرد خشکید. یادم افتاد برای او كارت نزدم. اول فکر كردم كه بروم و بزنم اما شیطان 
درونم فکر جالبی به ذهنش خطور كرد. وقت انتقام بود! وقتی مامور كارت گفت آقایون كارت هایتان را 
آماده كنید به خودم آمدم. پیرمرد نگاهی به من كرد و من هم با لبخند مطمئنی پاسخش را دادم، خیالش 
آسوده شد و باز به افق خیره شد. مامور اول مرا بازخواست كرد و طبق معمول كارت زده بودم. وقتی به 
سمت پیرمرد رفت نوبت من بود به افق خیره شوم. حداقل می توانستم برنامه ریزی نیم قرن آینده ام را 
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انجام بدهم. دست پیرمرد مرا از برنامه ریزی بلند مدتم بیرون كشید. با شیطنتی شیطانی جواب 
دادم. با بی اطالعی كامل.

-» بله پدر!«
-»جوون مگه تو برای من كارت نزدی؟«

-»نه پدر. من نمیدونستم شما كارت نزدید.«
-»من زودتر از تو سوار شدم، مگه میشه ندیده باشی؟«

-»خیلی ها زودتر از من سوار شدند من باید برای همه آنها كارت می زدم؟«
قیافه حق به جانبم مامور را قانع كرد كه حق با من است و رو به پیرمرد گفت.

-»طوری نیست حاج آقا. االن كارت بزنین.«
پیرمرد: »كارت همرام نیست.«

- »طوری نیست. پولشو بدین. فقط گرونتر میشه. برای این مسیر میشه هزار تومن.«
نگاه غضب آلود پیرمرد نشان داد كه مرا هم در زمره بی مروت ها قرار داده. دوست داشت بیاید و آن 
چهارصد و پنجاه تومان را از حلقومم بکشد بیرون. نگاه های من به او كه با چاشنی »واقعا كه، كارت 
نمیزنند« همراه بود انگار عصبی ترش می كرد. فاصله ام را از وی كمی زیاد كردم، آنقدری خطرناك 
به نظر می رسید كه لگدی هم به من بیندازد. پول را داد و پیاده شد ولی نگاهش را از من برنداشت. 
عینك آفتابی را بر چشم و هندزفری را در گوشم گذاشتم، بدون این كه آهنگی بگذارم. احساس 
كردم این شکلی بهتر است. حس پیروزی شدیدی می كردم. كمی ناراحتش شدم، اما حس پیروزی 
چیزی نبود كه به راحتی بتوانم از آن راحت شوم پس ترجیح دادم بیشتر لذت ببرم. وقت حركت 
اتوبوس برای پیرمرد دست تکان دادم. اصال معنی عصبیتش را نمی فهمیدم. باید از من متشکر باشد، 

درس بزرگی به او دادم: »به غریبه ها اعتماد نکنید!«
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نشر افق رمانی از حمیدرضا شاه آبادی را با عنوان »دروازه مردگان« منتشر كرده كه فضای داستانی آن در تهران دوران 
قاجار می گذرد. حمیدرضا شاه آبادی )زاده 1346، تهران( پژوهشگر تاریخ، داستان نویس و نمایش نامه نویس معاصر است. 
وی از نویسندگان در حوزه ادبیات نوجوان و بزرگسال و یکی از مدیران با سابقه در نشر با تجربه مدیریت بر انتشارات كانون 
پرورش فکری كودكان و نوجوانان است. شاه آبادي تاكنون عالوه بر داستان نویسی به نمایشنامه نویسي و ساخت فیلم كوتاه 
نیز مبادرت كرده است. وی آثار مکتوب بسیاری دارد كه از جمله آنها دیلماج و الالیی برای دختر مرده است. در ادامه برشی 

از رمان »دروازه مردگان«را می خوانیم كه راوی توصیف های قابل توجهی درباره تهران از زبان یك نوجوان داشته است:
تماشای تهران حیرت انگیز بود. به عمرم هیچ وقت آن قدر آدم با لباس های رنگارنگ یك جا ندیده بودم. ردیف دكان های 
میوه فروشی، خوار و بارفروشی و هزار صنف دیگر، در كنار آن ها كه روی االغ جنس می فروختند و یا َمجَمعه روی سر 
گذاشته اجناس خود را داد می زدند، جادویم می كرد. سکوت كرده بودم و همه چیز از یادم رفته بود. صدای داد زدن كسبه 
از هر طرف به گوش می رسید و مردم از زن و مرد و پیر و جوان در كنار مغازه ها به رفت و آمد خرید مشغول بودند. زن ها 
چادرهای آهار زده سیاه با روبنده سفید به تن داشتند و مردان پیراهن بلند و قباهای رنگی پوشیده بودند و شال های سفید 
و سیاه به كمر بسته بودند. كاله هایشان قهوه ای و سفید و سیاه بود و سفیدی گیوه هایی كه پا كرده بودند چشم را می گرفت.

گاری ما كه از دروازه باغشاه وارد شده بود ما را تا نزدیك بازار برد. آنجا بود كه گاری ایستاد و فرخ آرام پیاده شد و به من 
هم گفت كه پیاده شوم. من بهت زده انگار كه در خواب باشم آمدم جلوی گاری و او دستش را زیر كتف هایم گذاشت 

تهران به روايت »دروازه مردگان«
برشی از رمان تازه حميدرضا شاه آبادی

توصيف شهر
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و كمك كرد، پیاده شوم. پایین كه آمدم فرخ با صدای زنانه اش گفت: »می بینی تهران 
چقدر قشنگه؟ خوشحال باش كه از این به بعد اینجا زندگی می كنی ، اینجا كجا و اون 
جهنم دّره ای كه زندگی می كردی كجا، حاال بیا بریم واُگن اسبی سوار بشیم تا بفهمی كه 

تهران یعنی كجا«
وقتی گفت »جهنم دره ای كه در آن زندگی می كردی« دلم ریخت. یادم از بدبختی خودم 
افتادم. خواستم چیزی بگویم كه فرخ دستم را كشید و با خود برد. چند قدم كه برداشتیم 
فهمیدم كه لنگ می زند. پای چپش انگار از پای راستش كوتاه تر بود و همین باعث می شد 
كه حین راه رفتن لنگ بزند. هوا كم كم تاریك می شد. از میان شلوغی جمعیت و از كنار 
بساط كاسبان گذشتیم و رفتیم به ایستگاه واگن اسبی. آنجا من اتاقك آهنی سیاه و 
بزرگی را دیدم كه به جای دیوار دو طرفش ستون های باریکی داشت و چند چرخ بزرگ 
زیرش جا گرفته بود. دو اسب سیاه و براق هم جلوی آن بسته بودند. فرخ دست من را 
كشید و رفت جلوی واگن آنجا دو سکه به مردی كه كت آبی بلندی پوشیده بود داد و به 
من گفت كه سوار شوم. جلوی واگن دو پله آهنی باریك بود. فرخ گفت: »پاتو بذار اینجا 

و سوار شو«
پا گذاشتم روی پله ها و رفتم باال. داخل واگن حیرت انگیز بود. قریب بیست نفر پشت سر 
هم روی نیمکت های پشتی دار پوشیده از مخمل قرمز نشسته بودند و به ما كه تازه باال 
آمده بودیم، نگاه می كردند. فرخ گفت بشین همین جلو و اشاره كرد به نیمکتی كه خالی 
بود. من نشستم روی نیمکت، نرم و راحت بود. تکیه دادم و دیدم پشتم هم نرم و راحت 

است. فرخ نشست كنار من.
بی حركت نشستیم و هیچ نگفتیم. چند نفر دیگر بعد از ما سوار شدند و چون جا برای 
نشستن نبود كنار ما ایستادند بعد از آن همان مردی كه كت بلند آبی پوشیده بود آمد 
باال و دو فانوس دو طرف واگن را روشن كرد. بعد یك نفر دیگر آمد و روی صندلی جلو 

نشست و افسار اسب ها را به دست گرفت و داد كشید: »راه افتادیم«
بعد افسار اسب ها را تکان داد و واگن به راه افتاد. هوا دیگر تاریك شده بود و من منظره 
اطراف را در تاریکی شب می دیدم. واگن آرام حركت می كرد و هیچ تکان نمی خورد. انگار 
نه انگار كه راه می رود. بدون هیچ تکانی راه می رفت. یك مرتبه صدای یك بوق را از جلوی 

واگن شنیدم و صدای كسی را كه داد می زد: »برید كنار، برید كنار«
بی اختیار از جا بلند شدم و مردی را دیدم كه بوقی را به دست گرفته بود و جلوی واگن 
می دوید و هر از گاهی در بوقش می دمید و داد می زد: »برید كنار لِه نشید. برید كنار زیر 

بی اختيار از جا بلند شدم 
و مردی را ديدم که بوقی 

را به دست گرفته بود و 
جلوی واگن می دويد و هر 

از گاهی در بوقش می دميد 
و داد می زد: »بريد کنار 
لِه نشيد. بريد کنار زير 

نشيد« 
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نشید« و مردم هم با اخطار او كنار می رفتند و راه اسب ها و واگن پشت سر آن ها را باز می كردند. كمی كه گذشت در نور 
فانوس های كنار خیابان دو خط فلزی را دیدم كه همه جا جلوی واگن بودند و برق می زدند.

بعدها فهمیدم كه آن ها ریل هستند و چرخ های واگن روی این ریل ها می چرخد و جلو می رود. در واقع دلیل تکان نخوردن 
واگن و حركت نرم و سریعش، حركت چرخ روی همین ریل هاست.

واگن سواری ما خیلی طول نکشید. در تاریکی شب به میدان بزرگی رسیدیم كه پر بود از درخت و سبزه و دورتادورش 
كاسب ها و دكان دارها زیر نور فانوس مشغول كار خودشان بودند. خالف ده ما كه وقتی هوا تاریك می شد دیگر هیچ كس در 
كوچه ها نبود، آنجا همهمه و شلوغی با آنچه كه در روشنی هوا دیده بودم فرقی نداشت و همه جا با نور چراغ های كوچك و 

بزرگ روشن شده بود. با رسیدن به میدان، واگن ایستاد و مردی كه كت آبی پوشیده بود داد زد: »سبزه میدون«
آن وقت فرخ دست من را گرفت و از جا بلند كرد و گفت: »بیا پایین«

اول خودش پایین رفت و بعد از او من پا روی پله های آهنی گذاشتم و پیاده شدم. كف میدان سنگفرش بود و هیچ گرد و 
خاكی نداشت. دوباره در جادوی آنچه می دیدم غرق شدم. فرخ دستم را می كشید و از میان جمعیت جلو می برد. كم كم از 
شلوغی اطراف كاسته شد. و خیابان رو به خلوتی  رفت. سر یك كوچه پسر بچه ای تقریباً هم سن و سال من ایستاده و یك 

فانوس خاموش را به دست گرفته بود. فرخ یك سکه به پسرك داد و گفت: »روشنش كن«
پسرك خیلی زود فانوس را روشن كرد و جلوی ما به راه افتاد. در روشنایی فانوِس پسرك، ما از كوچه های باریك و 
پیچ درپیچ گذشتیم تا رسیدیم به یك محوطه باز و در مقابلمان عمارت بزرگی پدیدار شد كه تا آن وقت مشابهش را ندیده 
بودم. عمارتی سفید كه در تاریکی شب مثل یك دیو سفید قوز كرده بود. پسرِك فانوس به دست از جلوی عمارت برگشت 

و رفت. و فرخ گفت: »خوب دیگه رسیدیم«.
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مکثي بر داستان آفرينش در مرصادالعباد
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باید كه جمله جان شوی تا الیق جانان شوی
گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

چه خوش است سخنی كه سر آغازش عشق است و شیدایی و چه دلرباست قصه ای كه واژه واژه اش غوغای عاشقان 
است. آدمی را چه سعادتی واالتر از آنکه گل وجودش به عشق عجین شده و حیاتش به سبب غلیان عشقی ازلی صورت 

و انجام پذیرد. باری اول قصه عالم، »ر« از روایِت آدمی قصه آفرینش است و عطر شیفتگی  در جای جایش می دود.
هرچه پویش و پایش كردیم این قصه را در جاِن فرهنگ و نثر پارسی نشد  مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد و نگاه 
شاعرانه و لطیف نویسنده را در این باره نادیده گرفت. نجم الدین رازی آیات و روایات را تار و اشعار و حکایات را پودی 

قرار داده است برای ساخِت متنی قدرتمند از آفرینش انسان.
 چون كار به خلقت انسان رسید پروردگار به خودی خود دست به كار می شود و خاك زبون و ذلیل را به نظر لطف 
و عنایت می پرورد. مالئك را تاب سکوت نیست كه حضرت رب در این خاك چه دیده است كه چهل شبانه روز در 
آن نازپروری می نماید و كس را اجازت نیست تا اندكی بر ذره پروریش واقف آید. مالئك را خطاب می رسد كه »درگل 

منگرید، دردل نگرید«.
 و همینجاست كه تعلیق و تعمق متن در قامتی محتوایی جلوه می یابد. تا پروردگار گنج معرفت و گوهر محبت خویش 
را در قلب آدمی به امانت گذارد تا اشارت  به نفخُت فیه من روحی همان اندازه اهم شود كه مفاهیم ماورایِی عرفانی. در 
این میان نیروِی بر هم زننده نظم و آغاز كشمکش ها ابلیس می شود و چون ابلیس گرد قالب آدم می گردد و هر عضو 

كوک عشق

محسن دادخواه
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را به حق منزلت خویش باز می شناسد، به دل می رسد كه خزانه مهر خداوندی است و او را بر این 
مرتبه راه نباشد. مالئك را گوید اگر كه گزندی از انسان بر ما رسد از جانب این ناحیت باشد. 

و این همه تنها پایان خلقت جسم بود. حال نوبت به همان  نفخه ی روح رسید كه رازی با استادِی 
سخن مقدمه اش را بنا گذاشته.  روح را مراتب و منازل بسیار است و گنجینه ای است از هزاران عالم 
ملکوتی و روحانی. از بلندمرتبه ترین عوالم راهی دراز را پیموده تا به عالم جسم رسد و به واسطه 
روح است كه انسان را مقام خالفت شایسته باشد. هرچه از كرامات و فضایل است مختص روح است 

و آنچه از نقم و ظلمات است نیز حصاری است بر آستان روح. 
روح را مایه و سبب انس آدمی با خداوند خوانند و این تشخص بخشی بر روح حلقه ایست ارتباطی در 
متن تا  داستان دمیدن روح در طینت آدمی سراسر عشق باشد و پوشیده در پرده راز. و چه دشوار 
است از عشق گفتن كه آدمی را عشق، جان است و راحت روح و عشاق، جسم را بیش از مشتی 

خاك ندانند و خود را در بند قالب تن نبینند:
خانه ی خداست عشق و تو در خانه ساكنی جمله بهانه هاست كه عشق است هرچه هست 
عاشق جهان را به چشم عقل نمی نگرد و خود را گرفتار در بند برهان های انتزاعی عقل نمی كند. 
عاشق راستین می داند كه عقل در مصاف با عشق خار و حقیر است و این عشق است كه حیات را 

معنا می بخشد. 
عقل را بیگانه كردی عاقبت عشق را بی خویش بردی در حرم  
دانه را دردانه كردی عاقبت دانه ای بیچاره بودم زیر خاك   

عاشقان عقل را چون جویباری می پندارند كه تنها هادی آب است و عشق را چون چشمه ای جوشان 
و خروشان می دانند كه علت پویایی و حركت است:

عشق داند كه در این دایره سرگردانند عاقالن نقطه پرگار وجودند ولی   
 چه درمانده و عاجز است عقل در ادراك حقیقت آدمی و جلوه گری كمال حضرت حق در آفرینش 

یگانه همدمش:
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد  
برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد عقل می خواست كزآن شعله چراغ افروزد  

احسن  اهلل  »فتبارك  كه  را می ستاید  آمد، خود  نیك سرانجام  خلقت حضرت خداوندی چون 
الخالقین«. تاج پادشاهی كائنات و سروری عالمیان را بر سر انسان می نهد و به تعبیر نجم الدین رازی 
در رساله عقل و عشق: »تخم عشق در بدایت بیخودی به دستکاری )یحبهم( در زمین )یحبونه( 

انداختند و آب )الست بربکم( بدو رسانیدند، سبزه ی )قالوا بلی( پیدا آمد«:
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جان و دل ما به عشق پرداخته اند زان پیش كه آب و گل ما ساخته اند  
بی زحمت خویش عشق ها باخته اند عشاق تو پیش از گل و دل با رخ تو  

آدمی را نیم از عالم سفل حیوانی و نیم از ملکوت روحانی دانند. آنگاه كه دردانه بارگاه ازلیش كردند، 
از همه عوالم رهید و به نزد معشوق رسید. او را گفتند كه هر چه خواهی كن لیك از میوه ممنوعه 
مخور كه تو را به سبب آن آفت آید. ابلیس چون بر طینت آدم آگاه بود، در مقام وسوسه آمد و 
حرص و آز آدم را برانگیخت. آدم را فراموشی آمد از شراب عشقی كه نزد معشوق چشیده بود. بنده 
ابلیس گشت. از بهشت رانده شد. به مایه این نسیان و رانده شدن، اعظم قمارهای عالم را آدم كرد 

و بهشت برین را باخت.
 چون به جبر از آستان معشوق خارج شد، او را خطاب  كردند: چه بود كه از امر حضرت حق اعراض 
نکردی و تو را هیچ اعتراضی نبود؟ گفت: دوست داران ارادت ز مالمت برمند. دچار بودم و عاشق و 

عشقبازان را جز به اطاعت چاره ای نیست.
ورنه با تو ماجراها داشتیم گفتگو آیین درویشی نبود  

جانب حرمت فرو نگذاشتیم نکته ها رفت و شکایت كس نکرد 
اینجاست كه عشق كیمیاگری می كند، مس وجود را زر می كند و مشتی خاك را بر عرش می برد. 
رشیدالدین میبدی در كشف االسرار و عدةاالبرار به هزار كرشمه سخن را می پرورد: »اصل وی با وی 
نمود، تا اگر كرامتی بیند و داند كه شرف در تربیت است نه در تربت. از تربت چه خاست؟ ظلومی 
و جهولی و سیاست. از تربیت چه آمد؟ كرامت هدایت و قبول توبه. ثمره تربیت است كه فرمود: 

)یحبهم و یحبونه(.«
از سوی دگر عشق پروردگار بر آدم را تناقضی بر جالل و جبروت خداوندی نیست، بل گواهی است 

بر عظمت و رجحان آفرینش انسان به سایر مخلوقات:
گر نبودی جذبه های جان تو ور نه خاكی از كجا عشق از كجا  

آن توست این آن توست این آن تو خاك خشکی مست شد تر می زند 
گویند آدم را چون هنگام خطا آید، پشیمانی سر زند و اندوه جانش را تسخیر كند كه مرا روزی در 
عالم امن و ناز كاشانه بود، چه شد كه امروز آن ثروت و مکنت از یادم برفت و چنین بیگانه گشتم؟ 
به تضّرع و زاری افتد كه خدای را بیش از این تاب آه و فغان آدمی نباشد. او را جرعه ای از رهیق 

عنایت بنوشاند كه تو را خود به دست خویش و برای خویش آفریدم.
پای تا سر دیده ی شمع آمدند جزو و كل با یکدیگر جمع آمدند  
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خاك مرده روح روحانی بیافت از یقین نور تجلی چون بتافت  
سّر جانان گشت بر خاك آشکار شد نفخت فیه من روحی نثار  

ابن عربی فیلسوف و عارف قرن 6 هجری قمری در فتوحات المکیة عشق را اینگونه می نمایاند: 
»هركس كه عشق را تعریف كند، آن را نشناخته است و هر كس كه آن را ننوشیده و نچشیده باشد، 
عشق را نشناخته است. عشق نوشیدن بدون سیراب شدن است«. عاشقان را جلوه ای از لطف و 
محبت حق می پندارد و آفرینش را همه عاشق و معشوق می بیند و می گوید: »او در هر معشوقی 

بر چشم هر عاشقی، ظاهر است«.
ابن عربی با مطرح كردن عشق روحانی و الهی نهایت عشق را در یگانگی عاشق و معشوق می 
داند و زوال عشق را ناممکن می انگارد، چرا كه عشق عین عاشق است و عاشق هم از هستی زایل 

نمی گردد.مولوي نیز مي گوید:
چون به عشق آیم خجل گردم از آن هرچه گویم عشق را شرح و بیان  

 باری گرچه سخن زاید سخن، لیك عشق در كالم نگنجد و آفرینش آدمی را جز از منظر عشق و 
محبت نمی توان به تفسیر آورد. خوشا عاشقانی كه شمع وجودشان به شعله آتش عشق فروزان است 

كه راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. 

منابع:
مرصادالعباد من المبدا الی المعاد، نجم الدین رازی، تصحیح محمدامین ریاحی

معیارالصدق فی مصداق العشق، نجم الدین رازی، تصحیح تقی تفضلی
كشف االسرار و عدة االبرار، ابوالفضل رشید الدین میبدی، تصحیح علی اصغر حکمت

فتوحات المکیه، محی الدین ابن عربی، تصحیح محمد خواجوی
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سرگذشت عشق گمشده...

محسن ايوبي

جنگ های خونین فرقه ای ری را به خون كشانده است كه نجم الدین رازی دراین بالد متولد می شود. همین كشتارها كه 
درزمان  كودكی و نوجوانی رازِی بطن جامعه را درگیر كرده یکی از مهمترین عوامل گرایشات عرفانی او به شمار می آمد. 
شیخ جوان به خراسان می گریزد اما این بار سایه جنگ داخلی نیست كه او را دنبال می كند ، شب تاریك مغول این 
سرزمین را در ظلمت فرو می برد. رازی بار دیگر آواره می شود و بیش از 30 سال بدون آنکه علم و معرفتش قدرشناسی 
شود در ممالك اسالمی گریزان و پریشان است. گرچه زندگی  بلند شیخ پایان خوشی داشت اما مقصود من شیخ هشتاد 
ساله متنعم دربغداد نیست. منظور نویسنده آواره چهل و چند ساله ای است كه كتابی به نام مرصادالعباد را تدوین می كند. 
و مراد من نجم دایه، شیخ بلند آوازه صوفی و طریقت و اخالقیات او نیست، مقصود من قصه پرداز گمگشته ای است كه 

در گریزی جانفرسا در دل كتابی عرفانی قصه های هنرمندانه خلق می كند. 
پیش از آنکه بخواهم چیزی راجع به قصه عشق و آفرینش بنویسم الزم دیدم این خالصه را پیرامون زندگی شیخ 
نجم الدین رازی و اتفاقات بزرگ معاصر وی بنویسم و دلیلش تاثیر هنرمند و روایتگر از شرایط زیستی اش است. در داستان 
ذكر شده نویسنده نگاهی نوگرا به یك داستان تکراری ارائه می دهد. ظرافت قلم رازی از یك افسانه تکراری درست در 
قسمتی كه به آن پرداخته نشده، یك داستان عاشقانه متولد می كند. نویسنده در متون كهن از نشانه ها استفاده می كند. 
آیه ای  از قرآن را یاد می كند: »و نفخت فیه من روحی...« روح الهی به جسمی وارد می شود و در ادامه نویسنده با توجه 

به جان گرفتن این كالبد در قالب انسان آنچه می خواهد را می نویسد.
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در ابتدای قصه روح به عنوان پرسوناژ اصلی داستان وارد سرزمین ناامنی می شود، دلتنگی عجیبی 
دارد و احساس غربت تا پایان داستان همراه اوست. چیزی كه امروزه در ادبیات و فلسفه به عنوان 
تنهایی بشر و یا غربت انسان از آن صحبت می كنیم. مسئله ای كه در صد سال اخیر نویسندگان و 
فالسفه موفقی از جمله سارتر، كامو و در نوع ابزرد خود شاید ساموئل بکت پرداخت های هنرمندانه ای 
از آن در نوع مدرن خود ارائه داده اند. باید به این نکته نیز توجه كرد كه نقطه مشترك كه در غرب و 
شرق موجب فراگیر شدن تفکر در این مسئله ی اساسی یعنی تنهایی و ضعف بشر شد، ماشین رویا 

خوار بزرگی به نام جنگ بود.
 تصور كنید برادران شما در لهستان كشته می شوند، خانواده در حال فرار از فرانسه اشغالی هستند، 
محله كودكیتان بمباران می شود، كارخانه پردرآمدتان در انگلستان هدف هواپیماهای نازی ها قرار 
می گیرد و فرزندانتان در اردوگاه كار اجباری می كنند. در این لحظه سوال اساسی كامو به سراغ شما 

می آید: » آیا زندگی ارزش این همه زحمت را دارد؟«
 اما پیرامون شرق این سوال چند صد سال قبل به وجود آمده بود، زمانی كه قومی وحشی كه تتار 
می خواندندشان، وارد سرزمین های آباد و ثروتمند ترك ها، چینی ها، اعراب و ایرانی های متمدن 

در خاورمیانه و خاور دور شدند. مردمی به مراتب هولناك تر از نازی ها و با  قساوتی وصف نشدنی.
 عطاملك جوینی در شرح یکی از كشتار های مغول در شهری در نزدیکی بخارا می گوید: »...هركس 
از لشکر  كه در آب غرق نشد، به تیغ او كشته شد و حرم و فرزندان او را حاضر كردند. آنچه مردینه  

بودند تا اطفال شیرخواره را پستان َمنّیت  در دهان حیات نهادند و دایه از ابن دایه ترتیب دادند«
و در اندوه، این درد بزرگ را این گونه وصف می كند:

»...فاختگان و قماری شیون و نوحه گری آغاز كردند و بر یاد جوانانی كه هر بهار در بساتین  ِمی كش 
و غمگسار بودند، سحاب از دیده اشك می بارید و می گفت باران است...«

در چنین اوضاعی، تفکر و تعمق بر مسائل انسانی از جمله تنهایی، حدود هشتصد سال زودتر و با 
شدت بیشتری از آنچه در غرب بود وارد سرزمین های شرقی شد. این احساس دنیا گریزی به طور 
تمثیلی در ابتدای ورود روح به كالبد در داستان رازی منعکس شده است. اندوه بی اندازه روح یکی 
از جهت زشتی و ناپاكی كالبد و دیگری به سبب دوری از معشوق و اصل خویش، در او به حدی 

شعله می كشد كه:
 »..گاه خواستی قالب نفس بشکند و لباس آب و گل برخورد پاره كند...«

 در داستان كاراكتر دیگری وجود دارد كه تاثیر گذارترین و بهترین دیالوگ های  قصه را از او می 
شنویم. ذات تعالی در جایگاهی بزرگ به شکل صدایی آشنا و مرموز به داستان وارد می شود. بزرگی 
و توانگری ذات تعالی در داستان نه به سبب الوهیت یا خلقت بلکه همچون عقیده دیگر عرفا به سبب 
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معشوقیت اوست.
 اما كنش اصلی داستان، نقطه ورود حوا به داستان است. شخصیتی كه كامل پرداخته نمی شود و 
حتی یك دیالوگ در داستان ندارد، اما در نقطه اصلی داستان قرار گرفته. تا پیش از ورود حوا مراحل 
عشق در حال رشد و تعالی هستند. روح از وصال بیرون آمده و در حال ریاضت فراق برای بازیابی 
معشوق است. حضور حوا قواعد داستان را تغییر می دهد. از این نقطه به بعد روح استقالل خود را 
نسبت به كالبد از دست می دهد و شخصیت آدم به عنوان مجموعه روح و كالبد در داستان حضور 
دارد. ابلیس با یك دیالوگ به داستان وارد می شود و در شخصیت ذات تعالی، رحمانیت به جباریت 
تبدیل می شود و در پایان غیرت عشق به میان می آید و عاشق و معشوق به سبب خیانت به فراق 
بزرگتری دچار می شوند و عاشق به مجازات تنهایی جاودانه ای در وحشت سرای دنیا محکوم می شود.

پانویس:  اگرچه در ادامه متن اصلی داستان آدم بخشوده می شود اما قصه عشق در این نقطه پایان 
می گیرد. آنچه پس از آن در بین آدم و ذات تعالی وجود دارد عبودیت و الوهیت است. به همین سبب 
قصه را در جایی پایان دادم كه پایان عشق بود. ادامه این كتاب و صدها كتاب دیگر در باب عرفان به 

بیان بازیابی این عشق از دست رفته به طرق مختلف می پردازند. 
منابع:مرصادالعباد من المبدا الی المعاد، نجم الدین رازی، تصحیح محمدامین ریاحی

تاریخ جهانگشای جوینی، عطاملك جوینی، تصحیح حبیب اهلل عباسی و ایرج مهركی، جلد اول

▲پنجمين روز آفرينش| استاد محمود فرشچيان
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پیش از هرچیز باید دانست كه نخستین قصه هایی كه انسان ها برای یکدیگر گفته اند اساطیر بوده اند. اسطوره، قصه ای 
است كه تنها جنبه ی سرگرمی ندارد بلکه می كوشد آغاز، پایان و هدف جهان را توضیح دهد. به این معنا اسطوره روایتی 
مذهبی است كه گویندگان و شنوندگان بدان باور دارند. قطِب بسیار مهِم دیگِر قصه، وجه سرگرمی آن است، هر چه 
قصه ای از توضیح جهان دور شود به سرگرمی نزدیك می شود و تفاوت فرهنگ هایی مثل یونانی و ایرانی از این رهگذر  
قابل پژوهش است. ایلیاد و ادیسه  )800 ق.م.( یونانی كتابی است كه برخالف اوستای ایرانی)330 ق.م.( وجِه سرگرمی 
برقصه های آن غلبه دارد. اگر چه در اوستا هم قصه ها هستند، اما روشن است كه وجه اساطیری قصه ها بیش از ایلیاد 
بر كل روایت غالب است. از سوی دیگر در قرون بعد ما به قصه های اخالقی برمی خوریم، قصه هایی كه در آنها هرچند 
اسطوره حذف شده اما وجهی دیگر، یعنی آموزه های اخالقی، این قصه ها را از وجه سرگرمی دور می كند. اگرچه كسی 

مثل بورخس اعتقاد دارد كه در قصه های اخالقی هم هدف اصلی سرگرمی است:
من شك دارم كه جذابیت حکایت های اخالقی در نتیجه  اخالقی آنها باشد. آنچه ایزوپ یا حکایت سرایان هندو را مسحور 
می كرد تجسم حیواناتی بود كه مانند انسان های كوچکی بودند و كمدی ها و تراژدی های خاص خود را داشتند. فکر 
نتیجه گیری اخالقی بعدها اضافه شد. آنچه مهم بود آن بود كه گرگ با گوسفند، گاومیش با االغ، یا شیر با بلبل گفتگو 

می كرد.)بورخس، 1378: 63(

خاستگاه های داستان

كامران شکوري
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یکی از قدیمی ترین قصه های اسطوره ای كه از زمان باستان به دست ما رسیده است، الواح 
قصه  گیل گمش از تمدن بابل است، اثری باشکوه و كم و بیش موزون درباره  شهریار شهر 
اوروك.)سده 18 ق.م.( این پهلوان نامه شرح پیروزی های برجسته  گیلگمش است كه در 12 
لوح نگاشته شده است. گیلگمش قهرمانی است نیمه خدا و موجودی فناپذیر، قهرمانی بزرگ، 
زیبا و خردمند كه دو سوم وجود او خدایی بود و تنها یك سوم وی به انسان می ماند. او 
همراه با »انکیدو«)enkidou(  دوست و همرزم خود پیروزیهای شگرفی به دست می آورد 
و الهه  عشق »ایشتار« )عشتار( را به خود بر می انگیزد، ولی »گیل گمش«  این عشق را نمی 
پذیرد. »ایشتار« از بی اعتنایی او بر آشفته می شود و از این رو، گاومیش آسمانی را به زمین 
می فرستد تا او را از پای در آورد ولی »گیل گمش« و »انکیدو« گاومیش را می كشند. آنگاه 
»انکیدو« دچار بیماری سختی شده و می میرد. »گیل گمش« از مرگ دوست خود از پای 
درآمده خود از مرگ در هراس می شود. او بر آن می شود كه از راز زندگی و مرگ پرده 
برگیرد. او از افسانه های كهن در می یابد كه »اوت نا پیش تیم«)outnapishtime(  كسی 
است كه  زندگی جاوید دارد. از این رو به سفری خطرناك دست می زند تا »اوت نا پیش 
تیم« را بیابد و از او بپرسد كه چگونه زندگی جاوید یافته است. پس از سفرهای دور و دراز 
از موانعی هراس انگیز می گذرد و سرانجام به »اوت نا پیش تیم« دست می یابد. »اوت نا 
پیش تیم« قصه ی مشهورِ طوفاِن بابل را برای او می گوید كه شباهت بسیار زیادی به داستان 
طوفان نوح به روایت تورات، دارد. »اوت نا پیش تیم« مایل است گیلگمش را یاری كند، و 
نشانی گیاه عجیبی را كه خوردن آن جوانی می بخشد و در ته دریاست به او می دهد. هر چند 
گیلگمش گیاه را به دست می آورد، اما ماری، بی درنگ آن را می رباید و می بلعد. در آخرین 
لوحه، گیلگمش با روح انکیدو دیدار می كند و انکیدو او را از سرنوشت مالل انگیز مردگان 

آگاه می كند.
منظومه ی گیلگمش تنها حماسه سرگرم كننده درباره ی پهلوانی باستانی نیست بلکه در 
این منظومه مانند یك رمان مدرن،  جستجوی انسان برای یافتن معنای زندگی و بیهودگی 
تالش برای گریز از مرگ بازگو می شود. نتیجه فلسفی آن این است كه چون مرگ را تدبیری 
نیست و زندگی پس از مرگ اندوهناك می نماید، انسان باید در جستجوی لذت برآید و دم 

را غنیمت بشمارد.
قصه ی بسیار مهم دیگر، از روزگار باستان، هزار و یکشب است. این كتاب پیش از دوره 
هخامنشی در هند به وجود آمد و قبل از حمله اسکندر به فارسی )احتماالً فارسی باستان( 
ترجمه شد و در قرن سوم هجری زمانی كه بغداد مركز علم و ادب بود از پهلوی به عربی 
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برگردانده شد. اصل پهلوی كتاب ظاهراً از زمانی كه به عربی ترجمه شده از میان رفته است. 
داستان اصلی هزار و یکشب بدین گونه است كه:

»دو شاهزاده  برادر، مورد خیانت زنان خود قرار می گیرند، یکی تَرك پادشاهی كرده و راهی 
دیار برادر می شود و شاهزاده ی دیگر به انتقام خیانت همسرش هر شب دختری را به نکاح 
درمی آورد و بامداد دستور قتلش را می دهد. تا اینکه دیگر دختری در شهر نمی ماند و وزیر 
شهریار كه دو دختر به نام های شهرزاد و دنیازاد داشت و به شدت نگران این قضیه بود به 
پیشنهاد شهرزاد وی را به عقد پادشاه درمی آورد. شهرزاد همان شب به شهریار می گوید كه 
خواهری دارد كه هر شب با قصه های او به خواب می رود و درخواست می كند كه همان شب 
خواهرش را به قصر بیاورند تا برای بار آخر برایش قصه بگوید. دنیازاد می آید و شهرزاد قصه 
گویی را آغاز می كند، شهریار هم كه مسحور این قصه شده بود مهلت می دهد كه فردا شب 
ادامه قصه را بشنود و بنابراین كشتن شهرزاد را موكول به بعد می كند و این قصه گویی ها هر 

شب ادامه پیدا می كند.
ویژگی های روایی هزار و یکشب آن را به یك مجموعه ی شگفت و بسیار غنی بدل می كند به 
گونه ای كه داستان نویس بزرگی مثل بورخس تمام داستان های خود را مدیون هزار و یکشب 

می داند.
این مجموعه  بزرگ، از سویی بسیار متکثر و فراهم آمده از سنت ها، افکار و روایت های ملت ها و 
آیین های گوناگون است. ردپایی از شاهان ایرانی و هندی تا خلفای عباسی و هزاران شخصیت 
از اقشار مختلف دیگر، از انسانها گرفته تا اجنه، پریان و دیوان در آن دیده می شود كه بر تنوع 
و جذابیت آن می افزاید. از سوی دیگر از تکنیك داستان در داستان در آن استفاده شده به این 
نحو كه راوی یك داستان را ناتمام میگذارد و وارد داستان دیگری می شود تا تعلیق و هیجان 

را برای مخاطب هر چه بیشتر كند.
درباره  نویسندگان این قصه ها یا قصه های اساطیری مثل گیلگمش اطالعی در دست نیست. 
اما می توان گفت این كتاب حاصل كار هزاران مبدع است بدون آنکه هیچ كدام از آنان بداند 
كه در تألیف این كتاب پرآوازه كه یکی از برجسته ترین آثار كل دنیا در طول تاریخ است، 
مشاركت دارند. فون هامِر شرق شناس اعتقاد داشت كه مردان قصه گوی شب، یعنی مردانی 
كه حرفه شان قصه گویی در طول شب است مولفان قصه های هزار و یکشب هستند. او به یك 
متن فارسی باستان استناد می كند و می گوید اولین فردی كه به این قصه ها گوش داد اسکندر 
مقدونی بود كه مردان قصه گوی شب را به گرد خود جمع می كرد تا برای تسکین عارضه ی 

بی خوابی اش برایش قصه بگویند.)بورخس، 1378: 63(
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از دیگر سرچشمه های ادبیات داستانی جهان، قصه های اخالقی یا فابل)Fable( است. فابل  به 
معنی قصه و حکایت و منشأ آن كلمه ی التین Fabula است. فابل در اصل نوعی تمثیل است 
)تمثیل بیان حکایت و روایتی است كه هرچند معنای ظاهری دارد، اما مراد گوینده، معنای كلی 
دیگری است.( كه قصه ها و افسانه های كوتاهی را به گونه ی منثور یا منظوم  از زبان حیوانات بیان 

میکند و هدِف روایِت آن رسیدن به نتایج اخالقی است.
منشأ غالب فابل های اروپایی را می توان از مشرق زمین به ویژه از هندوستان دانست. كتاب كلیله و 
دمنه از بهترین فابل های موجود به شمار می رود. در زبان سانسکریت به آن »دانتا كاثا« و »كالپتیا 
كاثا« گفته می شود كه به معنی افسانه است. كلیله و دمنه كه نام دو شغال است از این دو كلمه 
سانسکریت گرفته شده و امروزه به كتاب كلیله و دمنه یا پنجاتترا )یعنی پنج باب یا پنج قصه( 
مشهور است. كتاب كلیله و دمنه را برزویه  طبیب، در روزگار انوشیروان از زبان هندی به زبان پهلوی 

و در اوایل دوره ی اسالمی عبداله ابن مقفع آن را به زبان عربی برگرداند.
ظاهراً رودكی این ترجمه را به رشته نظم در آورد اما منظومه ی رودكی از بین رفته است. در قرن 

ششم هجری ابوالمعالی، نصراله منشی آن را به فارسی برگرداند و احادیث و اشعاری بدان افزود. 
كتاب كلیله و دمنه از متن اصلی یا عربی به زبان های اروپایی نیز راه یافته است. 

كلیله و دمنه بنا به قول نصراله منشی مشتمل بر 16 باب بوده كه 10 باب آن را به هندیان نسبت 
داده اند و شش باب بقیه را ایرانیان بدان افزودند.  ظاهراً قدیمی ترین فابل های موجود مربوط به 
یونانیان و متعلق به قرن های هفتم و هشتم قبل از میالد است. بیشتِر این فابل ها از شخصی به 
نام ایزوپ نقل شده است )ایزوپ شخصیتی افسانه ای مانند لقمان است(. او مردی الکن، گوژپشت 

و زشترو اما دانا و فرزانه از مردم یونان بود. 
بعدها یعنی سیصد سال قبل از میالد شخصی بنام فالریوس، فابل های ایزوپ را جمع آوری كرد و 
در قرن اول پیش از میالد فدروس، نویسنده  رومی بخشی از آنها را به رشته نظم در آورد و بدین 
گونه فابل های ایزوپ به زبان التین راه یافت. در فابل هر یك از جانوران نمونه و سمبلی از یك تیپ 

اجتماعی یا اخالقی هستند. مثالً در كلیله و دمنه »شیر« مظهر شاهان و حاكمان است:
آورده اند كه زاغی و گرگی و شگالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزدیك شارعی عامر. 
اشتِر بازرگانی در آن حوالی بماند بطلب چراخور در بیشه آمد. چون نزدیك شیر رسید از تواضع و 
خدمت چاره ندید شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشافی كرد و پرسید: عزیمت در مقام 
و حركت چیست؟ جواب داد كه: آنچه ملك فرماید. شیر گفت: اگر رغبت نمایی در صحبت من 
مرفه و ایمن بباش. اشتر شاد شد و در آن بیشه ببود. و مدتی بر آن گذشت. روزی شیر در طلب 
شکاری می گشت پیلی مست با او دوچهار شد، و میان ایشان جنگ عظیم افتاد و از هر دو جانب 
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مقاومت رفت، و شیر مجروح و ناالن باز آمد؛ و روزها از شکار بماند. و گرگ و زاغ و شگال بی 
برگ می بودند. شیر اثر آن بدید و گفت: می بینید در این نزدیکی صیدی تا من بیرون روم و 

كار شما ساخته گردانم؟
ایشان در گوشه ای رفتند و با یك دیگر گفتند: در مقام این اشتر میان ما چه فایده؟ نه ما را 
با او الفی و نه ملك را ازو فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند، تا حالی طعمه ی او 
فرونماند و چیزی بنوك ما رسد. شگال گفت: این نتوان كرد، كه شیر او را امان داده است و در 
خدمت خویش آورده. و هركه ملك را بر غدر تحریض نماید و نقض عهد را در دل او سبك 
گرداند، یاران و دوستان را در منجنیق بال نهاده باشد و آفت را بکمند سوی خود كشیده. زاغ 
گفت: آن وثیقت را رخصتی توان اندیشید و شیر را از عهده ی آن بیرون توان آورد؛ شما جای 

نگاه دارید تا من بازآیم.
)كلیله و دمنه ترجمه ی نصراهلل منشی، باِب االسد و الثور، حکایت گرگ و زاغ و شغال(

 در منطق الطیر عطار »هدهد« سمبل رهبر و مرشد  و »سیمرغ« مظهر خداست . »بلبل« 
نشان  هم  »طاووس«  و  ظاهربینان  و  زاهدان  مظهر  مردم خوشگذران، »طوطی«  نمونه ی 
دهنده ی مردمی است كه تکالیف را فقط برای رسیدن به بهشت انجام می دهند. در نمونه ی 
زیر از »منطق الطیر عطار«، »بوتیمار«، نشان دهنده ی افراد خسیس است كه اگرچه امکانات 

دارند اما نمی توانند از زندگی بهره ای ببرند:
پس درآمد زود بوتیمار پیش ------- گفت ای مرغان من و تیمار خویش 

بر لب دریاست خوشتر جای من------- نشنود هرگز كسی آوای من 
از كم آزاری من هرگز دمی------- كس نیازارد ز من در عالمی 

بر لب دریا نشینم دردمند------- دایما اندوهگین و مستمند 
ز آرزوی آب، دل پر خون كنم------- چون دریغ آید، نجوشم چون كنم 
چون نیم من اهل دریا، ای عجب ------- بر لب دریا  بمیرم خشك لب 

گرچه دریا می زند صد گونه جوش------- من نیارم كرد ازو یك قطره نوش 
گر ز دریا كم شود یك قطره آب ------- ز آتش غیرت دلم گردد كباب 
چون منی را عشق دریا بس بود------- در سرم این شیوه سودا بس بود 

جز غم دریا نخواهم این زمان------- تاب سیمرغم نباشد االمان 
آنکه او را قطره ی آبست اصل------- كی تواند یافت از سیمرغ وصل

در این نامه از پراهمیت ترین خاستگاه های داستان مانند اساطیر، حماسه ها و قصه ها گفتیم اما 
باید دانست خاستگاه های داستان به اینها محدود نیست و سرچشمه های بسیار دیگری مثل 
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تراژدی، كمدی، كتابهای مقدس، قصه های فولکور)عامیانه( و ... روی داستان تاثیر بسیاری دارند اما 
مجال مطرح كردن آن در این نوشته ی كوتاه نیست.

منابع:
بورخس، خورخه لوییس)1378(، هفت شب با بورخس، ترجمه ی بهرام فرهنگ، نشر مركز

باكنر، تراویك)1383(، تاریخ ادبیات جهان، جلد اول، ترجمه ی عربعلی رضایی،  نشر فرزان روز
عطار نیشابوری)1391(، منطق الطیر، نشر علمی وفرهنگی
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روايت چيست؟
روایت كردن چیست؟  پیش از همه روایت كردن گفتن چیزی است. اگر راوی چیزی نگوید 
اگر لجوجانه لب به سخن نگشاید هیچ نداریم. از داستان هیچ خبری نمی توانیم بگوییم. پس 
روایت نوعی گفتن است. اما گفتن چیست؟ گفتن یك عمل منحصرا انسانی است. در طبیعت 
همه چیز فقط اتفاق می افتد ولی چیزی گفته نمی شود. اما انسان می ایستد و موازی و همراه 
با اتفاق یك رشته كلمات روی زبانش جاری می  كند. معادل آنچه اتفاق می افتد صوت از حنجره 
بیرون می دهد و كلمه تولید می كند. اما هر گفتنی هم روایت نیست.  انسانها سخن می گویند 
گفتگو می كنند، اظهار نظر و قضاوت می كنند، شرح حال می دهند و ... همه ی اینها را هم با 
كلمات می گویند اما لزوما روایت نمی كنند. روایت جایی است مخصوص كه تعریف آن به طور 
كامل ممکن نیست اما می توانیم به مرزهایش نزدیك شویم. راوی از چینش كلمات خود هدفی 
دارد. چینش كلمات او بیهوده و علی السویه نیست. شیوه  گفتِن روایتگرانه سمت و سویی دارد و 
می خواهد ما را به جایی ببرد. راوی برخی از وقایع را حذف می كند یا نمی گوید تا آنها را برای 
آینده نگه دارد و ما را با خود همراه كند. راوی با نوع گفتِن خود هنرمندی می كند. او چیزی 
را می داند كه مانند یك گنج دلیل برتری اوست. این برتری كیفیات بسیار متنوع و متفاوتی 

دارد. یکی سرگرم كننده، یکی غافلگیركننده، یکی درونی و تأثیرگذار، یکی آگاهی بخش و...
اما برخی ویژگی های مشترك در همه ی روایتهاست. همه ی روایت ها قصه ای می گویند و 
قصه گویی)راوی( دارند) مثال عده ای بر این باور اند كه متون نمایشی چون راوی ندارند و قصه  ی 
آنها در خالل گفتگوی شخصیتها آشکار می شود روایت نیستند.( روایت ها زمان مند اند. آنها 
در زماِن خود توالی ملموسی از حوادث را می گویند. این حوادث به صورت تصادفی در پی هم 
نیامده اند بلکه نتیجه ی یکدیگر هستند. اگر متنی فقط حاصل جمِع چیدن گروهی از حوادث 

باشد بی آنکه ارتباط علت و معلولی میانشان باشد، روایت نیست.

روايت
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با تقریب خوبی می توان گفت كه روایت، در آغاز از شرایط متعادل و بسامانی سخن می گویند 
كه بعد نیرویی این وضعیت متعادل را بر هم می زند و بالخره طی كنشهایی تعادل اولیه دوباره 
برقرار می شود. گویا این موضوع را بهتر از همه پراپ نظریه پرداز و روایت شناس روس بیان 

كرده: 
دیوی شاهزاده خانم را می دزدد پس قهرمان قصه راهی سفر و جنگ با دیو می شود و ...

پراپ این تغییر وضعیت را رخداد می خواند. به نظر او رخداد از عناصر اصلی روایت است و عمده  
كار پراپ در كتاب معروفش: “ریخت شناسی قصه های پریان”، شناسایی این رخدادهاست. وی 
به این نکته توجه می كند كه از میان عناصر سازنده ی قصه ی عامیانه كدامیك ثابت و كدام 
متغیر اند. در حالیکه در قصه  عامیانه قهرمانان به ظاهر متفاوت اند)یعنی فرضا در قصه ای نمکی 
قهرمان است و در قصه ای حسن كچل( ولی كاركرِد آنها و نقشی كه در پیشبرد كنشهای قصه 
به عهده دارند نسبتا ثابت است. نقِش اشخاص قصه، عناصر ثابت و پایدار را در یك قصه تشکیل 
می دهند، و از اینکه چه كسی آن ها را انجام می دهد و چگونه انجام می پذیرد مستقل هستند، 

او بازیگران قصه )شخصیت های قصه( را شامل هفت تیپ می داند:
1. آدم خبیث  2. بخشنده  3. قهرمان)جستجوگر یا قربانی(  4. اعزام كننده  5. یاری دهنده  

6. شخص مورد جستجو)شاهزاده خانم(  7. قهرمان قالبی
باید توجه كرد كه در قصه  عامیانه یك تیپ می تواند چندین نقش را به عهده بگیرد. به طور 
مثال فردی می تواند هم نقش آدم خبیث را به عهده بگیرد و هم قهرمان قالبی باشد، همانطور 
كه یك نقش را هم چندین نفر می توانند بازی كنند. مثال چند نفر نقش یاری دهنده را به 

عهده بگیرند.
تودورف دیگر نظریه پرداز مهم حوزه ی روایت شناسی معتقد بود كه برای تحلیل های روایی باید 
از روش های زبانشناسی یاری گرفت. او بیش از هرچیز می خواست برای روایت، دستور زبانی 

جهانی تدوین كند كه برای تمام اشکال روایت صادق باشد:
او روایت را متشکل از سه مقوله  اصلی می داند: 1. اسم خاص)یعنی هر اسم به منزله ی یك 
شخصیت است( 2. صفت)كه توصیف كننده ی عامل قصه و یا شخصیت داستان است. تودورف 
صفات روایتی را به سه دسته  صفِت توصیفی، ملکی و منزلتی تقسیم می كند.( 3. فعل)اعمال 

هر شخصیت همانند فعل در زبان است.(
تودورف اعمال روایتی را به سه دسته تقسیم می كند:  1. افعالی كه برای تغییر وضعیتی به كار 
می روند.      2. افعالی كه جنبه توبیخی دارند. 3. افعالی كه برای انجام مجازاتی به كار می 
روند. نکته  مهم درباره ی این تقسیم بندی آن است كه تودورف زمانی كه به ساختار درونی 
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قضایای روایت توجه دارد به این تقسیم بندی دست می زند و در حقیقت این تقسیم بندی 
با توجه به معنای درونی قضایای روایتی انجام شده است. او همین ساختار معنایی را برای 
دیگر اجزای كالم نیز به كار می برد)از قبیل اسم وصفت(. به نظر تودورف هر گونه نظریه ی 
معنایی درباره ی اجزای كالم بر تمایز میان توصیف و تسمیه استوار است)او اسم خاص، 
ضمیر و حروف معرفه و نکره را جزء تسمیه می داند در صورتی كه اسم، فعل، صفت و قید را 
عمدتا توصیفی ارزیابی می كند.( تودورف جنبه های توصیفِی یك قضیه ی روایت را گزاره ی 

آن می داند و جنبه های تسمیه ای آن را نهاد جمله به حساب می آورد.

راوی کيست؟
بعد از بحث درباره روایت به خود راوی می رسیم. اگر چه این دو ارتباط تنگاتنگی دارند 
اما دقت روی ویژگی های راوی بسیاری از نکات تاریك روایت را بر ما روشن می كند. 
گفتیم راوی كسی است كه در حال تولید كلمه هاست. اما چگونه این كار را می كند؟ 
هرچه هست  ماست.  روی  پیِش  او  كلمه های  اما  بینیم.  نمی  را  او  نمی دانیم، چون  ما 
همین جاست و همین هاست. كلمه های راوی روی كاغذ، پیش روی ما. هر چگونگی ای اگر 
اثری در كلمات راوی گذاشته باشد ما آن را می فهمیم اما اگر نه، ما آن را نخواهیم دانست. 
راوی كجا ایستاده است؟ آیا خود، یکی از آدمهای داستان است یا صرفا یك صدا با منشا 
نامعلوم؟ اگر یکی از آدم های داستان است، غیر از گفتن كار دیگری هم انجام می دهد 
یا یك شخصیت منفعل است و مهم ترین كنش او همان روایت؟  آیا اینکه راوی این همه 
حرف بزند و كلماتش را قطار كند دلیلی دارد یا نه؟ مثال مهمانی به خانه ی او آمده كه 

دارد برایش قصه ای را روایت می كند؟
آیا راوی وقایع را درست و سرراست روایت می كند و كلمات ساده به كار می برد یا نه، سعی 
می كند با سیاِق گفتِن خود، پیچیدگیهایی خلق كند كه خود مستقل از داستان، داستان 
دیگری است؟ داستاِن كلمه سازی ها و عبارت سازی هایی كه خود دلیل ها و سمت و سویی 
دارد؟ روایت گری خود، موضوع می شود  و هرچه بهتر و هنرمندانه تر و هرچه عجیب تر 

كلمات و روابط پیچیده ی آن ها را نمایان كند به هدف خود نزدیکتر شده؟
اگر راوی فقط صداست، آن صدا همه چیز را می داند یا فقط اطالعات نزدیك به یك 
شخصیت را به ما می دهد؟ اگر راوی یکی از آدمهای داستان است، آیا از مکان او آگاهیم؟ 

و منظره ای كه مقابلش قرار دارد ربا می بینیم؟
زماِن راوی چه؟ آیا صبح است یا شب؟ اصال زمان بر او می گذرد و اگر می گذرد همان زماِن 
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داستاِن اوست یا زمانی مخصوص خودش؟ 
از  افعال متن می توانیم دریابیم. فرض كنید یکی  از  را  از هر چیز، كیفیت راوی  پیش 
جمالت روایت به فعل »رفتم« ختم شود. »رفتم« اول شخص مفرد ماضی است. از عدِد 
فعل )مفرد( درمی یابیم كه راوی ما یك نفر است و از شخِص آن )اول شخص( به هویت او 

پی می بریم. من، یعنی كسی كه سرگذشت خودش را می خواهد بگوید.
اگر راوی من باشد، خود منم. پس تمام درون خودم برایم عیان است و جزئیات و علتهای 

غایی كارهایم را می دانم و تحلیل می كنم.
اگر راوی دوم شخص باشد یعنی آن كسی است كه با من سخن می گوید پس من شخص 
مهمی برای او هستم. من محرم اسرارش هستم، او با من احساس صمیمیت می كند و 

ارتباط عاطفی دارد.
اگر راوی سوم شخص باشد، آن شخص نامعلوم است: یك مِن پنهان. پس دست او باز 
است كه در مکان ها و زمان های مختلف سفر كند . آدم ها، وقایع و طبیعت را نظاره 
كند. او می تواند اندیشه های شخصیت های مختلف را بشکافد و به درونشان و جزئیات 
یا دشمنی هاشان،  از صمیمتها  و  بکاود  را  یکدیگر  با  روابطشان  یابد،  ذهنهایشان دست 

نزدیکی یا دوری شان حکایت كند.
گونه های رایج روایتگری كدامند؟

گفتیم روایت از تلفیق میاِن راوی و نوع روایت بدست می آید. نویسندگان تاكنون گونه های 
مختلفی برای جانمایِی راوی و تركیب آن با نوع روایتش ارائه داده اند كه برخی از آنها 
در طول سالیان، بسیار رایج و مرسوم شده است اما به این معنا هم نیست كه روایتگری 
آنها  این عده، همه  گونه هایی كه در  اینکه  یا  باشد  این عده  گونه ها  از  نمی تواند خارج 

روایتگری شده را می تواند پوشش دهد.
یکی از این گونه ها روایت كردن برای مخاطب است. در این گونه، راوی مخاطبی را خطاب 
قرار داده و دارد داستانش را برای او حکایت می كند. ما با شاهدهایی به حضوِر مخاطب او 
پی می بریم از قبیل اشاراتی كه ممکن است به او بکند مثل »شما كه مرا می شناسید«، یا 
به صورت فعل امر مانند »اینجا بنشینید.« در این نوِع روایت حتی اگر به هویت مخاطب 
راوی به طور كامل پی نبریم حضور او را احساس می كنیم و دلیل روایت راوی را میفهمیم.
گونه  دیگر، روایِت نامه ای است كه در آن راوی داستاِن خود را در خالل نامه هایی كه به 
یك مخاطب خاص نوشته بیان خواهد كرد و نویسنده به ظاهر یك دسته نامه های او را 
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كه به مخاطِب خودش نوشته به ترتیب زمان در كنار هم قرار داده و به ما ارائه می دهد.
گونه  دیگر، روایت از طریق دفتر یادداشت است. راوی یك دفتر یادداشِت روزانه دارد كه 
هر روز وقایعی را كه برایش اتفاق افتاده یا ذهنیات و تفکرات خود را توی آن می نویسد و 

نویسنده نوشته های آن دفترچه را به ما عرضه می كند.
گونه  دیگر تك گویی درونی است. تك گویی درونی یکی از شیوه های جریان سیال ذهن 
است كه در آن راوی یا شخصیت اندیشه های ذهن خود را بیان می كند، پیش از اینکه 
پرداخت شود یا شکل بگیرد. در این شیوه راوی براساس تداعی معانی سیر ذهنی خود را 
پی می گیرد و ما به طور غیر مستقیم در جریان افکاِر او و واكنش هایش نسبت به محیط 

قرار می گیریم.
در این مطلب كوتاه، مختصری از تعریف روایت، انواع راوی و گونه های روایتگری برای 
آشنایی خوانندگان آوردیم اما باید دانست این گونه مباحث بسیار گسترده تر و مسئله های 
هر یك بسیار پیچیده تر از گنجایِش این نوشته است. از این رو به خوانندگان محترم 
كتابهای  در  روایت شناسی  به  مربوط  منابع  به  بهتر  مطالعه ی  برای  می كنیم  پیشنهاد 

نظریه ی ادبیات و عناصر و تکنیك های داستان نویسی مراجعه كنند.
تودورف، تزوتان)1395(، نظریه ادبیات، ترجمه انوشیروان گنجی پور، نشر نی

بدره ای،  نشر  فریدون  پریان، ترجمه  افسانه های  پراپ،  والدیمیر)1396(، ریخت شناسی 
توس

اخوت،  احمد)1371(، دستور زبان داستان، نشر فردا
براهنی، رضا)1393(، قصه نویسی، نشر نگاه

میرصادقی، جمال)1388(،  عناصر داستان، نشر سخن
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روايت نه آن است که تو مي پنداري

▲نقاشي چهاراسب| دوره صفوي
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نمی توانی حرف بزنی، به جای حرف زدن بوسه می زنی
بلند نشو، از رخِت خوابت، بلند نشو، اسماعيل! حرف که می زنی

گريه ام می گيرد که چرا حرف نمی توانی بزنی.
رضا براهنی؛ شعِر بلنِد اسماعيل

 
باید نجاتت می دادم. باید نجاتت می دادم فهیمه. گریه نکن. بخند. بخند. بگذار صدایت در سرم بپیچد؛ برود، برود، برود و 
در رگ هام بپیچد، در قلبم بپیچد، در تِن سردشده ام بپیچد. بگذار صدایت را همیشه با خود داشته باشم. بگذار سفیدِی 
دندان هات آخرین تصویرم از این دنیای سیاه باشد؛ بگذار َدمی دیگر به زغاِل چشم هات خیره شوم. بگذار َدمی در خنکای 
سایه ات بنشینم. گریه نکن. باید وجود اثیری ات را از رنِج كلمات نجات می دادم. باید از اندوهِ شب های تنهایی، ماللت، 

رنِج بودن در تاریکی، و روزمرگی نجاتت می دادم.
چقدر زیبایی فهیمه؛ زیباتر از آن كه من نوشته اَمش. نزدیك تر بیا. چشم هات، چشم هات، چشم های معصومت، موهات، 
قِد بلندت، قرِص صورتت در تاریکِی موهات. چقدر زیبایی. گریه نکن. الماس ها را نریز بر این زمین كثیف. بگذار با خیالی 

آسوده چشم هام را ببندم.
 من، تو شده ام و تو، من شده ای. یکی شده ایم. یگانه شده ایم. تقدیر این چنین بوده. به پایان خود رسیده و در تو شروع 

شده ام. خوشا تقدیری كه انتهایش یگانه شدن باشد.

بلند شو از رخِت خواب

بهنام مومني
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حاال تو قلم را بردار و ادامه را بنویس. قبل از نوشتن، آن كاغذهای خط خطی را از آن گوشة افسردة 
اتاق بردار و ببین من چه نوشته ام. بعد تو بنویس. از این ها بنویس كه من نتوانستم بنویسم: خنده را 
بِِنشان بر لب ها، حرف را بنشان بر لب های دو عاشق، خون را قطره قطره جمع كن از كِف خیابان ها 
و كوچه ها و برگردانشان به رگ ها، هجاهجای عشق، این راز سربه مهر، این بار امانت را زمزمه كن در 
گوش ها، نان را بگذار در سفره ها، بادبادك ها را برقصان در دسِتان معصوِم كودكان، خنجری بگذار بر 
گلوی رنج، ُمشتی دانه بریز برای كبوتران خسته، زنجیرها را باز كن، شیون ها را برگردان به گلوها، 
مسیر گلوله ها را عوض كن، پسراِن مفقود را برسان به مادران منتظر، شاخه گلی بگذار در دهان 
تفنگ ها و تانك ها، و با دست های عاشقت، عّشاق را مزاری بنا كن به مدِد عشق، به مدِد عشق، به 

مدِد عشق.

روز اول:
به خأل نگاه می کرد. از پشت اليۀ غليِظ بخار به خأل نگاه می کرد. خيابان ها، کوچه ها، 
ساختمان ها، و آدم ها بی شكل و بی رنگ بودند. می ترسيد خيابان را عق بزند. خيابان از 
ِکش آمدن خسته شده بود؛ ايستاد و به پاهای فهيمه تكيه داد. گرما، بوی عرق می داد. 
به خأل نگاه می کرد و صداها، نمْدپيچ از کنارش می گذشتند. هوا شيرين بود. پيرزنی 
خرماهايش را در پياده رو، روی هم چيده بود. از کنارش رد شد. شرجی و تش باِد ضعيفی 

به صورتش می خوردند. بلورهای عرق، صورتش را درخشان تر می کرد.
می خواست به سمت خانه حرکت کند که ديد مدتی ست جلِو در خانه ايستاده. کليد را 
فروکرد در دهاِن در. صدای چرخاندنش در گوِش در پيچيد. روز تا پشِت در همراهش 

آمد و همان جا ماند.
ـ سالم.
ـ سالم.

ـ خسته ام، می روم بخوابم.
بر لبۀ تخت نشست. لباسش آن قدر سياه بود که انگار همۀ چراغ های جهان را بر آن 
خاموش کرده اند. شالش را درآورد. اتاق تاريک تر شد. آرنج ها بر زانو، صورتش را چند 
ثانيه الی کاسۀ دست ها مچاله کرد. زغاِل چشم هاش از الی انگشتانش مشخص بود. 
می خواست بر نيروی جاذبه غلبه کند و بلند شود. آهسته بلند شد و پنجره را باز کرد. 
َشرجی، خودش را با صدای خيابان به درون اتاق پاشاند. از پنجرۀ گردوخاک گرفته به 
منظرۀ بيرون نگاه کرد. ماشين ها رد می شدند. ماشين ها آهسته رد می شدند. ماشين ها 

حاال تو قلم را بردار 
و ادامه را بنويس. 
قبل از نوشتن، آن 

کاغذهای خط خطی 
را از آن گوشۀ 

افسردۀ اتاق بردار 
و ببين من چه 

نوشته ام. بعد تو 
بنويس. 
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▲ همنشينی خودخواسته| رنه مارگاريت  
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می شدند.  رد  آهسته  ماشين ها  می شدند.  رد  آهسته  ماشين ها  می شدند.  رد  سريع 
ماشين ها رد می شدند. ماشين ها رد می شدند. ماشين ها آهسته رد می شدند. او به اين 

منظرۀ تكراری نگاه می کرد.
هندزفری را از کيف درآورد. پيچاپيچش را باز کرد و در گوش گذاشت. صدايی آرام. 

چشم هاش را بست.
»همه شب نالم چون نی/ که غمی دارم

دل وجان بردی اما/ نشدی يارم
با ما بودی/ بی ما رفتی

چو بوی گل به کجا رفتی
تنها ماندم/ تنها رفتی

چو کاروان َرَود/ فغانم از زمين/ بر آسمان َرَود/ دور از يارم
خون می بارم«

الماسی از زغال چشم هاش افتاد.
»فتادم از پا/ به ناتوانی

اسير عشقم/ چنان که دانی
رهايی از غم/ نمی توانم

تو چاره ای کن/ که می توانی«
چه كاری می توانم برایت بکنم؟ هربار كه این تکة داستان را می خوانم، زغال چشم هات، كه از 
پِس پشت الیه ای مه آلود نگاهم می كنند، به گریه ام می اندازند. كاش می توانستم دست بَبرم به 
كلمات و بیرونت بِکشم از این ماللت؛ نجاتت بدهم از رنِج كلمه بودن. كلمه ای پرتاب شده به رنج و 

ماللت.
بلند می شوم. این ها را نشسته بر  دو-سه روز است كه سرما خورده ام. به زحمت از رختِ خواب 
رخت خواب می نویسم. كاش بودی فهیمه. كاش كاسه ای سوپ را، كه خودت درست كرده ای، به 
دستم می دادی تا جان بگیرم و ادامه ات را بنویسم. كاش بودی فهیمه. سر می گذاشتم بر زانویت و 

نگاه می كردم به چشم هات؛ به زغاِل چشم هات. كاش از جنس كلمه نبودی فهیمه.
هر كاری می كنم، نمی توانم ادامه ات را بنویسم. می خواهم خنده را بر لب هات بنشانم؛ اما نمی شود. 
خودم تو را زیبا نوشته و در كلمات نشانده ام؛ اما فهیمه، رنج، سرنوشت محتوِم تو شده است. باید 
نجاتت بدهم از رنِج كلمات. باید نجاتت بدهم فهیمه. دیگر نمی توانم بنویسم. باید به شب و لذِت 

سکوت و تنهایِی در شب خیانت كنم. باید بخوابم و فردا ادامه ات را بنویسم.
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روز دوم:
چشم هاش را باز کرد.

چشم هات. چشم هات. چشم هات. نمی توانم از چشم هات ننویسم. چشم هات نمی گذاَرندم. 
می خواهم از اتاق بنویسم، از خنده هات بنویسم، از كمد لباس ها بنویسم، از میز آرایش بنویسم، 
از نقاشی ها و طرح های ناتمام بنویسم، از قفسة كتاب ها بنویسم اما چشم هات، آن دو تاریکِی 
غلیظ كه از البه الی كلمات زل زده اند به من، نمی گذارند. باید تالش كنم ادامه ات را بنویسم.

هندزفری را از گوش درآورد و به اتاق نگاهی انداخت. سرفه ای کرد. سرفه اش بوی 
خاک می داد.

باید كاری كنم كه بخندی. هر جور شده باید خنده را بنشانم بر لب هات. باید چند پرترة خندان 
و چند عکس گربه و بچه نصب كنم بر دیوار اتاقت، چند كتاب از كوئلیو، رولینگ، جوجو 
مویز، فهیمه رحیمی، و م.مؤدب پور بگذارم در كتاب خانة كوچکت، بی شعورِی كرمنت، قهوة 
سرد آقای نویسنده، كتاب »راز«، و چند كتاب از رابینز و تریسی را بگذارم بر میِز كنج اتاقت، 
لباس هایی رنگارنگ آویزان كنم به میلة كمدت، و چند موزیك پاپ بریزم در موبایل و لپ تاپت.
نه، نمی توانم بنویسم. مدام سرفه می كنم. نمی دانم چه شده. دستم می لرزد. باید بخوابم. باید 

بخوابم. چشم هام تار می بینند تو را. باید بخوابم. باید بخـ... .

روز سوم:
»خيانت  و  انسان«  »پسِر  دالی،  سالوادور  حافظۀ«  »تداوم  مونک،  ادوارد  »جيِغ« 
تصاويِر« رنه ماگريت، و چند پرتره از فريدا يک ديوار، نيم رِخ وولف، لحظۀ دستگيری 
سارتر و دوبووار در ِمی ۱9۶۸، کافكا، کامو کنار پنجره ای و سيگاری الی انگشت هاش، 
دوراس در پيری، فرهاد پشت پيانواَش، گلشيری موقِع خواندن انفجاِر بزرگ، صادق 
هدايت، شاملو و نوشته ای نستعليق که »عشق را ای کاش زبان سخن بود«، خندۀ 
فروغ، فريدون فروغی، رؤيايی با کاله ماگريتی اش، و نيم رِخ براهنی وقتی دارد از 
ديوارهای کاه گلی تبريز می گويد، ديوار ديگری را پوشانده اند. همه پشت هاله ای از 

گردوخاک به اتاق و فهيمه نگاه می کنند.
باز تالش کرد بر نيروی جاذبه غلبه کند. آهسته بلند شد. به حفره های کتاب خانه 
نگاه کرد؛ حفره هايی که نه در کتابخانه که در روحش ايجاد شده اند. جوری عميق 
نگاه می کرد که انگار فرانسيس بِيكن است و خيره به تابلِو »سه مطالعه بر پيكره های 
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پای صليب«. هرچه گشت نتوانست حفره ها را پيدا کند. آنا کارنينا، مادام بوواری، خانم 
َدلِوی، ابلوموف، و ساعت ها. انگشتش را بر کتاب خانه و کتاب های خاک گرفته اش کشيد. 
سرش را خم کرد و چشم درچشِم حفره ها، بوی چوب و کاغذ را فروداد. جانی گرفت. 
قلم مو را برداشت و طرح نيمه تمامش را برانداز کرد. با قلم مو و رنگ ها ور رفت. آبِی تيره 

و توسی. نتوانست. بازهم شكست خورد.
تابستان، پاورچين پاورچين از ديوار باال می آمد، به درون اتاق نگاه می کرد و از پنجره 

عبور؛ آهسته بر تخت، صندلی، و فرش دراز کشيد. 
می خواست تنهايی اش را پرت کند بيرون؛ و کرد. بعد به سرعت پنجره را بست. می دانست 

که از تنهايی و ماللت رها نخواهد شد.
دست ها را بر ميز آرايش گذاشت و به سمت آينه خم شد. به خودش نگاه کرد. به اين 
غريبۀ در آينه. به چروک های ريز دور چشم ها و لب هاش. می خواست برای چندمين بار 

»نفريِن« باِّل تار را ببيند؛ منصرف شد. موزيک را پخش کرد:
»می بينم صورتمو تو آينه

با لبی خسته می پرسم از خودم
اين غريبه کی ه، از من چی می خواد؟

اون به من يا من به اون خيره شدم
آينه می گه تو همونی که يه روز

می خواستی خورشيدو با دست بگيری
ولی امروز شهِر شب خونه ت شده

داری بی صدا تو قلبت می ميری
... روزا با هم ديگه فرقی ندارن

بوی کهنگی می دن تمومشون«
دیوانه شده ام. من كه نمی خواستم این ها را بنویسم. این كلمات، این ماللت، این افسردگی، این 

تنهایی را.
تو باید با دوستانت، زیر نم نم باران، چند ساعت در صف خرید »قهوة سرد آقای نویسنده« باشی؛ باید 
پیگیِر دیدن فیلم های زرِد سینما باشی؛ باید صبحانه ات را در كافه ای روبه دریا بخوری. چرا این طور 
نشد؟ آخر تو چرا باید »نفرین« را چند بار ببینی؟ چرا باید برای »اِما«ی مادام بوواری یا تنهایی 
»آنا كارنینا« گریه كنی؟ چرا باید دفترچه های یادداشتت را پركنی از حاشیه نویسی هات بر »سنگر 
و قمقمه های خالی«، »بیگانه«، و كتاب های دوراس و بالنشو و فروید و یونگ؟ من كه نمی خواستم 

چند روز است که 
مريضی ام شديدتر 

شده است. قرص 
و شربت ها اثر 

ندارند بر مريضی ام. 
بااين همه گريه ام 
می گيرد وقتی تو 
را الی اين کلماِت 

افسرده می بينم.
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سرنوشتت این طور شود.
من مریضم فهیمه. بااین حال باید كاری كنم. تا دیر نشده باید كاری كنم. باید نجاتت بدهم. تو 

را آفریده ام و باید برایت كاری كنم. این بایدها را باید انجام بدهم.
چند روز است كه مریضی ام شدیدتر شده است. قرص و شربت ها اثر ندارند بر مریضی ام. با 
این همه گریه ام می گیرد وقتی تو را الی این كلماِت افسرده می بینم. گریه ام می گیرد وقتی 
سرفه می كنی و بوی خاك می آید. گریه ام می گیرد وقتی تاریکی كلمات را می بینم و تو را كه 
با چشم های سیاهت به من خیره شده ای. چگونه می شود كه چشم های سیاهت در سیاهِی 
كلمات برق می زنند؟ سیاهِی غلیظ چشم هات در سیاهِی رقیق كلمات. این احمق ها چه 
می گویند كه سیاه ترین مادة دنیا را پیدا كرده اند؟ پس سیاهی چشم های تو چه می شود؟ 
روزی هزار بار هر بند داستانت را می خوانم تا مبادا در تنهایِی كلمات تنهاتر شوی. می خواهم 
كنارت باشم. می خواهم دستت را بگیرم وقتی سرت گیج می رود و قیقاج می روی؛ وقتی دستت 

▲ روشن بينی| رنه مارگاريت  
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را به دیوار و كمد می گیری كه نیفتی. می ترسم زیر این كلماِت خاك گرفته، دفن شوی. هر بار بر 
صفحة داستان دستمال می كشم تا گردوخاكش كمتر شود. كلمات را، حروف را، می شویَم و بعد 

وارد داستان می كنم.
بازهم سرفه ها عود كرده اند. انگار چند ماشین خاك اّره در گلویم ریخته اند. انگار در گلویم قالی 

می تکانند. كسی نیست سوپی برایم درست كند یا نبات داغی در گلویم بریزد.
اتاق بوی نا می دهد. شرجی اتاق را بغل كرده و كم كم دارد در خود حل مان می كند. باید بخوابم. 

تحلیل رفته ام. باید بخوابم.

روز چهارم:
با بلورهای کوچِک عرق بر صورتش، اين بار پشت پنجرۀ بسته نشست. آفتاب، پاره های 
کوچک ابر را که می خواستند يكی شوند، تكه تكه می کرد و همۀ اجسام را مواج. سايۀ 
تيِز نخل ها که می خواستند آسفالت را سوراخ کنند، حرکت آهستۀ ماشين ها، شيشه های 
عرق کرده، بی توجهی چند راننده به چراغ ها، هجوم سايه ها به درون اتوبوس، جاماندن 
پيرزنی از سايه اش، جلبِک زير کولرها، دست ها و کاغذهای سايبان شده بر پيشانی ها، 
و  نيمه کاره  ساختمانی  زنگ زده،  مجسمه ای  آب،  جوی  در  خزه ای  ناموزون  رقص 
داربست های پوسيده، پريدن بی دليل ده ها پرنده از درختی، نگاِه رنگ پريدۀ آسمان، و 
چشم های تنگ شدۀ آدم ها. همه چيز اندوهبار. لبخندی از لب های دختری افتاد؛ پريد 
وسط خيابان و جيِغ ممتد الستيک ها. آفتاب به جای نور و گرما، َگرِد اندوه، ماللت، و 
خمودی بر خيابان پاشانده؛ دسِت شرجی را گرفته، به وسط خيابان کشانده و از الی 

ماشين ها ردش کرده، نشانده اش زير بغِل مردی ايستاده، مردی با خنده ای زرد.
بوشهر، بوشهِر دير، بوشهِر دور، دورتر از روزهای کودکی، بوشهِر چوبک و آتشی و منيرو 
و صفدری و باباچاهی دفن شده زير توده ای از گردوخاک. بايد شروه ای خواند برای اين 

شهر غم  انگيز؛ برای غربِت غريِب غروبش.
كاش می توانستم پِس پشت چشم های معصومت بنشینم و خیابان و كوچه و آدم ها را از آن جا ببینم. 
كاش می توانستم ذهنت را بخوانم و بفهمم این صحنه ها با تو چه می كنند؟ كاش دانای كل بودم، 

اما چه كنم كه حتی نمی دانم سرانجامت چه خواهد شد.
برای هزارمین بار به سراغ مجموعه اشعار شاملو رفتم. به شعرهای مجموعة »در آستانه« رسیدم و 
بازهم نتوانستم جلِو خودم را بگیرم و گریه نکنم. نمی دانم چرا شعِر »قناری گفت...«، تو را و رنج تو 
را جلِو چشم هام ظاهر می كند. گریه ام می گیرد وقتی به این بند می رسم: انسان سخنی نگفت/ تنها 
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او بود كه جامه به تن داشت/ و آستین اش از اشك، تَر بود.
فهیمه! وقتی مریضم و خوابیده ام و كابوس ها عرِق بر بدنم می شوند، تو چه می كنی در تاریکِی زجرآوِر 
كلمات؟ چه كسی نوری بر اتاقت می تاباند؟ اتاقی كه در روز و شب تاریك است وقتی من نیستم. 
وقتی من نیستم كه آفتاب را بنشانم در كلمة آفتاب و نورش را بپاشانم بر كلمة شیشة پنجره و اتاق را 
روشن كنم؛ وقتی من نیستم كه كلمات ماه و ستارگان را به آسماِن داستان اضافه كنم و نورِ رقیقشان 
را آهسته آهسته بکشانم تا لِب پنجره و شیشه را شفاف كنم تا نور اَزش رد شود؛ وقتی من نیستم 
كه بلندت كنم و انگشتت را بگذارم بر كلید تا المپ را روشن كنی. چه می كنی با دنیای تاریك و 
خاك گرفتة كلمات؟ چه می كنی وقتی با نوشته های تولستوی و داستایوسکی و وولف و دوراس تنها 

می شوی؟ دلم می گیرد و هرچه می كنم نمی شود خنده را بر لب هات بنشانم.
امشب نتوانستم زیاد بنویسم. سرفه ها كالفه ام كرده اند. رد خون را بر دستمالم دیده ام. هرروز بد و بدتر 
می شود حالم. كاش بودی فهیمه. سرم گیج می رود. دستم می لرزد و كلمات را غلط می نویسم. مدام 

خط می زنم و از نو می نویسم. چشم هام ...

روز پنجم:
تصوير کم رنگ و محوی از خودش بر شيشۀ پنجره می ديد. کبوتری به شيشه تُكی زد و 
سريع پرواز کرد و رفت. برگشت و تكه نانی را ريزريز کرد در تنگ کوچک ماهی. کليد را در 
گلوی قفل چرخاند. نِم چشم ها را پاک کرد و از کشِو ميز آرايش، آلبومی را درآورد. بر تخت 
دراز کشيد. عمارت ملک، کوچه های تنگ چهارمحِل قديم بوشهر، عمارت اميريه، مسجد 
دهدشتی ها و بهبهانی ها و شنبدی ها، و زيارتی ها، پارک ريشهر، لنج های جفره، گرگورهای 
سوارشده بر هم. صدای نوحۀ محرم می شنيد از عكس ها؛ صدای سنج و دمام و ِکل زدن 
پيرزن ها در ساحل. گاهی عكسی، لبخندی بر لب هاش می نشاند. گاهی برقی از چشم هاش 
می گذشت. ديدِن عكسی در ساحل، انفجار خنده ای می شد در اتاق. بقيۀ عكس ها را با 
چشم های نم گرفته ورق می زد. به انتها که رسيد آلبوِم بسته را به صورتش چسباند و نفس 

عميقی کشيد. آلبوم را کنار گذاشت و چشم هاش را بست. ديگر نمی توانست.
باید داد بزنم. بلند داد بزنم كه تکان بخور فهیمه؛ كه نجاتت خواهم داد فهیمه؛ كه من امید به روزهای 
بهتری دارم فهیمه. از كجا معلوم كه صدایم را نشنوی؟ به زحمت از رختِ خواب بلند شده و در و 
پنجره را بسته ام. همة درزها را گرفته ام. صدایم از اتاق بیرون نمی رود. باید داد بزنم تا صدایم حلول 
كند در ذره ذرة دیوار، رختِ خواب، پرده، كتاب ها؛ حلول كند در كلمات داستان. تکان بخور، بلند شو از 
رختِ خواب فهیمه. بلند شو از رختِ خواب. بلند شو از رختِ خواب. بلند شو از رختِ خواب. باید مادرت 
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را بکشانم به اتاقت. تحمل كن. تا صبح تحمل كن. نمی دانم تا خورشیِد این جا طلوع كند، در داستاِن تو چقدر زمان 
می گذرد! چند ثانیه؟ چند دقیقه؟ چند روز؟ چند سال؟ چند قرن؟ نمی دانم. فقط تحمل ... .

روز ششم:
صدای ضربه زدِن کسی به در، در گوش اتاق پيچيد. صدای ضربه زدن، آونگ وار به در و ديوار می خورد 

و در نهايت سكوت.
ـ فهيمه. فهيمه. بازکن در را. فهيمه.

ضربه ها شديدتر می شدند. صدا بلندتر می شد؛ اما فهيمه بر تخت افتاده بود؛ درازتادراز. انگار در اين 
گرما، برف بر صورتش نشسته و پلک ها، اتاق را از تاريكِی غليِظ چشم ها جدا می کردند.

می خواستم این داستان را بنویسم و در كتابم چاپ كنم. دلم می خواست دوستانم برای كتابم رونمایی برگزار 
كنند و ابوتراب خسروی، محمود دولت آبادی، ناصر تقوایی، مسعود كیمیایی، دكتر مجابی، احمدرضا احمدی، 
بابك احمدی، حسین سناپور، محمد كشاورز، محمدرضا صفدری، و جوان ترهایی مثل مهدی یزدانی خرم، پیمان 
اسماعیلی و مهسا محب علی را دعوت كنند. بعد چند نسخه از كتاب را امضا كنم و تقدیم نامچه ای بنویسم و 
بسپارم به دوستانم كه برسانند به دست دكتر براهنی و رؤیایی، ابراهیم گلستان، فریدون تنکابنی، مسعود بهنود، 
شهریار مندنی پور، عباس معروفی، رضا قاسمی، جعفر مدرس صادقی، امیرحسین چهلتن، حامد اسماعیلیون، و 
منیرو روانی پور و پیام یزدان جو. چندروز قبل »باران بمبئِی« پیام یزدان جو را خواندم. خیلی خوب بود. یاِد بورخس 
و هزارتوهایش افتادم. دلم می خواست ابوتراب خسروی از دیدگاه فرمالیست ها كتابم را بررسی كند و رگه های 
پست مدرنیسم را از پیچ وخِم داستان ها بکشد بیرون. دولت آبادی از زباِن خوب داستان ها بگوید و بعد، تقوایی از 
مناسب بودن بعضی از داستان ها برای فیلم نامه شدن بگوید. دلم می خواست ساعت 3:30 صبح تلفن زنگ بخورد 
و صدایی محکم و جذاب بعد از سالم و احوال پرسی بگوید داستان های خوبی نوشته ای جوان، و بعد صدای زنی 
را بشنوم كه خودش را ساناز صحتی معرفی می كند و در آخر بگوید دكتر براهنی برایت آیندة خوبی پیش بینی 
كرده است. و من بعد از اتمام گفت وگوی كوتاهمان، بزنم بر سرم كه چرا ضبطش نکرده ام. دلم می خواست ایمیلم 
را باز كنم و ایمیل هایی از شهریار مندنی پور، عباس معروفی، و جعفر مدرس صادقی بخوانم كه گفته اند كتابم را 
خوانده و آن را خوب دیده اند. دلم می خواست تا چند سال همان چاپ اول كتاب هم تمام نشود؛ ولی چند دهة 
بعد جوان های عاشق ادبیات به سراغ داستان هام بیایند و حسرت بخورند كه چرا سی چهل سال پیش كشف نشده ام 
كه حاال سرنوشتم مثل یداهلل رؤیایی، بیژن الهی، شمیم بهار، كاظم رضا، و بهرام اردبیلی نشود. دلم می خواست، 
اما هیچ كدام از این اتفاق ها را نخواهم دید؛ چراكه امشب كار را تمام خواهم كرد. باید نجاتت بدهم. باید از رنِج 
كلمه بودن نجاتت بدهم. دیگر نمی توانم پاشیدن تو را، چشم های نم گرفته ات را، قیقاج رفتن هات را، اندوهت را، و 

در جوانی، پیر شدنت را ببینم. آهسته آهسته در تو خواهم دمید تا از رنِج كلمه بودن نجاتت دهم.
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برای صدمین بار پارچه ترمه روی سینی را مرتب كرد. در كه باز شد، در جواب سالم دربان كه اندكی خم شده بود 
سری تکان داد و وارد شد. سینی را در دستانش باال نگه داشته بود و با سری رو به باال، و قدم هایی پرصالبت مسیر باغ 
را به سمت ساختمان شمس العماره طی می كرد. آهنگی حماسی در ذهنش در حال نواختن بود و با هر قدم زمین 
زیر پاهایش به لرزه در می آمد. در اطرافش سربازان دوشادوش هم ایستاده و به احترامش سر خم كرده بودند. عده ای 
روی سرش گل می پاشیدند و او به مانند سرداری فاتح تازه از جنگ برگشته، با طبقی كه در آن سر ساالر جنگ جبهه 

دشمن قرار داشت به سمت كاخ گام بر می داشت. 
به خلوت كریمخانی كه رسید چشمش به چیزی افتاد كه تمام رویاهایش را نقش بر آب كرد. قدم هایش متزلزل شدند 
و سربازان جای خود را به چنارهای همیشگی دادند. مردی فرنگی باالی چهارپایه دركنار تخت سنگی بزرگ ایستاده بود 
و با پتکی كوچك بر پیکره سنگی می كوبید. تخته سنگ همانطور كه از شمایلش معلوم بود قرار بود روزی تندیسی از 
سلطان باشد. شکل كلی در آمده بود و مجسمه ساز فرنگی در حال كار روی جزئیات سر بود. میرزا محمدعلی حجارباشی 

شانه اش را به درختی تکیه داد. سینی هنوز در دستانش بود اما حاال آن را جلوی شکمش نگه داشته بود.
- قشنگ شده؟

میرزا حجارباشی كه در افکارش غوطه ور بود با شنیدن صدا یکه ای خورد. شانه اش از روی تنه درخت سر خورد و با 
زحمت از افتادن سینی جلوگیری كرد. به سمت صدا برگشت. رجبعلی خواجه حرمسرا بود. هیچ وقت متوجه ورودش 

نمی شد. قدش حتی در برابر میرزا حجارباشی كه لقب دیگرش میرزا ریزه بود هم كوتاه به نظر می رسید. 

سبيل های همايونی

صديقه جعفريان
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▲صنيع الملک
ناصرالدين شاه در جواني
شاهزاده و اطرافيانش
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میرزا نگاهش را دوباره به سمت مجسمه چرخاند و گفت:
- قشنگ كه ... چه بگویم. سرش به قاعده نیست. بزرگ است. در عوض سبیل های همایونی كه آن 
همه جالل و جبروت در تار تارش نهفته است را آنقدر كوچك و بی قیمت نقش كرده است . قدش 

هم... 
ناگهان صدای خنده جیغ و عذاب آور رجب علی به هوا بلند شد. 

سرش را مثل طوطی تکان داد و گفت:
-  حسادت می كنی؟ 

صدایش را پایین تر آورد
- فکر می كردی شاه به تو می گوید مجسمه اش را بسازی ، آره؟

میرزا لحظه ای با نفرت به خواجه نگاهی انداخت و دوباره از او روبرگرداند
- هه . اتفاقا خود علیاحضرت تلویحا از بنده درخواست كردند كه این كار خطیر را به دوش بگیرم ولی 

من به دالیلی كه الزم نمی بینم برای تو توضیح دهم از این كار امتناع ورزیدم.
دوباره صدای جیر جیر خنده رجب علی بلند شد . میرزا برگشت كه درشتی نثارش كند كه دید هیچ 

كس آنجا نیست. همانطور كه مثل جن ظاهر می شد مثل جن هم یکدفعه ناپدید می شد.
اما راست می گفت دوماه پیش در مراسم تولد یکی از شاهزادگان كه میرزا هم دعوت شده بود 
ناصرالدین شاه این حرف را پیش كشیده بود كه می خواهد مجسمه ای از خود بسازد و در باغ بگذارد. 
و با وجود حضور میرزا حجارباشی كه درست روبرویش ایستاده بود ، هیچ اشاره ای به او نکرده بود. 
میرزا هم همان جا تصمیم گرفته بود كه هنر خودش را عمال به شاه نشان دهد تا اعتماد او را كسب 

كند. و درست از همان شب مشغول ساختن سردیسی كوچك از شاه شده بود.
 همان سردیسی كه االن زیر آن ترمه مخفی اش كرده بود تا با آن شاه را غافلگیر كند ولی شاه با 

آوردن آن فرنگی پیش دستی كرده بود.
دستی به پارچه ترمه كشید. لبهایش جمع شد و بغضش را قورت داد. مردد مانده بود كه اصال دیگر 
زحمت نشان دادن آن سردیس را به شاه، به خود بدهد یا از همان جا راهش را بگیرد و برگردد. آخر 
سر حیفش آمد آن همه زحمت بی نتیجه بماند و راه شمس العماره را در پیش گرفت . به جلوی 

عمارت كه رسید ، صدایی از باال آمد .
- های . میرزا حجارباشی تویی؟ بیا باال ما اینجا هستیم.

به باال نگاه كرد. ناصرالدین شاه لب پشت بام عمارت ایستاد بود. میرزا حتی از نگاه كردن به بلندی 
هم واهمه داشت. دستش را طوری كه انگار می تواند حفاظی برای شاه باشد رو به باال نگاه داشت 

و با وحشت گفت:

 دوباره صدای 
جير جير خنده ی 
رجب علی بلند 
شد . ميرزا برگشت 
که درشتی نثارش 
کند که ديد هيچ 
کس آنجا نيست. 
همانطور که مثل 
 جن ظاهر 
می شد مثل جن 
هم يكدفعه ناپديد 
می شد.
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-  قربانتان گردم. عقب تر بروید. بسیار خطرناك است. اگر اشکال نداشته باشد من همین جا منتظر 
می مانم تا هروقت كارتان آنجا تمام شد و پایین تشریف فرما شدید، به خدمت می رسم.

ناصرالدین شاه قهقهه ای زد و گفت:
-  باید بیایی باال. امر امر علیاحضرت است.

میرزا می دانست كه راهی جز تن دادن به خواست شاه ندارد. به شدت ترس از ارتفاع داشت و شاه 
نیز از این نکته آگاه بود و همین امر باعث شده بود میرزا به یکی از تفریحات شاه تبدیل شود. تقریبا 
مجلسی نبود كه او باشد، شاه باشد، و بلندی نباشد. هرطور بود شاه امکانی را فراهم می آورد تا میرزا 
را لحظه ای به جای بلندی مثل باالی نردبان و چهارپایه بفرستند و موجبات شادی و خنده شاه را كه 

به قول خودش می گفت »تاكنون هیچ مردی را كه از بلندی بترسد ندیده« فراهم آورد.
ولی این یکی دیگر فرق می كرد. این باالی چهارپایه نبود. این باالی بلندترین عمارت شهر بود. از 
آن باال كل شهر زیرپاهایت بود و میرزا خوش نداشت از باال چیزی را ببیند. او با آن قد كوتاه همیشه 

عادت داشت تقریبا همه چیز و همه كس را از منظری پایین ببیند. ولی چاره ای نداشت.
 پله ها را یکی یکی با سالم و صلوات باال رفت. به باالی پشت بام كه رسید سینی در دست هایش 
می لرزید. ناصرالدین شاه با چند نفر دیگر در كنار وسیله عجیبی ایستاده بودند، وسیله ای استوانه 
ای شکل و بلند كه یك سرش اندكی از سر دیگر كوچکتر بود و روی یك سه پایه سوار شده بود و 

مردی یك پیچ را زیرش سفت می كرد. 
ناصرالدین شاه تا چشمش به میرزا افتاد، دستانش را با شادمانی باز كرد و گفت:

-  به به! میرزا حجارباشی خودمان. كی فکرش را می كرد روزی شما را باالی بلندترین عمارت تهران 
ببینیم! 

میرزا به سمت شاه رفت و دست بوسی كرد.
 شاه نگاهی به پارچه ترمه انداخت و گفت: 

- این دیگر چیست؟ سر بریده برایمان آورده ای؟
- نه قربانتان گردم. این حقیر جسارت كردم سر قبله عالم را برروی سنگ نقش كرده ام. اگر اجازه 

دهید رونمایی كنم.
شاه دستی به سبیل خود كشید و گفت: رونمایی كن ببینیم.

میرزا پارچه را برداشت. سردیس كمی كوچك تر از سر خود شاه بود. كامال زیبا و با ظرافت تراشیده 
شده بود و سبیل ها بزرگتر و با تابی بیشتر از سبیل های خود شاه از دو طرف صورت بیرون زده بود. 
سر به سمت باال تمایل داشت و لبها ثابت و استوار بودند و گره های ابرو به چهره ابهت بخشیده بودند.
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شاه سردیس را در دستان گرفته بود و جلوی صورتش عقب و جلو می كرد تا تمام قسمت هایش 
را به خوبی وارسی كند. با انگشتش سبیل سردیس را لمس كرد. لبخند غرورآمیزی روی لب هایش 

نقش بست و گفت:
-  احسنت! به راستی كه كاری بس ستودنی كردی. دست مریزاد میرزا . 

میرزا كه از تعریف های شاه چنان ذوق زده شده بود كه حرف زدن را نیز از یاد برده بود . دست به 
سینه گذاشت ، تعظیم كرد وچندبار با لکنت گفت: 

- سپاسگزارم قبله عالم. سپاسگزارم.
شاه اشاره ای به غالمی كه كمی عقب تر ایستاده بود، كرد و گفت: 

- بیا این را ببر به تاالر آینه و روی یکی از میزها قرار بده.
اشك در چشمان میرزا جمع شد. خواست اشاره ای به آن مجسمه در باغ و مجسمه ساز فرنگی 
اش كند، خواست از نادیده گرفتنش گله كند یا از شاه بخواهد به او اجازه دهد تا مجسمه اش را او 
بسازد ولی هیچ كدام را نگفت. هیچ كدام زورشان نرسید تا به زبان برسند و همه همانجا در ذهنش 

در هم پیچیدند و ته نشین شدند.
شاه اشاره ای به وسیله استوانه ای شکل كرد و گفت: 

- می بینی میرزا. این میرزا محمود خان قمی برایمان از فرنگ وسیله ای آورده كه با آن می شود 
آسمان و ستاره ها را نظاره كرد. قرار است امشب ستارگان را رصد كنیم. می خواستم بگویم بمانی 
ولی با آن شاهکارت بسیار خشنودم كردی ، خدا را خوش نمی آید امروز بیش از این آزارت دهیم. 

شاید روزی دیگر اگر خدا بخواهد.
موقع بازگشت باز چند دقیقه جلوی مجسمه در باغ ایستاد و آن را نگاه كرد. بعد با دستانی كه در 

پشت كمر به هم قفل كرده بود از باغ خارج شد.
یك ماه بعد وقتی هنوز آن مجسمه با سر بزرگش را در خواب می دید و هر دفعه با پتکی به جانش 

می افتاد، فرستاده ای بر در خانه اش آمد و خبر داد كه شاه خیلی فوری او را احضار كرده است. 
میرزا هم با عجله روانه شد. نزدیك مدرسه معلم خانه كه شد دو خیك بسیار بزرگ باد شده را دید 
كه یکی قرمز و دیگری سفید رنگ بودند. تعداد زیادی از مردم هم آنجا جمع شده بودند و در باالی 
تمام پشت بام ها هم زن و مرد به تماشا آن خیك ها ایستاده بودند. آنقدر به سلطان ارادت داشت 

كه به خود اجازه نداد، جهت پرس و جو در مورد آن شی عجیب كمی از سرعت خود بکاهد. 
وارد شمس العماره كه شد مجسمه شاه كامل شده بود و دست به كمر نگاهش را به افق دوخته بود. 

قدم هایش را كه جلوی مجسمه اندكی آرام شده بودند، دوباره سرعت داد. 
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به عمارت كه رسید متوجه شد اینجا هم 
همگی به باالی بام رفته اند. باید حدس می 
زد شاه برای چه او را احضار كرده است . من 

باب خنده و تفرج. 
باز پله ها را تسبیح گویان باال رفت. اهل 
حرم هم حتی پشت بام اندرون ها بودند. 
نزد شاه برای دست بوسی كه رفت از نیت 
دعوت فوری آگاه شد. شاه تصمیم  داشت 
او را سوار همان خیك قرمز باد كرده كه به 
آن بالن می گفتند بکند و به هوا بفرستد. 
ناصرالدین شاه در حین این كه این خبر 
دستش  مدام  داد،  می  میرزا  به  را  ناگوار 
را محکم به پشتش می كوبید و بلند می 

خندید. 
بود،  تعجب  مایه  ذات  به  بالن  رفتن  هوا 
حال میرزا را هم داخلش بگذاری كه مایه 
خنده هم فراهم می شد و شاه با وجود تمام 
التماس های میرزا هیچ خیال نداشت از این 

تفریح بگذرد. 
كه  حاج حسین  همراه  به  میرزا  آخر  سر 
تجربه پرواز با بالن را در بالد فرنگ داشت، 
سوار بر بالن قرمز رنگ شدند. میرزا هنوز 
بالن از زمین بلند نشده چنان دو طرف سبد 
بالن را با دست هایش محکم گرفته بود كه 
انگشتهایش سفید شده بودند. چشمانش را 
بسته بود و آیت الکرسی را بلند می خواند.

بالن را باالخره پرواز دادند. هرچه از زمین بیشتر فاصله می گرفت 
صدای قرآن خواندن میرزا هم بلندتر و لحن عربی اش غلیظ تر می 
شد. بالن برخالف انتظار و تالش های حاج حسین مسیرش را به 
سمت باغ شمس العماره كج كرد و كم كم پایین آمد اما سرعتش هم 
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چنان برای فرود زیاد بود و با همان سرعت به چیزی برخورد كرد و محکم بر روی زمین افتاد. سبد كج شد 
و هر دو نفر به بیرون پرتاب شدند. میرزا تقریبا یك خراش هم برنداشته بود ولی پاهایش قدرت بلند شدن 
نداشتند. بالن چند قدم آن طرف تر روی زمین افتاده و مجسمه شاه هم در كنارش طاق باز خوابیده بود. 

مجسمه  به سه تکه تقسیم شده بود و سر شاه حاال داشت خورشید را نظاره می كرد.

▲شاهزاده و اطرافيانش| صنيع الملک
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میرزا چنان از دیدن مجسمه معدوم شده شادمان شد كه ناخواسته زیرخنده زد. حاج حسین كه 
تا آن لحظه با دستانی روی سر و چشمانی وحشت زده به مجسمه خیره مانده بود با صدای خنده 

میرزا به خودش آمد و گفت :
-  بدبخت شدیم. تو می خندی؟

چشم های وحشت زده حاج حسین و تصویر شاه و همراهانش كه به سرعت به سمت آن ها می 
آمدند خنده را روی لب های میرزا خشك كردند. آب گلویش را به سختی قورت داد و به زحمت 

از روی زمین بلند شد.
 حاال شاه رو به روی مجسمه برخاك افتاده ایستاده بود. یك نگاه به مجسمه كرد، یك نگاه به آن 
دو نفر و یك نگاه هم به بالن. صورتش سنگی بود و چیزی از آن خوانده نمی شد. یك دقیقه ای 
به همین صورت گذشت. هیچ كس جرات حرف زدن نداشت. آخر سر شاه تابی به سبیلش داد و 

درحالی كه لبخند كمرنگی روی صورتش نقش بسته بود، گفت:
-  بهتر. سبیل ما را مثل سبیل های خودش كم پشت و كوتاه درست كرده بود پدرسگ فرنگی . 
فقط چون زیاد روی دستمان خرج گذاشته بود دلمان نمی آمد از شرش خالص شویم. حاج حسین 

الحق كه ما را از دیدن هر روزه این مجسمه نکره راحت كردی.
همه نفس های حبس شده در سینه ها با خیال راحت رها شدند. میرزا كه با این حرف جشنی در 

دلش برپا شده بود با ترس چند قدم به جلو برداشت و گفت :
-  من بهترش را می سازم.
شاه یك ابرویش را باال داد. 

- چی گفتی میرزا؟
- اگر قبله عالم اجازه دهند، من یکی بهترش را برای شما می سازم .

- نه هنوز بابت خرجی كه سر این بد تركیب كردیم عذاب وجدان داریم. 
میرزا یك قدم دیگر جلو آمد.

- هیچ مزد نمی خواهم . فقط می خواهم این افتخار را نصیب بنده حقیر كنید.
شاه لحظه ای متفکرانه به میرزا كه حاال سینه را جلو داده بود و سر را باال گرفته بود نگاه كرد و 

گفت :
-  قبول است ... فقط یك شرط دارد.

- هر شرطی باشد می پذیرم.

حاال شاه روبروی 
مجسمه برخاک 

افتاده ايستاده بود. 
يک نگاه به مجسمه 

کرد ، يک نگاه به 
آن دو نفر و يک 
نگاه هم به بالن. 
صورتش سنگی 

بود و چيزی از آن 
خوانده نمی شد. 
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شاه لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت: 
- هر شرطی؟
- هر شرطی

چند دقیقه بعد میرزا همراه مستر بُرش فرنگی در بالن سفید رنگی نشسته بود. وضعیت درست مثل قبل 
بود ، چشمان بسته میرزا و صدای بلند آیت الکرسی .

 این بار بالن تا دو هزار زرع باال رفت و نیم ساعت روی آسمان شهر ایستاد . میرزا یك ربع تمام آیت 
الکرسی را عربده كشید و نهایتا از هوش رفت. وقتی به هوش آمد در باغ سپه ساالر روی زمین به دیواره 
سبد بالن تکیه داده بود و رجب علی به صورتش آب می پاشید . همه از جمله شاه دورش حلقه زده 

بودند. 
میرزا نگاهش را روی چشمانی كه به او خیره شده بودند چرخاند. فکر كرد شاید مرده باشد . ولی اگر 
مرده بود و اینجا جهنم بود كه حضور قدسی قبله عالم در آن جایی نداشت و اگر هم بهشت بود كه بُرش 

فرنگی از بالد كفر به آن راه نداشت. پس قطعا زنده بود. 
رجب علی كه با وجود چشمان باز میرزا همچنان به صورتش آب می پاشید متوجه شد كه میرزا چیزی 

را زیر لب زمزمه می كند . 
- انگار چیزی می خواهد بگوید . شاید وصیت می كند.
شاه با عصایش ضربه ای به كمر رجب علی زد و گفت: 

- حناق بگیری . سرت را جلو ببر ببین چه می گوید فلك زده .
رجب علی سرش را نزدیك دهان میرزا كرد . 

- می گوید بسازم؟
شاه بلند زیر خنده زد و گفت:

-  بسازد . بسازد.
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ساعت راس 8 صبح ثابت می ماند ... جوری سنگین میشود كه انگار قصد تکان خوردن ندارد
نه ... نه ... نههههه ... تا بلند نشوم 1دقیقه هم جلو نمیرود ..

یك پیج هرز .. آینه ی روشویی كه نمیدانم چه خصومت شخصی با من دارد كه همیشه زشت نشانم می دهد،
پیچ جابه جای آب سرد و گرم كه با وجود این كه همیشه هم میدانم جابه جا است اما باز بازش كه میکنم میگم آاااااااااخ..

سوختم 
مرررض...بازم كه اینوریو باز كردی ..

مادر است دیگر ..نگران ..
بگذریم ؛ چون اگر نگذریم فك نکنم كسی توی خونه ما از تکه پنیر ارژن كز كرده گوشه قوطی و خیار زمینی و گرجه 

های 
نامنظم حلقه شده بگذرد ؛كسی هم به داستان و ذهن سیال و قصه های پست مدرن  ارادت خاصی ندارد كه بخاطر اینها  

دست نگه دارد؛گردو هم كه شك ندارم تاحاال تمام شده ولی خداروشکر چایی هست ...خوبه ..ته دلم یکم قرص شد
سالم ... صب بخیر 

ظهر بخیر ...
چیزی نیست مکالمات محبت آمیز من و والدینم ...

يک  وارانگی  شيرين                                                     

امين پاک فطرت            
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▲ساعت ذوب شده| سالوادور دالي

67 

سال اول|شماره اول
آبان ماه 97

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



اسپرسو و كافی میکس و اینها هم كه ... نهههههه... من طعم و عطر و بوی چای شمال و با هیجا 
عوض نمیکنم ،

رمز گوشی ... فیلتر شکن..تلگرام ...خبر روز ..
همون همیشگی ها ... دالر كه صعود میکنه ..كی میرسه فینال نمیدونم ..سکه و بقیه هم دنبالش،

كیروش داره جدا میشه .. یه چنتا فرار مغز ها ...دكتر ظریف داره میره لوزان ...هزاران شغل ایجاد 
شده ... مقداری مرگ و میر و تولد 

هم كه هست ...بهارستان مجلس هم كه پر شده دیگه تا این ساعت ..
اسنپ اومد ...رسیدم به سالن ..

بچه ها سالم .. 
امین سالم .. 

آماده ایی كه امروز بتررررركونی ... 3 ساعت نباید جم بخوری 
خیالت تخت تخت ..

تن پوشت پشت پرو پشتی بپوش بپر تو پوزیشنت پسر ..
اووووف ..  چه واج آرایی  بود .. حاااال كردیا

یه روز آقاااا خر گووووشه ...  دووید دنبال آقا موووشه  ... موشه دویید تو سوراخ ... خرگوشه گفت 
اااااااخ ..

نه .. مسخره بازی نیست .. فك كنم گیج شدید ... من بازیگر تاترم .. البته یه روز اجراهای بزرگی 
میرم .. اما االن نقش 

درخت رو دارم تو یه تاتر برای بچه های 6 تا 7 سال ... خوبه اینم ..
بچه ها خداحافظ 

خدا حافظ درخت ...
به نظرم درخت بودن هم وجدان و استعداد و شرف میخواد . . و مسئولیت پذیری ...خیلیامون از 

درخت هم كمتریم
چه جمله خفنی ... جوگیرماااا ... ولی همین كه خودم حال كردم باهاش كافی ...

نون اضاف هم بزار ..ممد سس تند رو بده ..
قابل دار نیست 2500

كامال مشخصه كه چی خوردم؟؟؟اگرم نیست مشکل خودتونه... 
سالم

خوبی؟

خدا حافظ درخت ...
به نظرم درخت 

بودن هم وجدان 
و استعداد و 

شرف ميخواد . . و 
مسئوليت پذيری 

...خيليامون از 
درخت هم کمتريم
چه جمله خفنی ... 
جوگيرماااا ... ولی 

همين که خودم 
حال کردم باهاش 

کافی ...
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سالم 
مرسی تو خوبی؟

این سالم و احوال پرسی رو خودمم نمیفهمم كه كیه؟چیه؟اصال چرا؟همیشه من میفرستم .. اونم 
جواب میده ..

شاید یه روز دوست دارم هم تایپ كردم ...ولی ..
صدای اذان و من و محمدرضا و حسین و احمد و ...

مسجد و 3 ركت و 4 ركت و چند سجده به احد ...به خالق ..
سجده .. حالت عجیبی است ..

فکری به سرم زد  ... به شما كه ربطی نداره  ولی تصمیم گرفتم وارانه زندگی كنم ..داستان خودم و 
دست خودم و اصال 

داخل نشریه هم چاپش نکردند به درك ..شماهم كه تا آخرش نمیخوانید ..
از سجود به قیام برگشتم .. حس تازه ایی بود ... از فرش به عرش ..

آب ها را از دست و صورتم پاك میکنم ..
از صدق اهلل علی عظیم به بسم اهلل الرحمن رحیم؛ 

مرسی .. تو خوبی ؟
سالم

خوبی؟
سالم

برای اولین بار او بود كه حالم را پرسید ..اول سالم كرد ..چقدر خوشحالم،حس خیلی خوبی دارد ..
كاش دیگر عقب تر نمیرفتم و این قسمت را هزاران بار عقب و جلو میکردم...

اما .. نه او به عقب بر میگردد و تا قرون وسطا هم برگردم فك نکنم هرگز 
عالقه ایی به من پیدا كند ...و بگوید دوستت دارم ...

بگذریم ، اما اینبار نه به جلو،به عقب ..
فالفل را به ممد میدهم و 2500 را در جیبم می گذارم ..

از در خروج سالن آمفی تئاتر ورود می كنم و به روی استیج می روم بازهم درخت می شوم و لباسم 
را می كنم و پشت پرو پشتی لباس خودم را می پوشم 

اوووووف چه واج آرایی حال كردیا
تن پوشت پشت پرو پشتی بپوش بپر تو پوزیشنت پسر ..

خیالت تخت تخت ....
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آماده ایی كه امروز بتررررركونی ... 3 ساعت نباید جم بخوری 
امین سالم ...
بچه ها سالم 

از در ورودی امفی تاتر خارج میشم ...
اسنپ در خانه پیاده ام می كند و منتظر می ماند ...

گوشی در دستم ... رمز را بر عکس می زنم .. فیلتر شکن را قطع می كنم ؛
اخبار ..

چندین تولد انجام نشده و نوزادی به دنیا نیامده ..
چندین نفر از مرگ و میر نجات پیدا كرده اند ...

دالر نزول كرده ... سکه هم پشت سرش قیمتش كمتر شده ..
هزاران شغل طبق معمول ایجاد نشده ..
دكتر ظزیف از لوزان برگشته به تهران..

چندین نخبه كشور وارد كشور شده اند ..
كیروش هم جدا نمی شود ...

طعم و عطر چای ایرانی از سرم میرود و نسکافه و كافی میکس هم از خیالم باز میگردد و پنیری 
كه میلم نبود 

گوشه قوطی میرود ؛ خیار و گوجه های حلقه شده سالم می شوند ..
خب .. یکم قوه تخیل رو قوی كنیم .. عسل و خاویار و خامه شکالتی و نون باگت و كره بادوم 

زمینی و ژامبون ...
فالش بك هم تاثیری نداشت و تخیالت باقی ماندند ..

گوشه ایی از مکالمات محبت انگیز من و والدینم...
ظهر بخیر ..

سالم ...صب بخیر 
مادر است دیگر نگران ...

مرررررررررض بازم اینوریو باز كردی
آاااااخ  سوختم ...

پیچ هرز آب گرم كه آب سرد ازش می آید را برعکس چرخاندم و سرم را باال آوردم و باز آینه مرا 
زشت نشان داد

خب .. يكم قوه 
تخيل رو قوی کنيم 
.. عسل و خاويار و 

خامه شكالتی و نون 
باگت و کره بادوم 
زمينی و ژامبون ...
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نهههههههههه ..
روی تخت خوابم می افتم ....

ساعت 8 صبح ....
كم كم دارد شل میکند به سمت 7:59 دقیقه ...

بنظرم نشانه خوبیست ...
اصال عااااالی بود ... خیلی عااالی ...

من كه میخوابم تا جمعه ساعت 22:59 كه تعطیالتم را رد كنم و به 5 شنبه برسم ..
و فقط بخاطر این كه ...

مرسی تو خوبی؟
سالم

خوبی؟
سالم

▲تداوم حافظه| سالوادور دالي

71 

سال اول|شماره اول
آبان ماه 97

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



72 

سال اول|شماره اول
آبان ماه  97

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



نظر  به  عادی  چیز  همه  كشید،  دراز  تخت  روی 
می رسید، ناهمواری های تخت و اراده  خودكارش در 
متمایل شدن به سمت چپ. همه چیز مثل هر شب 
بود. اشیاء در نور آبی رنگ چراغ خواب غرق می شدند 
و گاهی در غافلگیری های تاریکی گم می شدند. خانه 
مثل هر شب از پنجره های سیاهش نفس می كشید، 
سنگینِی  زیر  كه  نسیان زده ای  مغروقِ   كشتِی  مثل 
تیره ترین و ساكت ترین بخش های اقیانوس مدفون 
شده باشد و تابش ضعیف نور از نشان دادِن كپك ها 
و خزه ها و لجن هاِی چسبنده و لجوِج آن عاجز است. 
دست را در گودِی كمرش فرو كرد، مدت ها بود كه 
دردش  كردن  كم  برای  راهی  عنوان  به  را  كار  این 
به این فکر  ابداع كرده بود. در این لحظات معموالً 
می كرد كه گودِی كمرش با شب گذشته فرقی كرده 
یا نه. مقیاسی بی نتیجه بود چون هر شب به شکلی 
تردیدناپذیر و غریزی می فهمید كه مدت هاست كه 
هر شبش خالصه ای از دیشب های تمام شده  خاموش 

سقف
معصومه حسني
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است. در این اوقات با این فکر موذی كه هر شب پیرتر می شود َور می رفت، در یك آن با ارتعاشی سرد 
در گوشه ای از قلبش یك مویرگ ریز و لرزان و غمگین منجمد می شد، شاید اگر زودتر پیر می-شد، 
بهتر بود. حداقل پیری را كسی می دید. تمام هیکلش را در نقشی واضح و رقت انگیز كه یك شب در 
مستندی درباره ی مارها دیده بود، خالصه می كرد. در این تصویر او درست مثل ماری بود كه پس از 
شکارِ هر روزه اش در سایه ای تاریك و خنك خزیده، تا صبح منتظر هضم و خرد شدن شکار می ماند 

و همانجا در روشنایی روز محو می شد. 
حرف های دِم غروِب زهرا خانم توی سرش می پیچید، سوار بر عالئم مغزی به پلك ها می رسید و 
در چشم های بازِ خیره  به سقفش متوقف می شد...»مونس خانوم ناشکر نباید بود، باالخره یه سقفی 
باالی سرمون هست..«. این همه سال اینجا بود. حضور ناپیدای یك حفاظ امن، این سقف سن  و 
سال دارِ َسِرپا، كه استخوان های آهنی اش هم داشت می پوسید. سقف مثل هر شب بود، سِرپا و 
سِرجا مشغول انجام وظیفه. با تقسیم بندی های هندسی دقیق در چهارگوشه  قطع می شد و در امتداد 
زاویه ا ی كه همیشه الی دیوارها تنگ می شد و گیر می-افتاد، در انتهای خطی صاف و دراز به كف 
می رسید و تا می آمد با گل های ریز و درشت و خودنماِی قالی قاطی شود و رنگ و رویی بگیرد 
هندسه دوباره شروع می شد  با محاسبات و عددهای نامرئی و مقیاس های ضروری كه زیر الیه های 
گچی دفن شده بودند. بعد سطوح سقف و دیوارها به خطوط آویزان می شدند و مکعبی كامل می-

شد. مکعبی انباشته از اشیاء، ارواح كلماِت به زبان آمده و نیامده و خاطرات سرگردان. دقت من به 
طرز مسخره ای زبانزد همه ی فامیل و آشناها بود »مونس جون كتلت می پزه خوشمزه... دقیِق دقیق 
... برای هر كدوم چه قدر وقت می ذاری مونس جون ...« برای هر كدام چه قدر وقت می گذاشتم؟ تا 
حاال بهش فکر نکرده بودم ... شاید برای هر كدام با زمان برشته شدنش سه دقیقه ... شاید ... مهم ترین 
قسمتش درست پهن كردن كف دست بود... همه هم شکل. دایره های یك دست با مساحت های 
برابر... توی ماهی تابه یك باره پنج تا جا می شد و با تقریبی بی نهایت دقیق پانزده تا می پختم یعنی 

سه تا ماهی تابه هفته ای یك بار... 
صبح بعد و صبح های بی توقف بعد سقف هنوز سر جایش بود خسته، زمین گیر و شبح وار. شبح 
جسدی كه سال هاست با مقاومتی چشم گیر در حال پودر شدن است. جسد سفیدی كه بین جسم 
و روحش درمانده بود و روده اش در امتداد سیم های سیاه المپی آویزان بیرون می افتاد. تن سرسخت 
كهنه ای در حال فراموش شدن در توده های بی رنگ زمان، تکرار و خاموشی. حتی دستمال خیِس 
خاك آلود هم كه بوی خاك های كنار پنجره را به دست هایش می چسباند دیگر از جزئیات دائمی 
محسوب می شد، پنجره ای كه بارها و بارها نگاهی گذرا و عجول از پشت آن اولین درخشش های نور 

خانه مثل هر شب از 
پنجره های سياهش 

نفس می کشيد، 
مثل کشتِی مغروِق  

نسيان زده ای که زير 
سنگينِی تيره ترين و 

 ساکت ترين 
بخش های اقيانوس 

مدفون شده
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صبح را به غروب های مالل انگیز سپرده بود. مسیر اتاق خواب تا آشپزخانه را چشم بسته هم 
پیدا می كرد، به خوبی و تبحر یك نابینا در یافتن غریزی مسیر همیشگی، مسیری كه دیگر الزم 
نبود آن را ببیند. مسیری بی تغییر و فاسد كه از هر نشانه ی فساد و تبدیلی به دقت پاك می شد. 
حتی در این تصویر فریبنده  بی نقص گلدان های كوچك پرطراوتی چیده بود كه سرتاسر مسیر 
را می پوشاند. ظرف های غذا برداشته شده بود، نشانه ای محتوم و خلل ناپذیر برای فهمیدن 
اینکه روز دیگری آغاز شده است حتی اگر خورشید طلوع نکند. روزی تر و تازه كه قرار بود تا 
شب هنگام در میلیون ها دهان باز جویده شود، بعد خزیدن شبانه آغاز می شد و در نهایت آن روز 
هم در تاریکی های خنِك خانه در پناهگاهِ موروثِی انسان روی روزهای قبلی تف می شد. خرده 
نان های باقیمانده را با گیجی و بهت ناخدایی كه هزار تکه  كشتی اش را شناور بر جست و خیز 
موج های متالطم و بی رحم تماشا كند از روی میز ُسر داد كف دستش، اما فقط همان تکه ای 
برایش باقی ماند كه دستش را به آن بند كرده تا غرق نشود. ریختن خرده نا ن ها توی بشقاب 
پنیر خشك شده و گذاشتن آن بین ظرف های تلمبار شده ی دیشب خیلی ساده بود و یك ثانیه 
بیشتر زمان نبرد. اما این »یك ثانیه ی آرام من...« جزئی از همان زمان سنگین و متالطم بود 
كه به هزار ثانیه، به هزار تکه ی گم شده و بی اهمیت تبدیل شده بود تا بی وزن و نامرئی به نظر 
آید. شیر آب را كه روی ظرف ها باز كرد نور المپ آشپزخانه مثل نان خیس خورده  لحظه ای 
ورم كرد و بعد متالشی شد. نگاهی به سقف آشپزخانه كرد، به المپ كبود و غبارگرفته. سقف 
بلند بود و برای تعویض المپ باید چهارپایه را از انباری می آورد. ظرف ها باید با دقت و سرعت 

شسته می شدند »هر كاری باید در بهترین حالت تمام شود حتی بدترین كارها«. 
سنگینی نگاهی طوالنی و سمج، نگاهی از آن سوی سقف را احساس می كرد. سقف مثل 
آینه ای بخارگرفته نگاهی را در خود پنهان می كرد كه از بین شره های پیچ پیچ بخار به او 
خیره شده بود، به او كه در مکعبی مزین به زندگی و سکوت تنها بود. تمام خانه از بیدارِی 
ترسی خفته پریشان حال بود. پرده ها می لرزیدند و دیوارها الل شده بودند. ترسی كه مدت ها 
بود برای زندگی كردن از نگاه كردن به آن صرف نظر كرده بود. ترس از خیره شدن در نگاه 
سرزنش بار زنی كه در آن سوی همه ی درها و پنجره ها در آن سوی زمانی انبار شده برای روز 
مبادا با چشمانی از دوزخ منتظرش مانده بود. دست هایش را خشك كرد و در امتداد این سقف 
بلند در طول این نگاه عمیق و طرد شده به جلوی تلویزیون رسید، به تکه ای زیر سقف برای 
پناهنده شدن. برنامه ی پزشکی پخش می شد از برنامه هایی كه گاهی به یادش می انداخت 
كه او هم قلب و كبد و كلیه دارد. با ضربآهنگ تند و یك نفس دكتِر كارشناسی كه پاسخ 

سقف مثل آينه ای 
بخارگرفته نگاهی 
را در خود پنهان 
می کرد که از بين 
شره های پيچ پيچ 
بخار به او خيره 
شده بود به او که 
در مكعبی مزين به 
زندگی و سكوت 
تنها بود. 
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سؤال های بینندگان را به علت فقدان وقت كافی به برنامه ی بعد 
موكول می كرد، نگاهی سریع اما دقیق به دورتادور اتاق انداخت. 
به جز بالش های مچاله شده روی مبل، به هم ریختگی خاصی 
دیده نمی شد. جاروبرقی را روشن كرد. مثل گوركنی كه خود را 
موظف به پاك كردِن گورچاله ها بداند تا احساس كند نگهبان 
زندگی مردگان است. جارو را ِخركش به هر سوی اتاق می كشید 
تا فضایی تمیز را به تمیزتر ارتقا دهد و ترس و نگاه زن را باز هم 
غبارگرفته رها كند. می دانست كه آخرین بار این نگاه را گیر افتاده 
بین دو صفحه از آلبوم عکسی دیده بود كه تمیز می كرد.  خواست 
دو صفحه را از هم جدا كند اما صفحه و عکس از باالی پنجره ی 
داخل عکس تا موها و چشم های زن پاره شد. چایش را با دستی 

زیر چانه، نگاهی تهی و ذهنی خالی از هر صدا نوشید.
از آن  باال  از طبقه ی  پایین پریدن بچه ها  باال و  كم كم صدای 
سوی سقف مستحکم و غیرقابل نفوذ بلند می شد. پانزده سال 
زیر سقف این آشپزخانه زندگی كرده بود اما تا به حال متوجه 
سنگینِی وجودش، وقار ترسناك و استحکام كشنده اش نشده بود. 
چراغ دوباره پت پت كرد، مثل چراغی كه در چشم انداز تاریك 
و وسیع شبانه ی یك كوه آشکار و پنهان شود دوباره در سیاهی 
خاموش شد. هر روز گام برمی داشت از این اتاق به آن اتاق، زیر 
این سقف میز را مرتب می كرد، زیر آن سقف لباس ها را تا می زد، 
گام برمی داشت، از زیر این سقف به زیر سقفی دیگر... صدای پای 
بچه ها... باال و پایین شدِن گام های غیرقابل پیش بینی و آزادی... 
گام ها... می پریدند ... شلوغِی درهم و دوری از فامیل و آشناها... 
بیسکوئیت هاِی خشِك كوچك و گرد كه با یك گاز تمام می شدند... 
گام ها روی سقف های سنگِی سیاه و سفید گورستان باال و پایین 
می پریدند... برای شادی روح مادربزرگ البد... مادربزرگ اگر بیدار 
شود سرش به سقف می خورد و از ترس این سقف محکِم محترِم 
سربه زیر به سنگریزه های گل آلوِد دم دستش چنگ می زند، به 
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آینه   بخارگرفته  سقف كه از نفس های مرده اش پر است. تپه های پر از درخت های راش بلند ... جاده  كامیون های سنگین 
و كند كه از معدن های ناپیدا در شکاف كوه ها برمی گردند... آسماِن پُر ابِر گشاده رو كه اجازه می داد در امتداد تپه های 
افق  روِی سرِخ غروبش بَِدوی... با گام هایی باال و پایین... صدای مسرور مادر از اتاق از الی پنجره ی نیمه باز نورگیر شنیده 

می شد »امروز چراغ خانه ی مادربزرگ را روشن كردی« 
صدای زنگ تلفن بلند شد، زهرا خانم پشت خط بود: »سالم مونس جون، چه خبر چه كار می كردی وقت داری بیای... 
« دو ساعت و نیم بود كه مشغول سرخ كردن سبزی بود و هنوز دو ساعت دیگه كار داشت، خنك شدن، بسته بندی، 

جابه جا كردن توی یخچال... 
- داشتم آماده می شدم برم خرید... نمی تونم ... بچه  ها خوبن؟ 

- خداروشکر من داشتم هویج پوست می كندم.
پوست كندن... پوست كنده شدن... پوست انداختن... پوسته پوسته... 

- دیگه تهش دراومده بود 
زهرا خانم با بالهِت زنی كه تسلیم شدن در برابر نفرت و زجری همیشگی قلبش را به یکباره از دور خارج كرده باشد 
حرف می زد. انگار داشت می گفت به هر حال باید زندگی كرد مونس جون. زهرا خانم هیچ وقت از نشان دادن این مسأله 
كه زندگی اش ارزش زندگی كردن ندارد اما او با اصرار و پشتکاری مثال زدنی به آن چسبیده طفره نمی رفت و خجالت 
نمی كشید. بوی سبزی ها بلند شده بود به بهانه ی دیر شدِن خرید صدای زهرا خانم پشت هزار دیوار سرد قطور ماند. 
اولین كبودی های غروب روی نور روز سایه می انداخت، رنگ سبزی ها درست دیده نمی شد، برای عوض كردن المپ باید 

سراغ چهارپایه می رفت.. 
در آسانسور كه بسته شد پنج طبقه به صدای پخش شده گوش داد. موسیقی ای كه از فرط تکرار الی دنده های آسانسور 
گیر می كرد و شادی روی آن می پژمرد. از طبقه ی پنجم دوازده تا پله باال رفت و به پشت بام رسید. باالی سقف چراغ های 
سرخ و زرد شهر كم كم از دور دیده می شدند. هر لحظه بیشتر و بیشتر... به زودی شهِر تاریك، این كشتی ارواح سرگردان 
غرق در نور مصنوعی بین خستگی خواب آلوِد ابدی خود در اقیانوس رؤیاهای خاموش شناور می شد. تاریکی و نور پنجره ها 
را زیر فشار خود می شکست و آب تیره ی سکوت و بازگشتی كهن همه چیز را در خود فرو می برد. شهر كم كم به 
خطوط شکسته و زاویه دارِ سقف های مدفون در تاریکی بدل می شد كه پستی و بلندی آن هنوز پیدا بود. سقف های بلند 
و كوتاه و نامنظم شهر... از این به بعد تمام شهر در صدای جریان برق در شبکه ی كابل های متصل غرق می شد. در صدای 
تلویزیون ها و قاشق ها. چهارپایه را برداشته بود كه پایش به قوطِی چسب خشك شده ای گرفت، قوطی را به جلو هل داد 
و زیر پا غلتاند. هیکل گنده و پاهای كوچك مانع بزرگی برای پریدن بود اما به دنبال قوطی پرید. باال و پایین... البد زهرا 
خانم صدای پاها را شنیده و آن را از آن پایین، زیر سقف همیشگی اش دنبال می كرد. شاید تا باالی سقف دنبالش  كند. 

اشکالی نداشت، با هم می پریدیم برای شادی روح زهرا خانم .
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فکر همه چیز را كرده ام، مصمم ام و آن قدر تصمیمم حساب شده است كه اگر صدبار هم به عقب برگردم به همین جا 
می رسم. ساعت را هم روی 6 كوك كرده ام. فقط یك چیز اذیتم می كند، آن هم این كه فراموش كرده بودم لباس هایم 
را بشویم. یك دست از لباس هایم از بقیه بهتر است كه آن هم... از پنجره به هوای بیرون نگاه می كنم، غروب شده است. 
راحت ترم خودم را قانع كنم، همین هایی كه تنم هستند بهترند. در عوض به سراغ آینه می روم تا موها و ریشم را مرتب 
كنم. به زخم روی گونه ام نگاه می كنم كه از چندسال پیش صورتم را از ریخت انداخته است. به تصادف مسخره ای كه 
همه ی زندگی ام را تحت تاثیر قرار داد، اما فقط زخم زشت و بدقواره ای روی صورتم به جا گذاشت، ماشینی كه نفهمیدم 
از كجا آمد و به من خورد و به چند متر آن طرف تر پرتابم كرد و این زخم زشت و بدقواره را روی صورتم به جا گذاشت. 
نه..نه، نمی خواهم دیگر به آن وقت ها فکر كنم، خیلی وقت بود دیگر این زخم را نمی دیدم، مهم نیست؛ به شانه كردن 

موهایم مشغول می شوم تا دیگر زخم را نبینم... 
هنوز هرلحظه ام را برای تو می نویسم مانا، می بینی؟ برای تو می نگارم، نمی خواهم حتی یك كلمه را جا بیندازم، با اینکه 
تو هیچ وقت... به ساعت نگاه می كنم، دو دقیقه ای وقت دارم، روی تخت دراز می كشم تا وقت كشی كنم. به تََرك روی 
دیوار رو به رویم كه به سقف رسیده است و درست از باالی سرم می گذرد و به این سمت دیوار می رسد نگاه می كنم. 
تََرك درست از وسط اتاق گذشته است. به تو فکر می كنم. وقتی در آینه می دیدمت، وقتی روی صندلی می نشستی و با 
مهارت و آرامش نقاشان بزرگ نقاشی می كشیدی . وقتی روی لبم را با قلم مو و رنگ سیاه ضربدر زدی، زبانم گوشه  لبم 
را چشید و گفتم سیاه، ترش و گس است و تو قاه قاه خندیدی،وقتی قد كوتاهم را مسخره می كردی. وقتی روی زمین 

مانا

الهام سنايي
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می نشستی و ناخن های پایت را كوتاه می كردی. وقتی آواز می خواندی و من یواشکی گوش می دادم 
و همین كه مرا دیدی قوطِی رنگ آبی را به سمتم پرت كردی و هیچ فکر نمی كردی هدف گیری ات 
آن قدر خوب باشد كه قوطی رنگ درست به صورتم بخورد و خون از همان جاِی زخِم قبلی جاری 
شود و تو... تو از ترس از جا پریدی و دستت را روی دهانت گذاشتی شاید و با وحشت یا بغض نگاهم 
كردی؛ و من همان طور یك نگاه به تو داشتم و یك نگاه به دستم كه از صورتم خونی شده بود. و تو 
به جای این كه برایم دستمال بیاوری دست روی صورت خشك ات زده بود، خوب نگاهت كردم،سایه 
روشن های اندام ات را هم در آن لباس سفید ، هیچ شباهتی به دختری كه مدام قد كوتاهم را مسخره 
می كرد و می گفت »تو دوست نداشتی قدت بلندتر بود؟« نداشتی، نه، هیچ شباهتی به او نداشتی و 
من حاضر بودم میلیون ها قوطی رنگ آن جا بود و تو یکی یکی آن ها را به سمتم پرت می كردی و تا 
ابد این صحنه تکرار می شد. وقتی صورتم را شستم و برگشتم دیگر آن جا نبودی. تابلوی نیمه كاره ات 
كه اسمش را گذاشته بودی مانا هنوز همان جا بود، تابلو تصویر دختری سیاه مو بود با دهانی نیمه باز، 
چشم هایی محزون كه اشك در آن ها حلقه بسته بود و دست هایی محو روی دهان، دامن دختر، 
دریایی نیلی بود، و غروبی كه این دریا را به آسمان می رساند از گلوی سرخ او آغاز می شد، و شبحی 

كه در شمایل آدمی آن دورتر ها نصفه نیمه مانده بود.
خون صورتم روی كف پوش سربی خانه با رنگ آبی، رنگی ارغوانی ساخته بود، زنده ترین ارغوانی ای 
كه تا به حال دیده بودم. انگشت شصتم را قلم مو كردم و ارغوانِی زنده را برداشتم، از گوشه ی دهان 
دختر گرفتم و به زیِر گونه اش رساندم، اضافه ی رنگ پشت دستم محو شد. صدایی در گلویم آرام 
او را به نامی كه دوست ترش داشتم صدا كرد: نیلی ...می دانستم برمی گردد. به یاد واكنشت بعد از 
دیدن آن صحنه افتادم و خنده ام گرفت. به یاد وقتی كه همه چیز را آماده كرده بودم. روزی كه 
روی همین تخت دراز كشیده بودم و فارغ از همه چیز با دهانی تلخ و دردی كه همه ی وجودم را 
گرفته بودم لیوان آب و قرص را باال كشیدم. تابلوهایم را روی زمین ریخته و آتش زده بودم و بعد 
صدای آدم هایی كه نمی شناختمشان و دست هایی كه به زور مرا بلند كرده و می بردند و بعد زنده 
ماندن و دوباره ادامه دادن . چه شده بود كه تو در آن روز مرا دیده بودی را هیچوقت نفهمیدم، 
اصال حضورت را آن روز در این خانه هیچ قانونی نمی توانست، توجیه كند. هرچند گفتی كه خارج 
شدن دود را از پنجره دیدی و دو مرد را صدا كرده و به خیال خودتان جسم نیمه جان من را نجات 
داده اید؛ و بعدش به خانه ام آمدی و شروع كردی به تعریفات اغراق گونه از نقاشی های من و این كه 
من نقاشی های شما را خیلی دوست دارم و بگذارید من از شما یاد بگیرم و همین حرف هایی كه 
تکه كالم بعضی از همین هنرجوهاست. هرچند فقط خیال است، چون نه تو چنین دختری بود و 

به تََرک روی ديوار 
روبرويم که به سقف 
رسيده است و 
درست از باالی سرم 
می گذرد و به اين 
سمت ديوار می رسد 
نگاه می کنم. تََرک 
درست از وسط اتاق 
گذشته است
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نه من اصال جذابیتی داشتم.
تو مرا در خیابان دیده بودی، در مغازه ای كه رنگ و بوم و قلم موهایم را می خرم دیده بودی، پشت 
چارچوب های زرد پنجره ی خانه ام، مرا در سلمانی دیده بودی، به نظرم تو مرا همه جا دیده بودی، 
طوری كه احساس می كنم در دستشویی و حمام و اتاق خواب هم مرا دیده بودی، اما من اولین بار 
وقتی تو را دیدم كه به هوش آمدم. با چشمانی محو و نگاهی از آن  هم محوتر. من هیچ وقت نتوانستم 
بگویم كه بمان، توهیچ جا بند نبودی، پیش از آن كه نزدیك تر شوم می رفتی، از هر حسی بیش ترین 
حدش را داشتی، اگر مهربان می شدی طوری نگاه می كردی كه احساس كنم بهترین كسی هستم 
كه تا به حال جهان به خود دیده و طوری می توانست نادیده ام بگیری كه باور كنم جز توهمی ساده 
در ذهن نداشته ی خودم هیچ نیستم. چهره ات وصف نشدنی بود، صدبار چهره ات را كشیدم اما هربار 
دورتر از آن چه كه واقعا بود، محو بود، گم بود، تصورت لحظه ای بود و لحظه ای بعد نبود، هاله بود، 
نقش نمی شد. درست از زمانی كه فهمیدی دوست دارم تا ابد كنارم باشی همه چیز زیر و رو شد، 
رنگ عوض كردی، دگرگون شدی، ترس از رفتن ات بود كه مرا رام تو كرده بود. نمی دانم وقتی پیش 
من نبودی كجا بودی، وقتی از خانه ام می رفتی كجا می رفتی، همیشه ناگهانی می آمدی و ناگهانی 
می رفتی، و حاال كه رفته ای بعد از چندسال هنوز هستی، هنوز اینجایی، همه جا هستی، در لیوان 
آب، در تختخوابم، كنار زردِی پنجره ، بین رنگ های نقاشی، كنار پیرمرد مغازه ای كه رنگ هایم را 
می خرم، در بادی كه از پنجره می وزد،در طلوع و غروب خورشید، و حاال با من این جا دراز كشیده و به 
تََرك روی سقف نگاه می كنی، صدایت را می شنوم، صدایم می زنی، صدای توست، می نشینی، نگاهم 

می كنی، اشك در چشمانت جمع می شود، می گویی:«صورتِت... »می پرسم:«چی؟«
دستت را روی صورتت می گذاری و می گویی:«صورتِت...صورتت داره خون میاد...«

ناگهان از جا می پرم، دستم را روی صورتم می كشم، سرد است اما خونی نیست... می پرسم »خون؟!« 
ولی كسی را نمی بینم...یعنی خوابم برده؟ خواب می دیدم؟ نگاهی به ساعت می كنم، ساعت روی 
6 مانده... خوابم برده بود؟ لعنت! پس االن ساعت... سردم شده، چندباری صدایت می زنم، جوابم را 
نمی دهی، می خواهم چراغی روشن كنم اما جایی را نمی بینم، همه جا سیاهِی مطلق است، از همه جا 
فقط قاب عکسی روی میز پیداست... مانا؟! من كه هیچ وقت از تو عکسی نگرفتم... چقدر شبیِه... نه 
نه! اصال شبیه او نیست، نیلی ... نه اصال شبیِه...! او خیلی وقت پیش ُمرد، خودش كه ُمرد، من... 
چرا... كاری به او، نه من نمی خواستم او... ، خودش چاقو را به دست من...، و گذاشت...بعد به گلویش 
رساند، نه! رگ های شقیقه اش متورم بود و آبی،بنفش،ارغوانی... به من ربطی نداشت، هیچ به من 
ربطی نداشت، موهای پشت گردنش خیس بود و سنگ های سربی... باور كن... می كنی مگر نه؟ ... 

صدبار کشيدمش 
اما هربار دورتر از 

آن چه که واقعا بود، 
محو بود، گم بود، 
تصورش لحظه ای 

بود و لحظه ای بعد 
نبود، هاله بود، نقش 

نمی شد
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چه مرگم شده؟ با كی حرف می زنم؟ خون از ریش هایم می چکد... این كیست؟ چرا این طور نگاهم می كند؟ 
محِو ارغوانِی پشت دستم... نه! غیرممکن است...محال است... نمی خواستم، یادم نیست، با تو... گوشواره ی 
یاقوتی... كاشی های آبی و... ، نه! ناخن های خون َكنده...چرا؟ آخر برای چه؟ تو را دوست داشتم؟ پس مانا؟...مانا 
اسم این تابلو نیست كه از تو كشیدم؟آن شمایِل بی دست ... همان تابلویی كه آن روز نسوخت؟ لعنت به تو! 
این قرص ها... این ها را می دانستم...چرا خودم را... آن تابلو... چرا تورا... نگاهم نکن...من كاری نکردم، تو با مانا 
آمدی...بوی سوختگی حلقم را می سوزاند...با مانا ظاهر شدی، تمام این مدت فریبم دادی...دود، ترش و گس 
است،می خواستی انتقام بگیری...ولی من نه ...، واقعا نمی خواستم...دیگر دیر شد ... خیلی دیر شده، ببین...تو 
موفق شدی، ببین.. آن جا را...اشاره می كنی....مرِد آن دورترها... از درزِ تََرك سقف خودم را می بینم كه پشت 

میز تحریرم نشسته ام.

▲ سايه های آشيل، پاتروکلوس و هكتور| سای تامبلی  
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دو دختر قد بلند در امتداد خیابان شلوغ سیدنی راه می رفتند: دختر مو طالیی، لئونی، با زیبایی طبیعی فوق العاده اش، 
درحالی كه به چپ و راستش توجهی نداشت؛ و جنی، دختری تیره موی، كه از قصد با اولین جفت كفش پاشنه بلندش 
در خیابان قدم بر می داشت. او در هنگام صحبت بر می گشت تا لئونی را نگاه كند، اما سر لئونی هرگز نمی چرخید. 

خیرگی نگاه لئونی و وقار رفتارش به نظر جنی غیرطبیعی آمد.
جنی شانزده و نیم سال داشت و دقیقا یك روز بود كه در یك دفتر مشغول به كار شده بود. این بعد از ظهر گویی 
معجزه ای از معجزه ها بود كه او به جای اینکه مستقیم به خانه برود و به مادرش درباره ی پیچیدگی كار و درست كردن 
چایی بگوید، با لئونی زیبا كه فردی خبره بود و هفده سال و سه ماه داشت، بیرون می رفت. جنی وارد زندگی شبهای 
سیدنی شده بود و این بخشی از بزرگ شدنش به حساب می آمد. او فکر كرد كه این اولین باری است كه شب است و در 
خیابان های اصلی شهر راه می رود. به لئونی گفت: »هیچوقت، نمیدونستم كه شهر اینهمه چراغ داره.« لئونی لبخند زد.
آنها از یك سینما با تهویه ای مطبوع گذر كردند و خنکای ناشی از آن، هوای مالیم آن شب را برای لحظه ای برهم 
زد. عطر غلیظ شکوفه های یاسمن در راهروی گلفروشی پخش می شد و در آنجا می ماند؛ یك تبلیغ زیركانه. جنی با 
شگفتی نفس عمیقی كشید. بوی تند قهوه  تازه استنشاق كرد و احساس گرسنگی كرد. لئونی با لحن كشدار و لهجه ای 
كه بعد از ترك مدرسه پیدا كرده بود كه به عنوان سپری برای خودآگاهی اش از آن استفاده می كرد، گفت: »تقریبا 
رسیدیم.« جنی گفت: »خوبه.« در حالی كه به درخشش شهر و جمعیتی از مردم جوان خیره شده بود كه انگار همه  

شهر در شب

نويسنده: اليزابت هرور
مترجم: كوثر دخيل عليان 
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آنها می دانستند كه كجا می روند و به هنگام رسیدن چه خواهند كرد. محو 
لباس هایشان شده بود و برای اولین بار به زیبایِی لباس آبی جدیدش شك كرد.

پیچیدگی و اطمینان همه جا دیده می شد. در نهایت، نشستن در محیطی 
بسته، پشت یك میز دونفره، همراه با لئونی برایش آرامش بخش بود. در حالی 
با دفترچه اش آماده   آنها منو را مطالعه می كردند، خانم پیش خدمت  كه 
سفارش گرفتن بود و در آیینه  مقابلش به تصویر خودش خیره شده بود. آنها 
باالخره بر سر استیك گریل شده و ساندی توافق كردند و پیش خدمت رفت. 

رفتارشان سرد، جدی و بی تفاوت بود.
اجتناب  های  نگاه  با  بودند،  یکدیگر  دید  معرض  در  تنها شدند،  آنها  سپس 

ناپذیرشان و میز كوچکی كه آنها را معذب می كرد.
دست های لئونی نرم و صاف و ناخن هایش بلند و برق انداخته بودند. لئونی 
به تکه ای از استیك داخل ظرفش كره مالید. جانی در كیفش دنبال دستمال 

كاغذی گشت و بینی اش را تمیز كرد، گرچه به آن نیازی نداشت.          
»فکر كنم این«
»تو چطوری«

با شرمندگی خندیدند و بر اینکه طرف مقابلشان اول حرفش را بزند اصرار 
كردند.

در نهایت لئونی گفت: »فقط می خواستم ازت بپرسم كه روز اولت چطور بود.«
»خب، همه چیز خیلی جدید بود برام« جنی حرفش را فروخورد و به یاد آورد 
كه با لئونی در محل كار آشنا شده است. او اضافه كرد: »ولی فکر كنم خیلی 

دوستش داشته باشم.«
لئونی با آرامش گفت:  »ازش متنفرم. دخترای دیگه ازم خوششون نمیاد و منم 

از اونا خوشم نمیاد. امروز متوجهش شدی؟«
لحن رك لئونی باعث شد شرمندگی، بُهت و هواخواهی جنی را فرا بگیرد. او 
گفت: »آره. فهمیدم یه چیزی هست.« حتی قبل از آنکه لئونی او را دعوت كند 
كه بعد از كار بیرون بروند، جنی در دل سمت لئونی را گرفته بود. بخشی از آن 
به این دلیل بود كه آنها سه نفر در برابر یك نفر بودند و بخشی به خاطر این بود 

كه آن دخترها رفتار خودشیریني از خود نشان مي دادند.
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جنی بدون اینکه به چیزی نگاه كند، به ظرفش خیره شد، كه در آن استیك گریل شده، یك حلقه 
آناناس، تعدادی نخودسبز و چیپس خانگی به چشم می خورد، درحالی كه تمام وجود جنی درگیر 
این قضاوت بود. خجالت زدگی  خود را فراموش كرد و گفت:  »فقط به خاطر اینه كه تو متفاوتی. به 

خاطر همین تو محل كار اینجوریه.«
جنی می خواست ادامه دهد كه لئونی حرفش را قطع كرد: »بهت گفتن كه من لیتوانیایی هستم؟«
»آره، ولی منظور من این نبود.« ذهن نپروریده اش برای توضیح تفاوتی كه حس كرده بود درگیر 
شد. چیز ظریف تری وجود داشت؛ چیزی مهم تر از جذابیت های ظاهری، لهجه تصنعی و تابعیت 
خارجی اش؛ یك چیز اساسی تر. لئونی كنجکاو و عالقمند بود. گفت: »منظورت چیه؟« جنی 
دستپاچه شد. از روی ناچاری گفت: »نمیدونم. اما میدونم كه درست فکر می كنم.« لئونی بی 
درنگ پرسید: »تو هم متفاوتی؟« جنی در حالی كه كارد و چنگالش را بر می داشت گفت: »آره. 

گمونم هستم.«
»اینه كه ما رو می سازه.« لئونی لبخند زد، لبخندی عریض و غیر قابل وصف كه دندان های مرتب 
سفیدش را نمایان می كرد. جنی لبخند او را پاسخ گفت و به شدت حس شادمانی كرد. رفتار لئونی 
بسیار دوستانه بود و بسیار شبیه او به نظر می رسید. آنها حتما شبیه هم بودند، وگرنه لئونی از او 
نمی خواست كه با هم بیرون بروند. اكنون كه آنها با هم وقت می گذراندند، خوشنودتر از هر زمان 
دیگری به نظر می رسید. لئونی قطعه  دیگری از استیکش را كره زد و پرسید: »تو همیشه توی 

سیدنی زندگی می كردی؟« 
یك سوال از زندگی؛ این اولین قدم در آداب شروع یك دوستی است، درست شبیه بچه ها، كه 
كمی جسورانه، و كمی خجوالنه از هم می پرسند: »اسمت چیه؟ خونتون كجاست؟ كدوم مدرسه 

میری؟«
جنی گفت: »نه. من وقتی سیزده سالم بود از روستا اومدم. تا اون موقع توی منلی زندگی می كردم. 
تو از كی اومدی اینجا؟« جنی عالقه مند به دانستن پیشینه  خارجی لئونی بود، اما شك داشت كه 
آن را مطرح كند. دوست داشت بداند، خارج از كشور بودن چه حسی دارد. لئونی گفت: »وقتی یك 
سالم بود. و خب، چیز زیادی از كشور خودم نمیدونم. حتی به سختی میتونم اون زبونو صحبت 
كنم.« جنی در حالی كه غذایش را میخورد به او گوش میداد و متوجه شد كه او اصال از ملیتش 
خجالت نمی كشید؛ در نتیجه، مشکلی نداشت كه گاهی با هم درباره اش صحبت كنند. هر دوی 
آنها ناگهان ذوق زده و مشتاق شدند و می خواستند كه بدانند و بگویند اما هنوز یادشان بود كه با 

احتیاط قدم بردارند و سعی در پنهان كردنش كنند. 
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پیش خدمت میز آنها را تمیز كرد و رفتار لئولی تغییر كرد. به نظر می آمد حوصله اش سر رفته است. 
او ابروهای كمانی اش را باال برد و گفت: »به گمونم تو خیلی از دخترای منلی رو میشناسی اگه چند 

سال اونجا بودی.«
جنی فکر كرد كه چه اتفاقی افتاده است؟ چه كاری انجام داده است؟ او قبل از جواب دادن كمی 
درنگ كرد. احساس بدبختی كرد. او فکر كرد كه: مردم از كسانی كه دوستی نداشته اند متنفرند و 

اینکه لئونی دیگر نمیخواهد كه با او بیرون برود.
بازگشت پیش خدمت با ساندی های كارامل به او فرصت داد تا نگرانی اش را تا حدودی بپوشاند. 

زمانی كه پیشخدمت رفت، جنی خندید و گفت:  »خب، نه، خیلی نمی شناسم.«
لئونی گفت: »اوه؟« آنچه جنی گفت بیش از این نیاز به توضیح داشت. »میدونی، من به مدرسه 
كینلسلیك رفتم كه مایل ها دورتر از منلی بود و دختری از منطقه  ما اونجا نبود.« بیانش متقاعد 
كننده نبود. دوباره خندید. از سکوت به وحشت آمد. گفت: »فکر نمی كنم كسی را مالقات كرده 
باشم تا چند مدت قبل كه به مدرسه ی كسب و كار رفتم.« لئونی بی وقفه و با سردی گفت: »یعنی 
االن با دخترای كالج دوستی؟« و قاشقش را در سس كاراملش فرو می كرد. اشك ها چشمان جنی 
را می آزردند. با عصبانیت به بستنی جلویش نگاه كرد. نمی توانست دروغ بگوید. هیچوقت قادر به 
چنین كاری نبود. حتی در چنین لحظه ای، حقیقت ضعیف، عاری از احساس و مریض باید می آمد.

»خب، بعضی از اونا رو امروز صبح توی سرویس دیدم.« آرام اندكی از دسرش خورد و ناگهان شعله ای 
نهفته از درونش او را وادار به پرسیدن كرد: »فکر كنم تو خیلی دوست داری، آره؟« باید به گونه ای 
به نظر می رسید كه انگار از روی بی توجهی و بی خیالی پرسیده شده است. جنی فکر كرد االن 
دعوا می شود، اما گمانش كامال اشتباه بود. به لئونی نگاهی انداخت. یك نقاب آرام جایگزین چهره ی 

سرد و خسته اش شده بود.
با صدایی یکنواخت گفت: »نه، من هیچ دوستی ندارم. از خیلی از دخترایی كه توی مدرسه می 

شناختم خوشم نمیومد و بهترین دوستم سه سال پیش با خونوادش به كوئینزلند رفت.«
فوق العاده است، فوق العاده است لئونی! چطور می تواند اینگونه اعتراف كند؟ چون فقط ما دو نفر 
اینجا هستیم؟ یا چون برایش مهم نیست؟ یا این راهی  است كه وقتی برایش مهم است و نمی خواهد 

كسی بداند از آن استفاده می كند؟
جنی به خودش اجازه داد كه اندكی آرام بگیرد: »بهترین دوست من هم خیلی دور، در دوستا زندگی 

می كنه. خیلی به ندرت می بینمش.«
پیش خدمت یك ظرف نقره ای بلند قهوه سر میز آنها آورد، صورت حساب را به آنها داد و ظرف ها را 
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برد. لئونی در حالی كه فنجان قهوه اش را پرمی كرد 
گفت: »این رستورانو دوست داری جنی؟« چشمان 
آبی اش بیان جدیدی داشت، بی فریب و بی دفاع. 
جنی بی هیچ مالحظه دستش را تکان داد و گفت: 

»وای، آره، دوستش دارم. باید زیاد اینجا بیایم.«
بی هیچ دلیل قابل بیانی هردو شروع به خندیدن 
كردند. به میزهای دیگر نگاه كردند با امید اینکه 
باهم  زیبا  این شوند كه دو دختر  دیگران متوجه 
در حال خندیدن اند، دو دوست از اعتماد هم لذت 
میبرند، و دو مریخِی تنها اتفاقی در زمین مالقات 

می كنند.
دیوارها  بود،  شکسته  نوجوانی  عجیب  سکوت 
فروریخته بود و همه گواه بر این بود كه: تو تنها 
نیستی. چشم ها برق می زدند، گونه ها گل انداخته 
جواب ها  و  سؤال ها  جوشیدند:  می  صداها  بودند، 

جاری شد.
»تو بیشتر از همه شنا رو دوست داری؟«

»آره!«
»من عاشق لباسای قشنگم. كتاب خوندن و تئاتر 

تماشا كردنو دوست دارم.«
»دقیقا چیزایی كه من دوست دارم.«

»نظرت راجع به آدم بزرگا چیه؟«
یك آه، یك اخم.

»میدونم منم همینطور.«
اسرار خانوادگی قدغن نبود، هیچ كدامشان از كسی 
به این نزدیکی دوری نمی جست. آنها حرف زدند و 
حرف زدند و حرف زدند. هر كدام، بهترین دوست 

دیگری.
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 The two tall girls walked along the busy Sydney
 street: the fair one, Leonie, with superb natural grace,
 looking neither to right nor left; the dark-haired girl,
 Janie, self-consciously in her first pair of high-heeled
 shoes. She turned now and then, when speaking, to
 look at Leonie, but Leonie’s head never turned. The
 straightness of her gaze, the elegance of her bearing,
.seemed almost unnatural to Janie

 Janie was sixteen and a half, and had been at work
 in an office for exactly one day. This evening, saying
 ‘miracle of miracles’, instead of going straight home
 to tell her mother of the intricacies of the switchboard
 and tea-making, she was going out with beautiful
 Leonie, sophisticated and seventeen-and-a-quarter
 and well-made-up Leonie. It was Janie’s coming out
.into Sydney nightlife; it was her growing up

 This is the first time I’ve walked through the main
.streets at night, she thought

 I never knew the city had so many lights,” she said to”
.Leonie, who smiled

 They passed an air-conditioned cinema, and the
 coolness cut a swathe through the soft night. The
 strong sweet perfume of frangipani blossoms
 was fanned through a florist’s doorway and hung
.suspended, a subtle advertisement

 Janie sniffed appreciatively. She caught the tang of
.fresh-ground coffee, too, and felt hungry

 We’re nearly there,” Leonie said in the round drawling”
 accent she had acquired since leaving school, the
.shield for her self-consciousness

 That’s good,” Janie breathed, dazzled by the”
 brightness and the crowds of young people who
 looked as if they knew where they were going, and
 what they would do when they arrived; dazzled by
 their clothes, and doubtful for the first time about her
.new blue dress

 Sophistication and assurance everywhere: it was a
 relief to be inside at last, at a table for two with Leonie,
 and the waitress ready with her pad, gazing at herself
 in the mirror while they studied the menu. Until they
 had decided on grills and sundaes, and the waitress
.left, their manner was cold, serious, blasé

 Then they were alone, exposed, the eyes of the other
 unavoidable and uncomfortably close across the
.small table

 Leonie’s hands were smooth and creamy, the nails
 long and polished. She broke her roll and buttered a
 piece. Janie looked in her bag for a handkerchief, and

.blew her nose, although it didn’t need it
”…I think it’s”
”…How did you”
 They laughed awkwardly and pressed one another
.to speak first
 I was just going to ask if you’d enjoyed your first day,””
.Leonie said at last
 Well, it was all so new…” Janie’s voice trailed off;”
 remembering that she had met Leonie in the office,
‘.she added, ‘But I think I’ll like it very much

 I hate it,” Leonie said calmly. ”The other girls don’t”
”?like me and I don’t like them. Did you see that today

 Her straightforward manner made Janie feel abashed
.and enchanted and partisan
.Yes, I thought something was wrong,” she said”
 She had mentally declared herself on Leonie’s side
 even before her incredible invitation to go out after
 work: partly because the odds were three against
 one, partly because the other girls had frizzy hair and
.ingratiating manners
 Janie stared unseeingly at her plate, where a chop,
 a ring of pineapple, green peas, and Saratoga chips
 waited, while her intuition brought forth a judgment.
 ‘It’s just that you’re different,’ she said, forgetting to
‘.feel embarrassed. ‘That’s why it’s like that at work

 She was about to go on when Leonie cut in. ”They
”?told you I am Lithuanian
”.Yes, but that isn’t what I mean”

 Her untrained mind struggled to define the difference
 she had felt. It was something more subtle,
 more elusive than Leonie’s attractiveness, her
 cultivated accent, her foreign birth; something more
.fundamental
 Leonie was pleased and interested. ”What do you
”?mean

 Janie floundered. “I don’t know,” she said helplessly,
”.”but I know I’m right
.Are you different, too?” Leonie asked without malice”
 Yes, I suppose I am,” she said, picking up her knife”
.and fork
 That makes two of us then,” Leonie smiled, a wide”
.unsophisticated smile, showing even white teeth
 Janie smiled back and felt immensely happy. Leonie
 was so friendly. She seemed really to like her. She
 must, or she wouldn’t have asked her to come out.
.And, now that they were out, she was nicer than ever
 Leonie buttered another piece of roll, and asked,
‘?‘Have you always lived in Sydney
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 The biographical question had come; the first step in
 the ritual of making a friendship, as when children say,
 half boldly, half shyly, ”What’s your name? Where’s
”?your house? What school do you go to
 No,” Janie said. ”I came from the country when I was”
 thirteen. We’ve been living in Manly ever since. When
 did you come here?” she asked, interested in Leonie’s
 foreign background, but doubtful about mentioning it.
.She wondered how it must feel to be foreign

 When I was one,” Leonie said, ”so I don’t know”
 much about my own country. I can hardly speak the
”.language

 Janie listened as she ate, and registered the fact that
 Leonie wasn’t shy about her nationality, so it was all
.right to talk about it sometimes

 They were both suddenly excited and eager, wanting
 to know, wanting to tell, but remembering still to tread
.warily, and trying to hide it

 The waitress cleared away their plates, and Leonie’s
.manner changed. She seemed almost bored

 I suppose you know a lot of girls in Manly if you’ve”
 been there for a few years,” she said, raising her
.finely arched eyebrows

 What’s happened? Janie thought, chilled by the
 difference. What have I done? She hesitated before
 answering. It made her miserable. People hate
 people who haven’t got friends, she thought. She
.won’t want to come out with me again

 The return of the waitress with their caramel sundaes
 gave her time to cover her dismay to some extent.
 When the waitress had gone Janie said with a laugh,
”.”Well, no, I don’t know many

 Leonie just said, ”Oh?” on a note that demanded
.more explanation

 I was sent to school at Kingslake, you know it, miles”
 out of Manly, and there weren’t any other girls from
 my district there.” Her voice rose unconvincingly, and
 she laughed again. Afraid of a silence, she went on,
 ”I just didn’t seem to meet any until I went to business
”.college a little while ago

 Leonie was relentless. ”So you’re friendly with the
 girls from college now?’ she said coldly, digging her
.spoon into her caramel sauce

 Tears pricked Janie’s eyes, and she looked angrily at
 her ice-cream. She couldn’t lie; she’d never been able
 to. Even at a moment like this, the weak, dull, sickly

.truth had to come
 Well, I saw some of them on the ferry this morning…””
 She ate silently until a latent flame of spirit made her
”?ask, ”I suppose you have lots of friends
 It had been intended to sound careless, indifferent.
 She would go down fighting, she thought. But her
 voice was all wrong. She glanced up at Leonie. A
.calm mask had replaced her bored coldness
 She said in a level tone, ”No, I haven’t any friends. I
 didn’t like many of the girls I knew at school, and my
 best friend went away to Queensland with her family
”.three years ago
 Wonderful, wonderful Leonie! How can she admit it
 like that? Because there are two of us? Or because
 she doesn’t care? Or is it just the way she acts when
?she does care and doesn’t want anyone to know
 Janie allowed herself to relax a little. ”My best friend
 lives way out in the country, too. I hardly ever see
”.her
 The waitress brought a tall silver coffee pot to their
.table, gave them a check and took the dishes
 Do you like this restaurant, Janie?” Leonie asked”
 as she poured the coffee. Her blue eyes had a new
.expression, unguarded and vulnerable
 Oh, yes, I do. We must come here often,” she said,”
.recklessly showing her hand in turn
 For no reason that they could have explained, they
 both started to laugh, and they looked round at the
 other diners hoping that they would notice the two
 attractive girls laughing together, the two friends
 enjoying each other’s confidence, the two lonely
.Martians meeting unexpectedly on Earth
 The strange silent world of adolescence had exploded,
 the eggshell walls had collapsed, proclaiming, You
 are not alone. Eyes alight, cheeks flushed, voices
.bubbling: the questions and answers flew
”?Do you like swimming best”
”!I do”
”.I like nice clothes. I like to read. I like to see plays”
”.The very things that I like”
”?What do you think of grown-ups”
.A sigh, a frown
”!I know. I think so, too”

 No family secrets barred, no holding back from one
 so close, they thought, and talked and talked, each
.the best friend of the other
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يادم هست...
به احمد، به رضا و مجتمع چهارباغ

آن روز برف می بارید.چند سال پیش است؟ نمی دانم. اصال 
همین حوالی است انگار؛در هست و بوِد همین دقایق كه می 
نویسمش. تازه دومین ایستگاه را گذرانده ام در اتوبوسی با 
شیشه هاِی بخار گرفته از سرما. )خط میدان ارتش، میدان 
امام حسین( چند سربازند شاید كه آهنگشان از هندزفری 
بیرون می آید، تار و پوِد كالهم را كنار می زند، وز وز می 
شود در گوشم. )آن وقت چهارباغ هنوز ماشین راه است 
نه پیاده راه.( اتوبوس، خسته و سخت سرِد آسفالت را می 
گذراند، می خزد به زیِر درختاِن چهارباغ. هیاهوِی دروِن 
كتاب حواسم را برده بوده البد كه از دومین ایستگاه اینطور 
پریدم به چهارباغ. یادم می آید، كتاب »كوری« بود. سرم 
را از كتاب باال می آورم. »آمادگاه... آمادگاه...« این را احمد 
فریاد می زند. عادتش همین بود، این ایستگاه را دوبار فریاد 
می زد كه اگر حواسم سِر جا نیامده، بیاید. احمد ازآن راننده 
هاِی عادی نیست، یا باید بگویم نبود. اهل بود، رفیق بود. 
كتاب را می فهمید ولی نمی خواند. می گفت كتابببب...... و 
صدایش را می كشید، اگر می شنیدی می گفتی منظورش 
این است كه اِی امان از این كتاب، حتما كتاب بخوان... ولی 
خودش نمی خواند. می گفت كتابی كه شما ورق می زنید را 

ما در این خیابان ها متر می كنیم. می گفت دیگر...
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آن روز برف می بارید. اتوبوس با شیشه هاِی بخار گرفته اش می رود و من پا بر زمین چسبیده 
نگاهش می كنم. صدایش هنوز در تار و پوِد درختان چهارباغ وز وز می كند. ایستگاه آمادگاه در واقع 
خیلی آمادگاه نبود، پنج قدم باالتر از بازار هنر بود. در این ایستگاه بی بر و برگرد یك نفر پیدا می 
شد كه بگوید اتوبوس فالن جا كی می آید و راننده بیچاره هم یا از علم و یا از حس چیزی می گفت.
ِكیف كرده ام ازین برِف نو، كالهم را بر می دارم تا سرما بنشیند فرق سرم كه آن روزها هنوز گرمایی 
داشته. »كوری« چه خوش تمام شده بود. اولین كتابی بود كه خودم خریده بودم. البته نه از مجتمع 
چهارباغ  از رو به روِی هتل شاه عباس بود گمانم. سرما سرم را حسابی زده بود. دیگر رفته بودم داخل 
آمادگاه، بنا نبود شیپور مجتمع چهارباغ را از سر گشاد بزنم انگار و مخفی نماند كه این مجتمع 
دو در دارد. یکی از كوچه ای كه ما به آن كوچه سوره می گوییم. این در كوچك است و یك دست 
سفیِد سنگ مرمری. آن یکی در كه از چهارباغ باز می شود بزرگ و عریض. كاری به آن نداریم، 

شیپور را از سر گشاد كه...
بالزاك اگر این ورودی را می دید، 10صفحه توصیفش می كرد، بی شك. اما من ازآن گذشته ام 

البد كه به این راز پی بردم.
حتما می پرسید كدام راز؟

این كه روزی برهمین سردر نوشته بوده اند فقط متواضعان، برای خرید كتاب وارد شوند. شاید هم 
بعدها بنویسند! كه می داند؟ شما از هر دری بر این مجتمع وارد شوید، ناگزیر باید دو سه باری دور 
بزنید. چیزی شبیه خم شدن برای ورود به زورخانه. البد می خندید... اما واقعیتی است. از سرسرا 

كه گذشتید باید چند مغازه را دور بزنید، به پله ها برسید، باز در پله ها پاگرد را بپیچید....
و حاال به زیرزمین رسیده ام در آن روز برفی...

از نورگیرهای باال آب چکه می كند بر سنگ هاِی زیرزمین. آن وقت پله هاِی وسط، خط فرضی 
كتاب های درسی و غیر درسی بود. امروز دیگر نه، غیر درسی ها این خط را شکسته، اما درسی ها 

نه )خوشبختانه(.
 آن روز پشِت همین پله بود كه حجِم هندسِی دست دوم فروشی ها را دو رأِس كتاب »پیوند« و 
»سایه« می شکستند. چشم كه می چرخاندی سوراخی سیاه بود كه هیچکس نمی دانست چرا از 
آنجا سر در آورده و پله هایش به پاركینگ می رسد. كتاب فروغ در میانه و درست رو به روی سایه، 
زیرپله ای بود به نام خزانه كتاب، زیرپله ای كه كتابفروشی رضاست. رضا نوحی مترجمی كه از بالنشو 
و ونه گات ترجمه كرده بود و بعدها هم از براتیگان. المپی آویزان است جلوی مغازه اش. از همین 
المپ گالبی های زرد است نورش را می ریزد بر كتاب ها. مرد الغر اندامی است رضا. نشسته پشت 
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میز كوتاهش در استتار رِف كتاب هاِی كهنه و نو. بوِی كاغذ را آنجا فهمیدم و نبوییدم )آن روز(. فکرش را هم نمی كنم 
قرار است چند ماه بعد، شاگرد همین هشت متری شوم و بفهمم این كتابفروشی ها یك ویژگی دیگر هم دارند، چایی.

كتابفروشی رضا، یك كتری برقی داشت كه هر لحظه با جان آدم بازی می كرد. روزی سفید بوده و حاال جز دكمه آبی 
اش، یك دست كرمی شده بود. هر بار برق ضعیفی از وجودت می گذشت تا روشن شود، گویی نوعی دزدگیر پیشرفته 
داشت كه اگر جریان برق عبور كرده از دست، این دست را به رسمیت نمی شناخت هیچ آبی از آن گرم نمی شد. گچ 

بسته بود و زار.
حاال رضا پشت همان میز كوتاه آب جوش آمده را ُشره داد در فالكس مسافرتی بعد هم با عادت همیشگی مقداری چایی 
را بین سه انگشتش گرفت و روی آب ریخت. برای سنگین تر شدن چایی، یك نپتون هم اضافه شد. دیگر همه چیز 
مهیا بود. در آن سرما، چایی ریخته می شد و كتاب می خواند و گاهی چیزی می نوشت. حاال اما خزانه خالی شده. مدت 
هاست. چند ماهی آن طرف تر بود و حاال خیلی آن طرف تر، در شهری  دیگر زیستی دیگر دارد. همینجا تا پیش رضا 
هستم بگویم، هنوز لیستی كه آن روز نوشت را جایی نگه داشته ام، نوشته بود چه كتاب هایی بخوانم و چطور شروع كنم 
و به قول »كالوینو« اصال چرا باید كالسیك ها را خواند. یادم هست و یادم می ماند رضا نوحی را و همه را در آن زیرزمین.
پله ها را كه باال می آیم، دیگر تاریك است. برف هنوز از میاِن این تاریکی می آید، نورهاِی زرِد چهارباغ دانه های سفید 
را نشان می دهد. برف روِی زمین نشسته. چهارباغ جا پاِی هزاران مثل من را بر تن دارد. سِر كیف آمده ازین زیرزمیِن 

جادو، از حجِم هندسی كتابفروشی هاِی اصفهان.
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نگاه با عينک سروا:
سفري كوتاه در 

هسِت آقاي گلشيري
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سال 1321 بود؛ نمی دانم خاطر مبارك هست یا نه اما سال بدی بود جنگ وخون وقحطی نان روس ها شمال ایران 
را گرفته بودند و تا می توانستند جوالن می دادند. همان سال بود كه شما با خانواده تان از اصفهان به آبادان آمدید، 
پدرتان از پیمان كاران شركت نفت بود. تا كالس دهم آنجا بودید اما پدر بازنشسته شد. به اصفهان بازگشتید و چه خوش 

بازگشتی. شاید اگر نیامده بودید هیچ شازده ای روی صندلی اش رو به اضمحالل نمی رفت. 
»ما همه می دانستیم كه دارند باز نشسته اش می كنند. و ما حتما باید می رفتیم به اصفهان با اتوبوس و به خرج شركت. 
صبح حالم بهتر بود اما نای رفتن نداشتم چمدانم را داشتند می بستند صدای پریموس می آمد مادر گفت تو باید بری 

اصفهان اینجا بمانی خدا می داند.....« جن نامه هوشنگ گلشیري 
خانه پدری 

در هیچ مصاحبه ای نگفته بودید روزی كه آمدید اصفهان، زیبا بود یا نه حتی اشاره ای به خانه پدری خود نکردید اما 
من مطمئنم حتما زاینده رود از اكنون پر آب تر بود، شهر سبزتر بود، هوا پاك تر بود.

خانه پدری  دروازه نو بود، بر كوچه ای عریض و خاكی كه یك سرش به بازارچه ای می رسید و سر این طرفش به 
خیابانی كه هنوز حتی زیر سازی هم نشده بود. از میدان پهلـوي بـود تـا سـقاخانه اي كـه  پشتش شاید امامزاده اي 
بود یا مسجدي. سر ادامه خـود خیابـان را بـِر قبرسـتان آبخشان كشیده بودند. عمه بزرگه مي گفت: آنقدر استخوان 

مرده درآوردند كه نگو .

اينجا همه دلشان برای شما تنگ شده است
هانيه اسالمي
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در اصفهان در دبیرستان ادب مشغول به تحصیل شدید جایی كه حقوقی و صادقی یك سال قبل از 
شما در آنجا بودند. انجمن ادبی هم داشتید وكتابخانه؛ اما این برای شما كافی نبود به سراغ كتابخانه 
شهرداری رفتید و بعد از یك سال خوره همه كتاب ها شدید و از دم همه را خواندید. در همان 
مصاحبه گفته بودید تابستان ها رنگرزی می كردید و در دفتر اسناد رسمی مشغول به كار شدید. 

اتفاقا مشابه آن را در جن نامه شما پیدا كردم. 
گفت: كار هست .ماشاءاهلل تا بخواهي خویشاوند دارید. اینجا البته خرج خـودش را هـم در نمي  آورد. 

امـا  ميتواني بروي پیش حاج ابوالقاسم .چند تا شاگرد دارد، شماها هم روش.  
استکانم را كه گذاشتم ، سیني دوم را هم برداشت .گفتم : برویم رنگرزي ؟

برگشت: بله رنگرزي، سلماني. اصاًل تو مي تواني بروي پیش پسر عمـة  مادرت،حاجي  دیانی، صبح 
تا عصـر ميروي آنجا، شب  ها هم مي روي كالس شبانه.زحمت دارد، اما عوضش دیگر چشمت به 

دست ایـن و آن نیست.
در مصاحبه دیگری گفته بودید سربازی قبول نشدید  به سراغ معلمی در اطراف اصفهان رفتید. گفته 

بودید شش ماهی، خودتان بودید و حافظ و چه خوش همدمی داشتید.
از سال 1338 تا 1352 در دهات و شهرك های اطراف اصفهان آموزگار و دبیر انواع دروس و باالخره 

دبیر ادبیات فارسی دبیرستان های اصفهان بوده ام. )باغ در باغ،خودتان(
در این میان یك سالی به همراه 90 نفر دیگر به زندان می روید كه در آنجا به تجربه های جدیدی 
رسیدید و با انسان های شاخصی آشنا شدید. تجارب زندان باعث شد كتاب هایی چون قاب عکسی 
برای عکس خالی من، هر دو روی یك سکه، یك داستان خوب اجتماعی، و جبه خانه را منتشر 

كنید.
در جایی دیگر گفته بودید كه پس از آزادی به دانشگاه بازگشتید و این بار با جوانان بر سر مزار صائب 
انجمن ادبی شکل دادید كه مقدمه ُجنگ بود. كم كم حقوقی را آوردید، صادقی و...؛ در این انجمن 

سخن از هدایت بود و دهخدا و بهار.
»جلسات ادبی كانون پس از شب های شعر سال 1356 ابتدا در خانه اعضای كانون و سپس در محل 
كانون برگزار می شد، با این شکل كار كه هر جلسه طبق قرار قبلی اثری از نویسنده ای حاضر و در 

میان جمع به بحث گذاشته می شد. )باغ در باغ(
از نجفی زیاد سخن گفتید كه از بخت خوش شما، همزمان با ُجنگ از تهران به اصفهان آمد كه 
آن زمان كانون روشنفکری بود. ترجمه می كرد و در جلسات صائب و بعدترها در ُجنگ می خواند.

مي گویند ابوالحسن نجفی تاثیر به سزایی بر شما داشت. مي گویند چشمانتان مثل عقاب می 
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درخشید و برق خاصی در آن بود؛ همچنین بسیار باهوش بودید و عین همین را همسرتان هم در 
جایی دیگر گفته است. دوباره پرچانگی كردم برویم سراغ خودتان؛ عالوه بر نویسندگی در مطبوعات 
تاثیر به سزایی داشتید. مهم ترین آن ُجنگ اصفهان و بعدها »آدینه«، »دنیای سخن«، »ارغوان« و 

در آخر »زنده رود«.
تا سال آخر حیاتتان هم دست از كارگاه های داستان نویسی برنداشتید و می گفتید من هنوز در 
این كارگاه ها یاد می گیرم. عده ای خرده می گرفتند كه وقتتان را به خلق شاهکارهایی چون شازده 
احتجاب بگذارید و شما وقتی بیماریتان را تشخصیص دادند گفتید »وقتی بازگردم، فقط می نویسم« 

اما دیگر باز نگشتید.
نویسندگی را از سال 1347 شروع  كردید، البته قبل از آن شعر می گفتید ولی از داستان هم غافل 
نبودید در جایی گفتید همه فکر می كنند، شما با شعر شروع كردید و این قضاوت بر روی برخی 
آثار چاپ شده است اما این درست نیست و در زمانی كه شعر می گفتید چند داستان خام هم در 

دست داشتید.
دوستی به من گفت باالخره تو این »شازده احتجاب« را چرا نوشتی؟ مجله ای آنجا بود كه روی 
جلدش عکس شاه بود. عکس را نشان دادم و گفتم به خاطر این ظلمی كه در این داستان به 
»فخرالنساء« می شود. در حقیقت نتیجه ساختار درونی جامعه ماست. ساختاری كه كسی در رأس 
هرم باشد و بقیه زیر سیطره او. در این نظام، آدمها مسخ می شوند. به آنها گفته می شود این گونه 

بیندیش. یعنی كاری كه با فخری می شود.)مصاحبه با شجاعی مهر(
اما من فکر می كنم ظلم فقط به فخر النسا و فخری نمی شود، بلکه منیره خاتون زن صیغه ای جد 
كبیر هم از ظلم راس هرم در امان نمی ماند، یك بار هم باید با شما مفصل راجع به شازده احتجاب 
حرف بزنم؛ یعنی من بگویم و شما گوش كنید. چه اشکال دارد؟ همیشه گفتگو كه دو طرفه نیست!

گفتنی راجع به شما و نوشته هایتان زیاد است، اما آنچه من یافتم ادیبي است كه ساده زندگی كرد 
و وقت خود را برای پروراندن كسانی چون خود خرج كرد. باور كنید راست می گویم كه شما هنوز 
در این دنیا آنقدر همراه و همفکر دارید كه خود حدسش را نمی زنید. قبول دارم آنچه شایسته بود 
را دریافت نکردید. عده اي شما را دچار انحطاط اخالقی دانستند و هزار و یك وصله دیگر كه گاه می 

چسبد و شاید نباید خاطرتان می آوردم.
 این را بگویم وآبی بر روی سنگ قبرتان بریزم و بروم 

اینجا همه دلشان برای شما تنگ شده است.
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گلشيری يک جريان فکری است

گفت و گو با فريدون مختاريان

▲ عكس منتشر نشده از هوشنگ گلشيري
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     پس از مشروطه با گسترش روابط ايران با کشورهای غربی و اروپايی به ويژه فرانسه 
ترجمه آثار داستانی در ايران آغاز شد. مطالعه اين آثار سبب شد نويسندگان از شيوه 
به شيوه های جديد  و رمانس  افسانه  پردازی کهن همچون قصه، متل،  های داستان 
داستان نويسی روی بياورند. رمان های تاريخی آغازگر اين تحول بودند و پس از آنها  
اولين مجموعه داستان کوتاه با عنوان »يكی بود، يكی نبود« به قلم محمد علی جمالزاده 
در سال ۱300 به تحرير درآمد. با گذشت دهه ها ادبيات داستانی ايران رو به پيشرفت 
نهاد به طوری که شاهد چهره های برجسته ای چون هدايت، چوبک، علوی، دانشور 
و هوشنگ گلشيری بوديم. در اين ميان هوشنگ گلشيری)۱3۱۶-۱379 ( از ديدگاه 
مورخان ادبی تاثيرگذار ترين نويسنده معاصر ايرانی بوده است.  از جمله آثار ارزشمند  او 
»شازده احتجاب« است که روايت فروپاشی نظام شاهی وخانی در سنت فرهنگی ايران 
را روايت مي کند. هوشنگ گشيری يكی از نويسندگانی است که پا به پای نوشتن آثار 
مدرن و تكنيک محور کوشيد تا با نوشتن مقاالتی چند پيرامون رمان و شعر مبانی نظری 

کارش را نيز شرح دهد. 
براي بررسي خصوصيات و ويژگي هاي گلشيري به عنوان يک دوست و همچنين به 
عنوان يک نويسنده به سراغ فريدون مختاريان، دبير تاريخ و از جمله دوستان نزديک 
هوشنگ گلشيری رفتيم تا اين بار گلشيری را فرای داستان هايش بشناسيم. اين گفتگو 

را در ادامه مي خوانيد:
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از اولين باری که گلشيری را مالقات کرديد، بگوييد.
 تاریخ، من را به گلشیری و همچنین گشیری را به من وصل كرد. از سال های قبل از آشنا شدنمان 
برایتان بگویم تا ماجرا روشن شود. قبل از اینکه گلشیری فعالیت جدی خود را آغاز كند اصفهان بود 
و محمد حقوقی به دلیل معروف بودن پدر و عمویش در اصفهان شناس بود. ما در دبیرستان ادب 
با هم همکالس بودیم و پس از فارغ التحصیلی در دبیرستان ادب با هم همکار شدیم. روزی من 
به آقای حقوقی پیشنهاد كردم كه جایی را برای دور هم نشستن و پاتوق كردن قرار دهیم. حدود 
سال 1339 بود و ما همینطور كه می نشستیم و در قنادی پارك شیر و قهوه می خوردیم، كم كم 
به ما اضافه شدند كه از جمله آنها میرعالئی و نجفی بودند. در سال 1340 یك روز در قنادی باز 
و یك جوان با حالت عجیبی انگار كه خشمگین بود وارد شد. به ما نزدیك شد و به آقای حقوقی 
گفت اجازه میفرمایید؟ از همان قنادی پارك كه او را دیدم تا امامزاده طاهر كه به خاك سپردمش. 

یار و موافق ما بود. 
چه زمانی متوجه شديد که گلشيری می تواند در ادبيات داستانی فارسی جريان سازی 

کند؟
ابتدای آشناییمان، گلشیری جزء انجمن شاعران بود و به سمت داستان نرفت. مدتی از آشنایی 
ما گذشت تا اینکه جلیل دوست خواه ترتیب سفری سه نفره را به روستای جرمی كه اطراف 
شهرضاست را داد. در همان سفر به گلشیری گفتم شعرهایش را برایم بخواند، پس از اتمام آنها 
بالفاصله به او گفتم »تو نویسنده هستی؛ نه شاعر! وقتی دلیل را پرسید به او گفتم به صحنه های 
شعرت نگاه كن؛ مانند یك نویسنده آنها را توصیف كردی«. همان جا بود كه من متوجه شدم، 

گلشیری در ادبیات داستانی ایران طوفانی به پا خواهد كرد.
دغدغه های فكری گلشيری و سبک زندگی او به عنوان يک نويسنده چگونه بود؟

در درجه اول هوشنگ گلشیری انسان بسیار خردمند و باهوشی بود. نسبت به مسائل اطراف خود 
بسیار تیزبین بود و دید سیاسی قوی داشت. از جامعه خود دور نبود و سعی داشت، در داستان 
هایش جامعه را آنطور كه می دید، ترسیم كند. برای گلشیری زمان مفهومی نداشت؛ بسیاری از 
شبها دیر وقت به سراغ من میآمد و با هم از خانه بیرون می رفتیم و داستان هایش را برایم می 
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خواند، چراكه من همیشه گوش شنوایی برای داستانهایش بودم. افتاده و فروتن بود و شوخ طبعی 
خاصی داشت. او از مطالعه غافل نمی شد و از آنچه تصور كنید بیشتر كتاب خوانده بود. به خاطر 
می  آورم همراه با حقوقی به دنبال ضرب المثل های  فارسی می گشت و همین باعث شد تا تز 
لیسانس خود را  بر همین مبنا قرار دهد. طرز فکر و دیدگاه سیاسی اجتماعی او بعدها »ُجنگ 
اصفهان« را تحت تاثیر خود قرار داد، به طوری كه این نشریه نه تنها در زمان خود بلکه تاكنون هم در 
حیطه ادب فارسی بسیار خوش درخشیده است. در آخر در جواب این سوال شما بگویم كه هوشنگ 

گلشیری هیچگاه منفعل نبوده و  به عبارت صحیح در زمینه سیاسی گوشه گیری نکرد.
 چه کتاب ها و نويسندگانی تاثير مستقيم روی گلشيری و آثار او داشتند؟

در ابتدا تمایل او برای خواندن كتاب، بیشترادبیات ملل بود و در این میان به نویسندگانی چون  آنتوان 
چخوف و داستایوفسکی تمایل نشان می داد و در ادبیات داستانی فارسی هم هدایت تاثیر بسزایی 
بر روی گلشیری داشت. اما در این میان جا دارد اشاره كنیم به ابوالحسن نجفی، مترجم و نویسنده 
ای كه بیشترین تاثیر را  از لحاظ داستان نویسی بر روی هوشنگ گلشیری داشت. مطلبی كه نجفی 
درباره آلن رب گریه نوشت گلشیری را از این رو به آن رو كرد  به طوری كه به جرات می توانم بگویم 

»اگر نجفی نبود؛ گلشیری، گلشیری نمی شد«.
 مقداري از محيط خانه و خانواده او توضيح دهيد و اينكه چه تاثيری بر روی گلشيری می 

گذاشت؟
از زمانی كه گلشیری جریان فکری مشخصی پیدا كرد فضای خانه برایش دشوار شد. مادر او خانمی 
به شدت مذهبي بود  و با پدرش نیز مدام بگومگوی پدر و پسری داشتند. خصیصه های اخالقی 
مادرش بسیار در زندگی او  تاثیر گذاشت. اما به طور كلی هوشنگ گلشیری انسان بسیار با وقار و با 

اخالقی بود.
سخن آخر؟ 

گفتنی ها را گفتم، اما این را بگویم و تمام؛ »از گلشیری غافل نشوید«. از نظر من در ادبیات داستانی 
فارسی تنها نویسنده های كه توانست پا جای پا هدایت بگذارد، گلشیری است. هوشنگ گلشیری 

تنها یك نویسنده نیست، بلکه یك جریان فکری است.
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بي ریشه
یك كتاب با ترجمه محمد قاضي و طرح هایي از مرتضي ممیز و پرویز كالنتري، خود 
به خود توجه خواننده را به سوي خود جلب مي كند، خاصه آنکه در این میان نام 
نویسندگان بزرگي چون»آستوریاس، موراویا، دلدا، میریمه، هایتوف و...در میان باشد.

 مجموعه داستان»بي ریشه«، كتابي پرو پیمان است كه از هر زاویه مي شود به آن 
اعتماد كرد چون كساني كه پیش از این، ترجمه هاي قاضي را مطالعه كرده اند، به 
قول معروف پشیمان نشده اند. غالمرضا امامي در مقدمه این كتاب، به مواردي اشاره 
كرده است كه پیش از این درباره قاضي نشنیده ایم. امامي در بخشي از این مقدمه 
نوشته است: »قاضي پیش ازآمدن به كانون مترجمي شهره بود. زمان زیادي براي 
برگردان»جزیره پنگوئن ها«ي آناتول فرانتس گذاشته بود، نویسنده اي كه مرتضي 
كیوان او را پادشاه نثر فرانسه خوانده بود. قاضي مي گفت پس از سه سال زحمت 
ناشري یافتم و این كتاب را به چاپ سپردم اما به دلیل شیوایي و رواني ترجمه اش، 
كتاب گل كرد و نجف دریابندري در ستایشش نوشت: مترجمي كه آناتول فرانتس 
را نجات داد. قاضي در این كتاب به سراغ مطرح ترین نویسندگان جهان رفته است 
و با سخت گیري منحصر به فردش، بهترین داستان هایشان را انتخاب كرده است.
اولین داستان این مجموعه متعلق به »میگل آنخل آستوریاس«، نویسنده اهل كشور 
گواتماال و برنده جایزه ادبي نوبل است. آستوریاس در داستان»افسانه آتش فشان«، 
مانند دیگر آثارش، نگاهي تاریخي و روانشناختي به وضعیت كشور خود دارد. كشوري 
كه مانند دیگر كشورهاي منطقه آمریکاي التین، در وضعیتي از ندانم كاري هاي 
سیاسي و اجتماعي غوطه ور است. آستوریاس با عالقه ذاتي اش به گذشته و اسطوره 
هاي گواتماال، پیش از اقدام دیگر، دست به انتشار كتابي به نام»افسانه هاي گواتماال« 
زد. كتابي كه سعي داشت در خالل افسانه هاي كودكي، روحیه مردم زادگاه نویسنده 
را به جهانیان معرفي كند. دیگر كتاب این نویسنده كه به فارسي هم ترجمه شده 
»آقاي رییس جمهور« نام دارد. رماني كه تصویر دهشتناك سیاسي دوران حکومت 
»استرادا كابررا« را به تصویر مي كشید، گرچه در داخل كشور با ممنوعیت روبه رو 
شد اما با انتشارش در كشورهاي مکزیك و فرانسه و آرژانتین توانست نام نویسنده 
اش را بر سر زبان ها بیندازد.مجموعه داستان بي ریشه توسط انتشارات پنجره منتشر 

شده است.
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مسافرخانه سرخ
انتشارات  در  تازگی  به  سرخ«  »مسافرخانه ی  كوتاه  داستان 
محمد  كه  بالزاك  داستان  این  است.  شده  منتشر  ققنوس 
نجابتی به فارسی  ترجمه كرده است، در گروه آثار پانورامای 
انتشارات ققنوس منتشر شده؛ مجموعه ای كه در برگیرنده 
فشرده  قالبی  در  و  است  بزرگ  نویسندگان  مهم  آثار 
شاهکارهایی از ادبیات جهان را به مخاطبان معرفی می كند. 
اگر فکر می كنید مجال مناسبی برای خواندن كتاب ندارید، 
یا تنها اوقات فراغت تان، زمان هایی كوتاه مثل مسیر رفت و 
برگشت به خانه یا محل كار در مترو است كتاب های پانوراما 
انتخاب های بسیار مناسبی هستند. بالزاك در این كتاب معموالً 
در صحنه پردازی و توصیف موقعیت آدم های داستان با ظرافت 
و پرجزئیات می نویسد. او از توصیف هیچ كدام از حاالت افراد 
در محفل نمی گذرد. در شرایطی كه مرد آلمانی قصه اش را 
تعریف می كند، در سراسر كتاب، بالزاك بیش از همه به یکی 
از مهمانان كه گویا مأمور تهیه ی آذوقه ارتش امپراتوری بوده، 
ثروت و مکنتی به هم زده و اكنون چندی است در غم از دست 
دادن تك پسرش فرو رفته، توجه می كند. این مرد كه تایفر نام 
دارد در تمام طول داستان انگار از چیزی در عذاب است. با این 
حال تمامی گزاره های مربوط به او بسیار خالصه و منقطع است 
و ما تنها در البه الی داستان آلمانی از زبان بالزاك كه یکی از 
مهمانان آن محفل است از او میشنویم.  این كتاب كوچك تنها 
54 صفحه دارد و در مجموعه ای منتشر شده كه ویژگی اش 
همین كوتاهی است كه خورند مخاطبان این روزگار است، 
مخاطبانی كه در وقت كوتاه و فشرده شان می خواهند آثاری 

ارزشمند را در یك نشست بخوانند.
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