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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(.



دومين شماره سروا هم به ثمر نشست و اين بار رويکرد تخصصی در آن بيش ازپيش نمايان شد. همراهی نويسندگان و 
مترجمان در اين شماره نيز دلگرمی به تيم سروا داد تا بتوانيم كيفيت شماره دوم را باالتر از شماره نخست ببريم. رخداد 
جالب در اين شماره ارسال ترجمه های قوی مخاطبان سروا از دو نويسنده مطرح جهان يعنی »ا. هنری« و »يی يون لی« 
بود. ارسال داستان هايی از مياندوآب، بوشهر و كرج در شماره گذشته موجب شد تا اين نشريه فراخوان محور كار خود 
را آغاز كند، در اين شماره هم داستان هايی از قزوين، شيراز و تهران رسيد و برايمان نشانه ای شد از گسترش چتر سروا 
در سراسر ايران. تيم سروا تالش كرد در شماره دوم بيشتر به ادبيات كهن بپردازد تا اين ميراث گرانبها را به صورت ويژه 
موردبررسی قرار دهد. در بخش عناصر و مکاتب داستانی نيز سراغ »تزوتان تودورف« رفته است تا اين نظريه پرداز را كه 
تأثيری جدی بر ادبيات جهان داشته و از ديد اهل نظر در ايران مغفول مانده بيشتر بشناساند. پس از هوشنگ گلشيری 
در شماره پيشين اين بار به غالمحسين ساعدی پرداختيم و با موشکافی بيشتر آثار او را بررسی كرديم. در شماره دوم 
سعي كرديم گامی بلند برای تخصصی تر شدن به ويژه در بخش های متون كهن و عناصر و مکاتب برداريم. تالش می كنيم 
اين خط مشي را در شماره های بعد نيز ادامه دهيم تا بتوانيم بخش های فعلی و آن ها كه در آينده به اين دوماهنامه اضافه 
می شود را به مرحله ای قابل قبول برسانيم. تمام تالش تيم سروا انتشار نشريه ای تأثيرگذار را در جامعه ادبی بوده است، 
گرچه می داند كه براي اين مهم راهی سخت و دشوار در پيش دارد. بااين همه در هر شماره با تغييرات و تالش هايی كه 
انجام می دهيم در پی نزديك تر شدن به هدفيم. امروز شماره دوم با تالش تيم سروا به ثمر نشسته و تقديمتان مي شود. 

در شماره سوم كه هم زمان با عيد نوروز منتشر خواهد شد هم منتظر اتفاقات بهتری در ارتقای كيفيت مجله باشيد.

گامی بلند برای تخصصی شدن

ميالد مرتجي
عضو شوراي سردبيري
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حاال دو ماهی از ُرستن سروا گذشته و ما، من و تو، شاهد رويشی نو در فضای ادبيات داستانی بوممان هستيم. البد هر 
نشريه  باهدفی ويژه آغاز می شود. سروا اما محفِل نوقلماِن ناديده ای ست كه در گوشه كنار، ذهن و جاِن خود را بر كاغذ جا 
می گذارند؛ اما نه، اين كافی نيست. تا آنجا كه ما ُجستيم و نَُجستيم، مفاهيمی ديديم كه هنوز در فضای ادبيات داستانِی 
فارسی، نگاه متفاوتی بر آن ها نيست و اگر هست، جايی ارائه نشده. مثالش اين ابهامات، روايت چيست؟ مفهوم ادبيات 
چيست؟ زبان داستان كدام است؟ گو هرچه مکث كمتری بر اين مفاهيم داشته ايم، دورتر افتاديم. پس گفتيم هر شماره 
پيگير انديشمندان اين عرصه شويم و ديد و رويکردشان را به ادبيات داستانی به مثابه جرقه ای بر انبارِ تواِن ادب دوستان 
در كشورمان ارائه دهيم. البته يادمان هست كه در ميدان تئوری ها زمين گير نشويم. درواقع، اين رويکرد در جايگاه 
پيشنهادی پيرامون ادبيات قابل تعريف است. چراكه تا ذات ادبيات و مفاهيم وابسته به داستان را فهم نکرده باشيم، 
صدايمان به گوش هيچ فرهنگ و زبان ديگری رسا نخواهد بود. يادآوری آن كه گزيدن ابهام به جای پرسش، از معنای 
ابهام در لغت حاصل شده است. دكتر محمد معين ابهام را پوشيده گذاشتن و پوشيده سخن گفتن معنا كرده است. اتفاقی 
كه در فهم مخاطب از مفاهيم بنيادين ادبيات رخ نموده و در آن بيان شفافی ارائه نمی شود. سروا، نه ادعای رسِم راه دارد 
نه رفع اين آسيب را. سروا شايد آرزويش ارائه پيشنهاد هايی باشد برای خوانش عميق از ادبيات؛ به ويژه ادبيات داستانی.

آرزوی سروا

ميالد باقري
عضو شوراي سردبيري

5 

سال اول|شماره دوم
دي ماه  97

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



داستان هاي شهر من

داستان هاي شهر من، افزودن و پراكندن 
مفهوم شهر است در جان داستان
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»شهر كوچك ما« از داستان های احمد محمود است كه در مجموعه پسرك بومی آمده است. داستان از زبان كودكی 
نقل می شود و ما از چشمان اوست كه شاهد تغييرات و مدرن شدن شهر هستيم. درواقع از چشم حساس او شهر را 
می بينيم كه چهره اش كامالً تغيير می كند. احمد محمود با نوشتن داستان »شهر كوچك ما« دربه دری و بی پناهی 
آدم های پيرامون خود را در برابر مدرنيزاسيون اجباري كه در دوره پهلوي انجام می گرفت را با جذابيتی كم نظير تصوير 
می كند. هويت شهري، ويژگي شهرهاي سنتي و آميختگي آنها با عناصر طبيعي همچون نخلستان ها و كبوتر خانه ها در 

اين داستان به خوبی نشان داده شده است. بخش هايی از اين داستان در ادامه آمده است:
بامداد يك روز گرم تابستان آمدند و با تبر افتادند به جان نخل های بلندپايه.

آفتاب كه زد، از خانه  ها بيرون زديم و در سايه ی چينه های گلی نشستيم و نگاهشان كرديم. هر بار كه دار بلند درختی 
با برگ های سرنيزه ای تودرهم و غبارگرفته،  از بن جدا می شد و فضا را می شکافت و با خش خش بسيار نقش زمين 
می شد “هو” می كشيديم و می دويديم و تا غبار شاخه ها و برگ ها بنشيند،  خارك های سبز نرسيده و لندوك های لرزان 
گنجشك ها را،  كه النه هايشان متالشی می شد،  چپو كرده بوديم و بعد، چند بار كه اين كار را كرده بوديم، سركارگر، 
كاله حصيری را از سر برداشته بود و دويده بود و با تركه دنبالمان كرده بود و اين بود كه ديگر كنار بزرگ ها، در سايه ی 
چينه ها نشسته بوديم و لندوك های لرزان را تو مشتمان فشرده بوديم و با حسرت نگاهشان كرده بوديم كه نخلستان 
پشت خانه  ما از سايه تهی می شد و تنه های نخل رو هم انبار می شد و غروب كه شد از پشت ديوار گلی خانه های ما تا حد 
ماسه های تيره رنگ و مرطوب كنار رودخانه، ميدانگاهی شده بود كه جان می داد برای تاخت وتاز و من دلم می خواست 

كه بروم و اسب شيخ شعيب را، كه از شب قبل به اخيه بسته بود، باز كنم و سوار شوم و تا لب رودخانه بتازم.

نگاهي به شهر كوچك احمد محمود

توصيف شهر
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صد نفر بودند،  صد و پنجاه نفر بودند كه صبح علی الطلوع آمده بودند با تبرهای سنگين، و غروب كه شده 
بود، انگار كه پشت خانه های ما هرگز نخلستانی نبوده است

***
از خانه كه زدم بيرون، آن طرف رودخانه پيدا بود كه از نخل های انبوه سياهی می زد و نور ماه تو رودخانه 
شکسته بود و تو ميدانگاهی كنار خانه های ما، جابه جا تنه های درخت كوت شده بود كه روز بعد، هژده 
چرخه ها، همراه عمله ها آمدند و بارشان كردند و بعد، يك هفته طول كشيد تا ميدانگاهی را شن و ماسه 
ريختند و نفت پاشيدند. نفت تازه زير آفتاب داغ برق می زد و بخار می كرد. همه جا را بوی نفت گرفته بود 
و زن سرگرد، مصدرش را فرستاده بود و قواره های ساتن گلی رنگ را گرفته بود و صبح كه می شد، آفاق 
از خانه می زد بيرون و گاهی ظهر می آمد و گاهی هم نمی آمد و غروب ها، خواج توفيق، به انتظار يداهلل و 

فتح اهلل بود كه از سر كار بيايند و مرا بفرستد شعبه.
حاال، ماسه ها، نفت را مکيده بودند و زمين خشك شده بود و باد كه می آمد، خاك زرد ميدانگاهی را باال 
می برد و پخش می كرد و پای ديوارها و چينه های گلی، خاك قهوه ای جمع شده بود و مد كه می شد و آب 

می افتاد تو شاخه های نخلستان، سطح آب،  انگار كه رنگين كمان،  بنفش می شد و زرد و قرمز و...
و حاال ديگر عطر گس نخلستان با بوی شرجی قاطی نبود و سايه ی دكل فوالدی بلندی كه در متن آبی 
آسمان نشسته بود، رو چينه  گلی خانه ی ما می شکست و می افتاد تو حياط دنگال و تا لب گودال خانه 
كه مخمل قصيلی علف های خودرو رنگش زده بود، سر می خورد و تو ميدانگاهی پشت خانه های ما، سر و 
صداها تو هم بود و رنگ الجوردی لباس كارگران، با رنگ سفيد ماليم صندوق های بزرگ تخته ای كه زير 
ميخ كش ها و ديلم ها از هم متالشی می شد، تو هم بود و باال كه نگاه می كردی،  رشته های مفتولی سيم 

بود كه نگاه را می كشيد و به چشمت اشك می نشاند. انگار كه ميل سرد سورمه به چشمت نشسته باشد.
***

شب كه می شد پدر “انوار” می خواند و گاهی “اسرار قاسمی” و خواج توفيق حرف می زد. از “خزعل” و 
“ عبدالحميد” و غالمانشان و سياهان خيزران به دست و شب كه می شد، ما تو كوچه “ترنا” بازی می كرديم 
و تو نخلستان می دويديم و از رو شاخه های كم عرض آب می پريديم و می رانديم تا لب رودخانه و تو 
بريدگی های كنار رودخانه می نشستيم و به صدای آب و صدای پای بچه ها، كه هو می كشيدند و می آمدند تا 
پيدامان كنند، گوش می داديم، و آن شب بود كه تو “پوسته”)۱( نشسته بودم و گوشم را به زمين چسبانده 
بودم كه ناگاه صدای پا شنيدم و صدای همهمه شنيدم. صدا، صدای پای بچه ها نبود و همهمه ی بچه  ها 
نبود. حرف بود كه آهسته و آرام، تو تاريکی مرطوب سر می خورد و می آمد و من از ميان همه ی حرف ها، 
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صدای آفاق را شناختم. شب بود، تيره بود،  هوهوی موج های غلتان رودخانه بود و صدای باد بود كه 
افتاده بود تو برگ های انبوه درختان خرما. از تو پوسته، لغزيدم بيرون و كشيدم باال و رو ماسه های 
مرطوب سر خوردم و آرنج هام را ستون كردم و چانه ام را تکيه دادم رو كف دستانم. نگاهم تاريکی 
شب را شکافت. در طول شاخه  پهنی كه از رودخانه جدا می شد، جنبش سايه هايی بود. مد بود، آب 

آمده بود باال و “تشاله“)۲( می توانست كه از رودخانه بلغزد تو شاخه و براند تا عمق نخل ها.
شاخه های آب را، كه مثل پنجه های دراز رودخانه دويده بودند تو گيسوی نخلستان، پركرده بودند و 
ظهر كه می شد سايه ی دكل فوالدی می شکست رو چينه  خانه ی ما و می افتاد تو حياط و می راند تا 

لب گودال خانه كه آن روز مخمل قصيلی  علف هاش زير لگد مفتش ها پامال شده بود.
خواج توفيق بست آخر را چسبانده بود و با زنش بود كه “پنج تا حقه ی سه خط از بصره...” و آفاق تو 
خودش بود و نگاهش به مخمل گل های آتش بود و گوشش به خواج توفيق بود و بانو، تو چرت بود 

و يداهلل با دست پياز را می شکست و آفاق بود كه گفت:
- خدا ذليلشون كنه... ديگه پناهی نداريم...

كه نخل ها را بريده بودند و شاخه ها را پركرده بودند و تاريکی سنگين می شد و پوسته ی خاكستری، 
گل های مخملی آتش را خفه می كرد.

***
با غرش جرثقيل ها و هژده چرخه ها از تو رختخواب می پريديم و تازه آفتاب  زده بود كه می رفتيم 
و سايه  ديوار می نشستيم و نگاه می كرديم كه كارگران آبی پوش، با كاسکت های سفيد آهنی كه 
نور خورشيد را باز می تافت،  تو تله بست ها وول می خوردند. آفتاب كه پهن می شد، خنکای صبح را 
می مکيد. حاال ديوار آجری شکری رنگی، رودخانه را از ما بريده بود و زخم زرد رنگ ميدان نفتی 
پشت خانه های ما، سرباز كرده بود و دويده بود تو كوچه ها و دو رشته لوله  قيراندود، مثل دو مار 
نر و ماده، از حاشيه  انبوه نخل های دوردست خزيده بود و آمده بود تو ميدانگاهی و پايه های چوبی 
ماليده به نفت، مثل چوبه های دار، جابه جا تو خيابان بزرگ شهر كوچك ما نشسته بود و گازرك ها، 
رو سيم ها می لرزيدند و دولخ كه می شد خاك زرد را لوله می كرد و به هوا می برد و به سر و رومان 
می ريخت و هنوز زيربنای مخزن پنجمی را بتون نريخته بودند كه پيشين يك روز پاييزی آمدند 
و به همه پيغام دادند كه عصر همان روز تو قهوه خانه  لب شط باشند و شب كه پدرم از قهوه خانه 
برگشت، لب ولوچه اش آويزان بود و به خواج توفيق كه ازش پرسيد “چه بود” گفت “می خوان خونه ها 
رو خراب كنن... ميگن برا اداره بازم زمين می خوان...” و من خيال كردم كه ميدانگاهی جوع دارد 
و دهان نفتی خود را باز كرده است كه ريزه ريزه شهر را ببلعد و پدرم آن شب نه “انوار” خواند و نه 

با غرش جرثقيل ها 
و هژده چرخه ها 
از تو رختخواب 

می پريديم و تازه 
آفتاب  زده بود كه 
می رفتيم و سايه  

ديوار می نشستيم 
و نگاه می كرديم كه 
كارگران آبی پوش، 

با كاسكت های 
سفيد آهنی كه 
نور خورشيد را 
باز می تافت،  تو 

تله بست ها وول 
می خوردند
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“اسرار قاسمی” و مادرم از تو يخدان نيم تنه  پشمی مرا بيرون كشيده بود و جلو المپا نشسته بود و 
سوزن می زد كه پاييز سر رسيده بود و باد موذی آزار می داد و مدام هوهوی نخل های دوردست بود و 
غرش رودخانه كه سيالب های پاييزی گل آلودش كرده بود و ديواره  شکری رنگ آجری و مخزن های 

فيلی رنگ و دگل ها و سيم های خاردار و شيروانی های اخرايی رنگ، آن را از ما بريده بود.
***

آمده بودند و “نوروز” را برده بودند نظميه. نوروز، دسته ی جوغن را برداشته بود و افتاده بود به جانشان 
كه چرا آمده اند و خانه های ما را اندازه می گيرند. نوروز را كه بردند، همه بهتشان زد. موسی سرميدانی، 

كارد را از پر كمرش بيرون كشيد و انداخت تو صندوق خانه.
بارها كه با پدرم رفته بودم قهوه خانه  لب شط، از موسی شنيده بودم كه “هركس به خونه های ما چپ 
نيگا بکنه، حواله اش با اين كارده” و هر دفعه هم چشم هاش برق زده بود و مشته ی كارد را فشرده 
بود و سبيلش را تاب داده بود و به پشتی تخت تکيه داده بود و ليموناد را از سر بطری سركشيده 

بود و حاال كارد افتاده بود تو صندوق خانه و سر سرميدانی پايين بود و تو قهوه خانه آفتابی نمی شد.
حاال تمام خيابان های شهر كوچك ما رنگ نفت گرفته بود. هر جا كه نگاه می كردی، نقش آج 
الستيك ماشين بود كه رو خاك ور آمده ی آغشته به نفت خيابان ها نشسته بود و صبح كه می شد 
با صدای تکان دهنده  “فيدوس“)۳( از خواب می پريديم و فيدوس دوم كه فضا را از هم می دريد، 
كارگران آبی پوش با كاسکت های فلزی و قابلمه های غذا از تو خيابان ما می راندند به طرف “اداره” و 
زير نخل های تك افتاده ی جلو قهوه خانه  لب شط، شده بود يك بازار حسابی و فضاش انباشته بود از 
بوی زهم ماهی  زنده و بوی تند ماهی كباب شده  به ادويه آلوده و عطر ماليم نان خانگی و بوی اسيدی 

ماست ترشيده و آبگوشت مانده و دل و قلوه  گاو و سبزی پالسيده.
تو تمام شهر، رشته های سيم برق دويده بود و به همه  خانه ها برق داده بودند،  ولی خواج توفيق هنوز 
كنار المپا چندك می زد و می نشست به انتظار يداهلل و فتح اهلل كه از سركار بيايند و مرا بفرستد شعبه. 
هنوز تکليف خانه های ما روشن نبود. آمده بودند و اندازه گرفته بودند و گفته بودند “زمستان كه شد، 
بايد خانه ها را خالی كنيد”  و اين بود كه پدرم دل و دماغ نداشت و خواج توفيق بعد از كشيدن ترياك 
به جای گفتن خاطره های دورودرازش می رفت تو چرت و آفاق كه پناهگاه نخلستان را ازدست داده 

بود، تو خانه نشسته بود.
آفاق كه رفت “يداهلل رومزی” آمد سراغ پدرم و خواج توفيق. فانوس مركبی را گرفتم و پيشاپيششان 
راه افتادم. به سردر قهوه  خانه  لب شط، چراغ پرنوری آويزان بود كه نورش سرخورده بود رو پليت های 
موج دار حصار انبار اداره و يداهلل رومزی،  همچنان كه پشت سرم می آمد، انگشت درازش را می كشيد 

تو تمام شهر، 
رشته های سيم 
برق دويده بود و 
به همه  خانه ها برق 
داده بودند،  ولی 
خواج توفيق هنوز 
كنار المپا چندك 
می زد و می نشست 
به انتظار يداهلل و 
فتح اهلل كه از سركار 
بيايند و مرا بفرستد 
شعبه. 
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رو موج پليت ها و صداش مثل صدای مسلسلی خفه، تو دل شب می نشست و با صدای گنگ 
رودخانه قاطی می شد.

از قهوه خانه كه رد می شديم،  تاريکی بود و پارس سگ ها بود و نخل های تك افتاده بود كه نور فانوس 
مركبی رو تنه هاشان ليس می زد و سايه ی ماتشان می افتاد رو زمين و ما كه می رفتيم، سايه ها، 
دور تنه ها می چرخيد و باد ماليمی بود كه سرشاخه ها را به بازی گرفته بود و عطر گس نخل ها 
با بوی نفت قاطی شده بود و از جوی آب كه جست زديم، خانه  “ناصر دوانی” بود و همه بودند و 
سرميدانی هم بود،  با شرارت رميده  چشمانش و من نشستم كنار گيوه ها و قندره ها و باد كه گه گاه 
از الی ترك های در تو می زد سرمای زمستان را به همراه داشت. سرمای خشك دشت های وسيع 

را كه سنگ می تركاند.
پدرم نشست باال و لم داد به رختخواب ها كه تو چادرشب لفاف بود و خواج توفيق كنارش بود و 
شير چای آوردند كه چربی شير لبانم را ليز كرد و گرمی مطبوعش گلوم را غلغلك داد. پدرم سيگار 
لف می كشيد. سرميدانی جيگاره عراقی می كشيد و سکوت بود و صدای قليان باباخان بود و بوی 

تنباكوی خوانسار و بعد سرميدانی بود كه حرف زد:
- ميدونم كه همه پشت سرم حرف ميزنن،  اما می خوام بدونم نوروز رو كه بردن نظميه، كی باالش 

دراومد؟
نوروز را كه برده بودند، همه بهتشان زده بود و هيچکس لب نتركانده بود و اين بود كه موسی حساب 

كار خود را كرده بود.
- ... اگه باالش درميومدين،  اگه اقلن سر و صدا راه می نداختين كه دلم قرص می شد، بقول شما 
كاردم رو غالف نمی كردم و می ديدين كه همه ش قمپز نبوده و می ديدين كه اون فرنگی ديالق رو 

چطوری مثه گوشت قربونی آش والش می كردم.
صدای بم پدرم انباشتگی اتاق را خراش داد:

- موسی حق داره... موسی...
يداهلل رومزی حرف پدرم را بريد:

- اونوقت خيال نمی كرديم كه اين طوری جدی باشه.
ناصر دوانی به زبان آمد:

- مرض ريزه ريزه مياد... همه يهو وبا نمی گيرن...
و بعد، حرف ها تو هم شد و نگاه من از دهان اين به دهان آن می گشت و بعد، نفهميدم چه شد كه 

از قهوه خانه كه رد 
می شديم،  تاريكی 

بود و پارس سگ ها 
بود و نخل های 

تك افتاده بود كه 
نور فانوس مركبی 

رو تنه هاشان 
ليس می زد و 

سايه ی ماتشان 
می افتاد رو زمين 
و ما كه می رفتيم، 

سايه ها، دور تنه ها 
می چرخيد و باد 

ماليمی بود كه 
سرشاخه ها را به 
بازی گرفته بود و 
عطر گس نخل ها 
با بوی نفت قاطی 

شده بود
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موسی سرميدانی از جا در رفت و داد كشيد و از جيب جليقه،  قرآن كوچکی بيرون آورد و صدای 
رگدارش زير سقف اتاق، مثل مار زخمی پيچ وتاب خورد:

- اگه مردين به اين سينه ی محمد قسم بخورين... د بخورين...
و با دست كوبيد رو قرآن.

- اول از همه جلو ميفتم... با همين كارد...
و جلو نيم تنه اش را كنار زد و كاردش را از كمر بيرون كشيد.

- اول از همه سر او فرنگی رو من گوش تا گوش می برم... من كجا برم زندگی كنم؟... عمری خون 
جگر خوردم تا اين چارديواری رو درس كرده م... د ياال... قسم بخورين... د بخورين.

كه صدای زير عبدی نازك كار،  انگار آب يخ بود كه تو ديگ آب جوش ريخته باشند:
- قسم كه نه!

و عبدی شيربرنجی گفت:
- كفاره داره.

كه موسی وا رفت و همچنان كه مثل گربه رو چنگ نشسته،  رو دو زانو نشسته بود، براق شد، صداش 
افتاد، كلمات بيخ گلوش غلت خورد و بعد، مثل مهره های سربی بيرون ريخت:

- ديدين كه موسی نامرد نيس... ديدين كه من نامرد نيسم... حاال ديدين؟...
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و عقب كشيد و به متکا تکيه زد و غرغر كرد.
زردی پريده ای از بناگوشش تا شقيقه اش دويده بود.

و يداهلل رومزی بود كه گفت:
- می باس حرف همه يکی باشه.
و بعد ناصر دوانی بود كه گفت:

- می باس قسم بخوريم.
و موسی سرميدانی بود كه به زبان آمد. اين بار صداش خفه بود.

- پس چرا وقتی قرآن رو در آوردم، همه مثل اينکه ماست ترش خورده باشين، لب ورچيدين؟
كه پدرم جابه جا شد:

- من يکی حاضرم، تا پای جونم كه باشه حاضرم.
- قسم بخوريم.

- همه می خوريم.
كه بندبند وجود من هم از قسم سرشار شد. اگر خانه هامان را خراب می كردند،  اگر كبوترخانه ام خراب می شد؟... نه!...

دو روز بود كه “دم سفيدها” تخم گذاشته بودند و جفت “حبشی” پوشال می كشيدند و نر “خانی” سر تخم می زد و حاال 
تو فکر كبوترها بودم و تو فکر كبوتر خانه بودم و حرف ها تو گوشم بود كه “ وقتی قرار شد بيان خونه ها رو خراب كنن،  

هيچکدوممون نمی ريم سركار... همه می مونيم خونه...”
و...

_ با تبر ميفتيم بجونشون.
- هر كه چپ نيگا كنه با همين كارد چشاشو در ميارم.

و صداها تو هم بود و لبم از چربی شير ليز بود و بوی شب بود كه همراه بوی اسفند سوخته و سرمای گزنده از الی 
درزهای در می خزيد تو و بعد،  ناگهان صدای تركيدن گلوله بود و دومی و سومی كه وحشتمان زد و هجوم برديم به در 

اتاق و ريختيم تو حياط و دويديم به طرف در خانه.
گاوميش ناصر دوانی كه زير سايبان بسته بود،  رم كرد و بعد نعره كشيد...

ماه آمده بود باال. باالی باال و خيمه زده بود و صدای خروس بود كه انگار ره گم كرده بود و شب بود كه از تيغه ی بلند 
نيمه می گذشت و پوزه می كشيد بسوی بامداد.

***
صبح كه شد، آفتاب كه زد،  تك سرد صبحگاهی كه شکست، خروس آمد و دانه به دانه،  دانه ها را چيد. معلوم نبود كه 
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كدام شير خورده ای رفته بود و “لو” داده بود. پدرم را كه بردند و خواج توفيق را كه بردند، مادرم دويد منزل يداهلل رومزی. 
آفاق،  شب كه رفته بود، هنوز نيامده بود.

يداهلل رومزی را برده بودند نظميه،  همانطور كه خواج توفيق را برده بودند و پدرم را برده بودند و ناصر دوانی را برده بودند 
و باباخان را... و هنوز پيشين نشده بود كه نورمحمد آمد، با پوزه  باريکش و نی نی چشمانش و مادرم اشکش رو گونه هاش 

بود كه حرف نورمحمد را شنيد.
- خواهر به خواج توفيق، يا اگه نيس، به بچه هاش بگين كه بيان جسد آفاق رو تحويل بگيرن.

- جسد آفاق؟
- آره خواهر،  ديشب، پشت نخلستون تير خورده.

بانو كه تو چرت بود جيغ كشيد، مادرم جيغ كشيد و نورمحمد مثل توره گريخت.
خواج توفيق، صبح فرصت نکرده بود كه دودش را بگيرد و يقين حاال تو نظميه خمار بود.

من رفتم سراغ كبوترهام. بوی فضله ی كبوترها با بوی رطوبت قاطی شده بود و تو كبوتر خانه گرم بود و ماده ی “حبشی” 
خوابيده بود. يقين تخم گذاشته بود. با سر چوب كوتاهی زدم به پرش كه كنار رود، تا اگر تخم كرده است ببينم. كبوتر 

بالش را تکان داد و گردن كشيد و پف كرد و با نوك كوتاهش به چوب حمله كرد. خصمانه حمله كرد.
صدای كفش چوبی زن ناصر دوانی آمد. از در كوتاه كبوتر خانه ساق های سبزه و گرفته اش را ديدم. يقين چادرش را به 
كمر بسته بود. گودی پشت زانوهاش پر می شد و خالی می شد و كفش چوبی اش صدا می داد. از در كوتاه كبوتر خانه 
ساق های گرفته اش را ديدم كه مثل قيچی باز و بسته می شدند، كه گودال وسط حياط را دور زدند و رفتند تا ايوان 

رو به رو. حاال صدايش هم می آمد:
- خواهر چه خاكی به سر كنم؟... اومدن كلبچه زدن دستش و بردنش.

مادرم گريه می كرد. آرام اشك می ريخت. خواج توفيق را برده بودند،  پدرم را برده بودند و معلوم نبود كه جسد آفاق 
كجا افتاده است و يداهلل و فتح اهلل رفته بودند سركار كه وقتی شب برگشتند، و اگر خواج توفيق آمد، بفرستد مرا شعبه.
باز به ماده  حبشی ور رفتم. مثل سرب نشسته بود سر جاش. تکان نمی خورد. به گمانم تخم گذاشته بود. باز صدای پا 

آمد. اين بار پاچه های زير شلواری “بلور“،  زن موسی سرميدانی، بود كه رو خاك كف حياط كشيده می شد.
زانوهام را به زمين زدم،  دست ها را ستون كردم و سرم را از كبوتر خانه كشيدم بيرون كه ببينم كجا نشسته اند. تو ايوان 
بودند. بانو نبود. به گمانم مادرم فرستاده بودش كه به يداهلل و فتح اهلل خبر بدهد. انگار مادرم حرف می زد،  لب هاش كه 
تکان می خورد. غرش دستگاه مخلوط كننده،  صداش را خفه می كرد. خزيدم تو كبوتر خانه و اين بار، با ماده  “دم سفيد” 
ور رفتم و هنوز سرگرم كبوترها بودم كه ناگهان جيغ مادرم فضا را شکافت و بعد، جيغ زن ها بود كه با هم قاطی شد. 
از كبوتر خانه پريدم بيرون. پشتم گرفت به باالی چارچوب و تو فکر كمرم بودم كه ديدم يداهلل و فتح اهلل جسدی را 
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گذاشته اند رو نردبان سبکی و گريه كنان گودال وسط حياط را دور می زنند. دويدم. يك رشته موی شبق مانند از زير 
عبای روی جسد بيرون افتاده بود و می لرزيد. عبای سياه آفاق بود. موی آفاق بود كه برق می زد، كه نرم و مواج بود. 
نردبان را گذاشتند تو ايوان، مادرم به سينه اش كوفت. بعد زن ها بودند و بچه ها بودند كه از در خانه ی ما هجوم آوردند 
تو و تا بجنبم كه از ترس بچه ها در كبوتر خانه را ببندم، خانه  ما پر شده بود آدم و زن ها نشسته بودند دور جسد آفاق 

و به سر و سينه می كوفتند.
حاال آفتاب آمده بود باال. سايه ی دگل ميدانگاهی شکسته بود رو چينه  خانه  ما و بعد شکسته بود رو سر جماعت و 
انتهاش افتاده بود رو علف های خودروی گودال وسط خانه و صدای دستگاه مخلوط كننده بود كه گاه اوج می گرفت و 

گاه فرو می افتاد.
حاال زيربنای مخزن يازدهمی را بتون می ريختند. ظهر كه شد پدرم آمد. ازش التزام گرفته بودند كه تا آخر هفته خانه 

را خالی كند و تا آخر هفته،  دو روز ديگر باقی مانده بود.
***

كبوترهام را برده بودم و پرشان را بسته بودم و گذاشته بودمشان زير سبد، تا براشان النه ای درست كنم. از وقتی كه 
آفتاب زده بود تا حاال كه ظهر سر می رسيد، ده راه بيشتر آمده بوديم و رفته بوديم و اسباب كشی كرده بوديم و حاال راه 

آخر بود كه پدرم داشت خرت و پرت ها را تو گونی می كرد كه يکی را خودش به دوش بگيرد و يکی را من.
يکهو صدای بولدوزر بلند شد و من ديدم كه چينه ی گلی خانه ی ما به جلو رانده شد، لرزيد،  از هم پاشيد و رو هم ريخت.

پدرم زير لب غر زد:
- بی ايمونا نمی ذارن تا خالی كنيم.

پوزه ی بولدوزر كه باالی تيغه  پهن و بران بود،  به جلو رانده شد و از روی خرابه  ديوار كشيده شد تو خانه.
پدرم گونی را به دوش كشيد و گفت:

- ياال پسرم... ياال راه بيفت.
گونی سنگين بود،  به زحمت بلندش كردم و پشتم را زيرش خم كردم و هنوز از در خانه بيرون نرانده بودم كه النه  

كبوترهام مثل حباب كف صابون رو تيغه  صاف و براق بولدوزر از هم پاشيد.
تو كوچه بودم كه نگاهم به آسمان رفت. نمی دانم نر سفيد چطور پرش را باز كرده بود و از زير سبد بيرون زده بود و 
پر كشيده بود تا باالی خانه  ما كه زنجيرهای پهن بولدوزر می كوبيدش. گونی را گذاشتم زمين و كبوتر را نگاه كردم 
كه بال هاش را خواباند و قيقاج آمد تا باالی خرابه های خانه ی  ما، بعد اوج گرفت و دور زد و دور زد. انگار كه خانه را 
نمی شناخت و انگار كه سرگردان بود. سوت كشيدم. صفير سوتم را شناخت، آمد پايين، گردن كشيد، پرپر كرد و بعد،  

ناگهان اوج گرفت و رفت باال و باالتر،  تا آنجا كه با آبی آسمان درهم شد.
ته كوچه را نگاه كردم،  پدرم را نديدم. او رفته بود و من مانده بودم با بار سنگينی كه بايستی به دوش می كشيدم. 
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1-خدا كنه بارون نباره
هوا سرد شده بود، دهمين روز زمستون بود. كنار بخاری نشسته بودم داشتم مشقامو مينوشتم و تو فکر اين بودم كه 
اگه فردا برف ميومد، خيلی خوب می شد. مدرسه ها تعطيل و يه دل سير می خوابم و بعد ميرم تو كوچه برف بازی. 
تو همين فکرا بودم و به شعله های بخاری نگاه می كردم كه يهو صدای باز شدن در خونه به گوشم خورد. دوييدم تو 
حياط ديدم مادرمه. يه سبد پر از مالفه های سفيد تو دستش بود. گذاشت تو حياط بهم گفت مهران جان پسرم بيا 
كمك كن. رفتم دم در ديدم يه وانت دم در وايساده. پشتش چند تا سبد مالفه سفيد بود. به مامان كمك كردم همه رو 
گذاشتيم تو حياط راننده تو ماشين نشسته بود و دستش از شيشه بيرون. تو دستش يه نخ سيگار بود. وقتی راننده رفت 
اومديم خونه از مامان پرسيدم اينا چيه؟ مادرم گفت كار پيدا كردم. با تعجب گفتم: كار؟ گفت: آره، كار. اين مالفه ها رو 
بايد بشورم و تا سه روز ديگه تحويل بدم. پول خوبی ميدن. توران خانوم بهم معرفی كرد. خودشم چند وقتی ميشه كه 
داره اين كارو ميکنه. ميگه پولش خوبه. بهم گفت بيا بريم كه كلی كار داريم. برو تو انباری دوتا تشت بزرگ هست بيار. 
من هنوز به خودم نيومده بودم. يه جورايی مات و مبهوت بودم. تا شب دير وقت داشتيم كار می كرديم. هر چند وقت 
يکبار به مامان خيره می شدم و می خواستم ببينم وقتی داره كار می كنه می خنده يا ناراحته، اما هيچ وقت نفهميدم. 
كال شش تا سبد مالفه بود كه اون شب دو تاش و شستيم. تِه يکی از سبدا چند تا كالف طناب بود كه مامان گرفته بود 
برای پهن كردن مالفه ها. طنابا رو بستيم مالفه ها رو هم پهن كرديم. داشتيم می رفتيم تو خونه كه بخوابيم يهو ديدم، 

مامان وايساد و گفت ای وای يه وقت بارون نياد. يه اهی كشيد به آسمون نگاه كرد و گفت خدايا بارون نبارِ.

برای تو خوب شد و برای من بد

مجتبی نظری پور
ارسالي از استان البرز
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۲-خداكنه بارون بباره
تقريبا سه ماه پيش كه پاييز شروع شد، بابا هر روز كارش اين بود كه می رفت سِر زمين تا يه 
سری محصوالت زمستونی بکاره كلم و هويج و شلغم. با يه عشقی ميرفت سر زمين كه نگو و 
نپرس. كارِ هر روز خانوم جون اين شده بود كه با اذان صبح بيدار بشه و آقا جون رو صدا كنه 
نماز بخونه و آب بذاره جوش بياد كه چايی درست كنه برای صبحانه. البته هيچ وقت نشد كه 
خانوم جون اقا جون و بيدار كنه. چون آقاجون به عشق رفتن سِر زمين خودش بيدار می شد. 
نميدونم چرا من صبح و خيلی دوست دارم. مخصوصا قبل از روشن شدن هوا. يکی از تفريحاتم 
اينه كه بيدار شم و نماز خوندن اقا جون و خانوم جون و ببينم. انقدر نماز خوندنشون خوبه. 
بعضی از كلمات حمد و اشتباه ميخونن هر چی هم بهشون ميگم كه داريد اشتباه ميخونيد 
قبول نميکنن. حاال كه زمستون شده و هوا سرد تر شده اقا جون ميره سِر زمين و يه سری 
به زمين ميزنه و مياد خونه. فقط منتظر باروِن. تو پاييز يه مقداری بارون اومد. دهمين روز از 
زمستون هم گذشت و تا امروز بارون نيومده. وقتی از دانشگاه برگشتم ديدم اقا جون و خانوم 
جون كنار بخاری تو خونه نشستن. خانوم جون داشت چايی ميريخت تا من و ديد گفت بيا كه 
به موقع رسيدی بيا چايی تازه دِم. موقعی كه خواستيم بخوابيم اقا جون رفت دم پنجره وايساد 

و يه اهی كشيد به اسمون نگاه كرد و گفت خدايا بارون ببارِ.
3-آخ جون بازم هوا آلودست

بی حوصله تر از هميشه بيدار شد. البته بيدارش كردم. انقدر صداش كردم خسته شدم. بازم 
صبح شد. بازم مدرسه. بازم روز تکراری. ساعت 7 و نميدونم چند دقيقه بود كه به زور بيدار 
شد. هيچ وقتم كه صبحانه نميخوره. هر چی بهش ميگم صبحانه بخور ميگه نه ميل ندارم 
دوست ندارم حال ندارم. بيدار شد و هر دو دقيقه يه بار ازم می پرسيد مامان جورابم كجاست. 
مامان كتابم كجاست. ديشب تا دير وقت داشت تکاليفش رو می نوشت. هيچ وقت به موقع 
نميخوابه. ای كاش مدرسه از ساعت ۱0 صبح بود نه 7 صبح. تلوزيون و روشن كردم مثل 
هميشه اول زدم شبکه خبر. زير نويس خبر و خوندم نوشته بود كليه مدارس به دليل الودگی 
هوا امروز در نوبت صبح و عصر تعطيل می باشد. يه جوری خوشحال شدم كه انگار خودم بچه 
مدرسه ای ام و بايد برم مدرسه. زمان ما كه بچه بوديم با برف اومدن مدرسه تعطيل می شد، 
زمان اين بچه های امروزی با آلودگی هوا. شرايط هم يه جوری شده كه هر روز مدرسشون 
تعطيل ميشه. تو هفته قبل چهار روز مدرسشون تعطيل شد. زمان ما وقتی برف ميومد تو 
هفته شايد نهايتا دو روز تعطيل می شديم اما باز هم شانس با اين بچه هاست؛ اما يه خوبی كه 
زمان ما داشت اين بود كه بهانه تعطيلی مدرسه لذت بخش بود حداقل می رفتيم تو حياط يا 

حاال كه زمستون 
شده و هوا سرد 
تر شده اقا جون 
ميره سِر زمين و 
يه سری به زمين 
ميزنه و مياد خونه. 
فقط منتظر باروِن. 
تو پاييز يه مقداری 
بارون اومد. دهمين 
روز از زمستون هم 
گذشت و تا امروز 
بارون نيومده
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هوا خيلی سرد تر از 
روزای ديگه شده؛ 
اما خبری از بارون 
و برف نيست. شال 
و كاله كردم و آروم 
قدم برداشتم و آروم 
درو باز كردم كه 
بچه ها بيدار نشن. 
رفتم تو حياط نفس 
اول و كه كشيدم 
صدای سرفم پيچيد 
تو حياط

تو كوچه برف بازی می كرديم اما بچه های امروز چی؟ نميشه با آلودگی هوا بازی كرد كه تازه 
چيز لذت بخشی هم نيست. به سرب كه نميشه شيره زد و خورد. هر بار برف ميومد زن داييم 
برف و شيره درست می كرد؛ اما بازم شانس با اين بچه هاست. وقتی تو ذهنم اينا رو مرور می 
كردم يه حس حسادتی اومده بود سراغم كه تو ذهنم اومد يه شيطنت بکنم و بهش هيچی نگم 
كه مدرسشون تعطيله بزارم حداقل تا مدرسه بره و برگرده اما چيکار كنم كه مادرم و رفيق بی 
كلك. روپوش پوشيده و كيف رو شونه انداخته از اتاق اومد بيرون خداحافظی كرد كه بره بهش 
گفتم كجا ميری؟ وايسا. گفت معلوم نيست كجا ميرم؟ خودت از صبح ۱0 بار صدام كردی كه برم 
مدرسه. خنديدم و بهش گفتم مدرستون تعطيله. گفت راس ميگی مامان، گفتم اره آقای خوش 
شانس مدرستون تعطيله. فورا كيفش و انداخت همونجا رو زمين و با لباسای مدرسش پريد تو 
رخت خوابش. سرش و از زير پتو كرد بيرون و گفت راستی مامان چرا مدرسه تعطيله؟ گفتم به 

خاطر الودگی هوا. گفت اخ جون بازم هوا آلودست.
4-ای وای بازم هوا آلودست

يه بطری شير از تو يخچال در آوردم و ريختم تو قابلمه و گذاشتم كه داغ بشه. كار هر روزم همينه 
كه صبح به صبح شير داغ بخورم. نميدونم چقدر تاثير داره اما ميگن شير داغ برای اونايی كه 
مشکل تنفسی دارن خوبه. بعد شير خوردن چند دقيقه ای بيشتر وقت نداشتم كه آماده بشم و 
مثل هر روز برم سر كار. تقريبا هفت هشت سالی ميشه كه تو يه شركت تابلو سازی برق به اسم 
تانيش تابلو كار ميکنم. هوا خيلی سرد تر از روزای ديگه شده؛ اما خبری از بارون و برف نيست. 
شال و كاله كردم و آروم قدم برداشتم و آروم درو باز كردم كه بچه ها بيدار نشن. رفتم تو حياط 
نفس اول و كه كشيدم صدای سرفم پيچيد تو حياط. دخترم پريد تو حياط و با چشای خواب آلو 
به يه لحنی كه پر از ترس بود ازم پرسيد بازم حالت بد شده؟ انقدر سرفم شديد بود و نفسم تنگ 
شده بود كه نتونستم بهش بگم حالم خوبه با دست اشاره كردم. اشاره دستم می گفت حالم خوبه 
ولی سرفه هام يه چيز ديگه می گفت. از روز اولی كه رفتم شركت تابلو برق دلم ميخواست برم 
بخش مونتاژ كار كنم. از بخت و اقبال من كسی رو نميخواستن. به اجبار رفتم بخش برشکاری. 
بخشی كه همش جوشکاری و فرزكاری بود. وقتی وارد سالن برشکاری شدم همه كارگرا مشغول 
كار كردن بودن. دو تا از كارگرا داشتن با هم حرف ميزدن. تو سر و صدای سنگ فرزای روشن و 
از پشت جرقه ها شنيدم كه يکيشون داشت به اون يکی با لحن اعتراض و غرغر كردن می گفت، 
ما بايد سهميه شير داشته باشيم. اين طوری تا چند سال ديگه پدر ريه هامون در مياد. تو همين 
فکرا بودم كه به خودم اومدم و ديدم يه ماسك سبز رنگ رو دهنمه و يه ُسُرم هم بهم وصل 
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كردن. مثل خواب بود. كسی دور و برم نبود. گيج بودم. يهو دخترم وارد اتاق شد و گفت بهتری بابا؟ ماسك 
رو دهنم رو برداشتم و اروم و بی رمق گفتم چی شده؟ من چرا اينجام؟ گفت تو حياط آنقدر سرفه كردی كه 
نفست گرفت و فشارت افتاد. منم رفتم به اقا سادات گفتم با هم اورديمت درمونگاه. حاال بهتری االن؟ چيزی 
نگفتم. فقط داشتم به همون روز اول و حرفای بين اون دو تا كارگر فکر می كردم. ياد بچگيم افتادم. وقتی كه 
حدودا دوازده سيزده ساله بودم. ياد سرفه های بابام. وقتی سرفه می كرد ترس كل بدنم و ميلرزوند و سريع 
رنگم می پريد و سرم سمت بابا می چرخيد. بعد هر سرفه بابام مادرم می گفت چقدر بهت گفتم نکش. چرا 
با خودت لج بازی می كنی. حاال خوب شد. ببين چه روزگاری برا خودت درست كردی. سرفه كردن هميشه 
برام ترسناك بود. يادمه وقتی بچه بودم يه بار مادرم داشت ترشی درست می كرد يه ذره از سركه ها اضافه 
بود، مادرم گفت اگه می خوای بيا بخورد، منم از خدا خواسته فورا دوييدم و ته مونده سركه ها رو يه جا رفتم 
باال. سركه ها آنقدر تند بود كه نفسم بند اومد هر كاری كردم، نفس بکشم نشد ترس كل وجودم و برداشت 
دور خونه ميدوييدم و مادرم فکر ميکرد دارم شوخی ميکنم دنبال شير اب ميگشتم. دوييدم تو اشپزخونه و 
فورا شير آب و وا كردم و آب خوردم نفسم اومد باال. انقدر ترسيده بودم كه حد نداشت. مرگ و برای چند 
لحظه جلوی چشام ديدم. انقدر ترسيده بودم تا چند دقيقه تنم داشت ميلرزيد و بدنم بی حس بود. از اون 
روز به بعد هر وقت كسی سرفه ميکنه فورا رنگم ميپره. بعد از اون اتفاق سركه و بند اومدن نفسم يه بار ديگه 
يادمه داشتم تخم مرغ اب پز ميخوردم كه رسيدم به زردش. زرده تخم مرغ و كه خوردم به خاطر خشك 
بودنش پريد تو گلوم و دوباره هر كاری كردم نفس بکشم نشد فورا رفتم اب خوردم. بازم رنگم پريد و خاطره 
سركه برام زنده شد. با سرفه كردن هر كسی خاطرات تلخی برام زنده ميشه و رنگم ميپره. حاال بعد از اين همه 
سال دوباره خاطرات سركه برام زنده شده اما نه با سرفه ديگران با سرفه های خودم. دكتر گفت بايد كارتو و 
بزاری كنار. كار كردن تو اون فضای الوده برای ريه هات سِم. ريه هات حساس شده. چند روز استراحت كن 
و برو دنبال يه كار ديگه بگرد. گفتم دكتر جون نفست از جای گرم بلند ميشه برای من با اين سن و سال با 
اين ريه های خرابی هم كه تازه وبال گردنم شده كار گير مياد مگه؟ گفت من نميدونم برای خودت ميگم. 
بعد از چند روز استراحت و مرخصی گرفتن دوباره صبح پا شدم و شير داغ كردم و خوردم. تلوزيون و روشن 
كردم ببينم وضعيت هوا چطوره. زدم شبکه خبر. زير نويس خبر و خوندم نوشته بود كليه مدارس به دليل 
الودگی هوا امروز در نوبت صبح و عصر تعطيل می باشد. وضعيت آلودگی برای گروه های حساس در محدوده 
هشدار می باشد. نميدونستم بايد چيکار كنم از سرفه هام ميترسم از ترس بچه هام ميترسم از سر كار رفتن 
ميترسم از سر كار نرفتن هم ميترسم من موندم و ترس هام. دخترم كه خواب بود با صدای تلوزيون از خواب 
بيدار شد و سرش و از زير پتو آورد بيرون ازم پرسيد داری ميری سر كار گفتم ميخوام برم اما نميشه گفت 

چرا؟ گفتم بازم هوا آلودست.
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كوتاه از نويسنده: يين يون لی )متولد 197۲( نويسنده ای چينی- آمريكايی است كه اغلب داستان هايش به 
زبان انگليسی نوشته شده اند. از وی تاكنون مجموعه های داستان كوتاه، رمان، و خاطرات منتشر شده كه 
شهرت و جوايز بسياری نيز برای او به همراه داشته اند. اولين مجموعه داستان كوتاه او »هزار سال دعای خير« 
برايش جايزه بين المللی فرانك اوكانر و جايزه همينگوی را به ارمغان آورد و ساير كتاب های او نيز همواره 
نامزد يا برنده   جشنواره های معتبر ادبی بوده اند. اوهم اكنون استاد نويسندگی خالق در دانشگاه پرينستون 
و ويراستار مجله A Public Space است. از او كتاب های »هزار سال دعای خير«، »مرگ شوخی بدی 

نيست«، و »پسر طال، دختر زمرد« به فارسی ترجمه و منتشر شده اند.

وقتی زنگ در را به صدا درآوردند، صدای زنی از آيفون به آنها گفت كه مسئول برگزاركننده مراسم ترحيم به زودی با آنها 
مالقات می كند. جيائو و كريس پس از چند دقيقه ايستادن در سرسرا روی دو صندلی چوبی نشستند. بينشان ميز كوچك 
گردی با گلدانی از گل های داوودی زردرنگ بود. هوا آفتابی بود و آسمان به رنگ آبی الجوری درآمده بود. چند سنجاب 
در چمن ها مشغول بازی بودند و چند پرنده كه خود را البالی درخت ها-كه هنوز مانده بود تا رنگ عوض كنند- پنهان 
كرده بودند سروصدا می كردند و در فضای ساكت اطراف مشغول قيل و قال بودند. جيائو فکر كرد كه شايد صحنه واقعی 
تمام نمايش های شکسپير، اتاق انتظاری بدون ديوار شبيه اينجاست؛ گويی زندگی مانند راهرويی است كه به مرگ منتهی 

وقتی شاد بودیم نام های دیگری داشتيم!

ترجمه: عليرضا رمضان زادهیی یون لی
ارسالي از اصفهان
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می شود.
چهارماه بعد اين فکر به نظر جيائو مضحکانه  و اغراق آميز آمد. مگر او كه بود كه در مورد شکسپير 
نظر بدهد؟ آن هم وقتی كه آخرين باری كه از او چيزی خوانده بود به زمانی برمی گشت كه در 
پکن -برای مدرك زبان انگليسی كه هيچ استفاده ای از آن نبرده بود- در كالج درس می خواند. حاال 
كه جيائو به روزهای آفتاب زده پس از مرگ ايوان فکر می كرد، پی برد زنی كه او و كريس در آن 
مالقات نخست و در مالقات های پس از آن صدايش را شنيده بودند، هيچ گاه در مقابل آنها حاضر 
نشده بود. هيچ ميز پذيرشی در دفتر برگزاركننده مراسم ترحيم وجود نداشت و هربار كه در باز 
شده بود، هر دو با مسئول برگزاری مواجه شده و با او دست داده بودند. اولين باری كه جيائو با او 
تماس گرفته بود، مرد كه با ماليمت صحبت می كرد، تاريخ تولد ايوان را پرسيده بود و پس از آن 

كه جواب را شنيده بود گفته بود:»آه خدايا!«
اما صدای پشت آيفون به يك نفر ديگر تعلق داشت؛ به متصدی پذيرشی كه حتی نيازی به داشتن 
اسم نداشت. او از مالقات هر روزه با آن همه مراجعه كننده -كه اگر به سبب مرگ كسی نبود هرگز 
پايشان را در آنجا نمی گذاشتند- خودداری می كرد. جيائو تا قبل از آن هرگز حتی لحظه ای به 
حضور متصدی پذيرش در هيچ دفتر ديگری اهميت نداده بود. با اين همه، اين زن كه هرگز با او 
مالقات نکرده بود و حتی چهره ای از او در ذهن نداشت، يك متصدی پذيرش معمولی، مثل همه 
متصدی ها، نبود. مرده ها هم نبايد هيچ وقت به صورت كلی و جمعی مثل  هم تلقی شوند؛ اما زمانی 
كه جيائو مقاله  تازه ای در رابطه با آمارهای هشداردهنده از خودكشی نوجوانان خواند، دريافت كه 

اعتراض به اين موضوع امری بيهوده است.
مرگ با خودش عادت های جديدی برای جيائو و كريس آورده بود: گروه های حمايت از داغديدگان 
كه به آنها بپيوندند، نامه های اقوام و دوستان كه به آنها پاسخ بدهند، و تماس های ملتمسانه به 
نائومی كه دانشجوی سال دوم دانشگاه ويسکانسين بود و بعد از مراسم ترحيم ارتباط خودش را 
با آنها محدود كرده بود. اين عادات جديد و بی اثر جيائو را به ياد اولين راديوی ترانزيستوری اش 
انداخته بود كه هديه تولد پنج سالگی او از طرف پدربزرگش بود. برای يك كودك پنج ساله يك 
هديه نفيس و در عين حال اعصاب خردكن به حساب می آمد، چرا كه با دست های كوچك 
برنامه عصرگاهی مخصوص  نيم ساعت  ايستگاهی كه  پيداكردن  برای  راديو  پيچ  او چرخاندن 
خردساالن داشته باشد كار آسانی نبود؛ و تازه وقتی موفق می شد، پيچ راديو تنها برای چند دقيقه 
بر روی فركانس موردنظر باقی می ماند و سپس آهنگ های مربوط به روباه مکار و خرس مهربان 

دچار پارازيت می شد.
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چگونه آن دخترك با راديويی در دامنش به اين زن ميانسال با اين همه ناكامی و شکست 
تبديل شده بود؟ بعضی مواقع جيائو ماشينش را جلوی در گاراژ پارك می كرد و نمی توانست 
حتی دكمه را فشار دهد تا آن را باز كند. ساير مواقع، خانه را با وسواس زياد تميز می كرد يا 
پيازها را به حدی خرد می كرد كه بر روی تخته خردكن با اشك خودش مخلوط می شدند. در 
مورد اينکه چرا جلوی در گاراژ از حركت باز می ايستاد و يا چرا آن بال را سر پيازها می آورد، 
هيچ گاه از خودش سوال نمی كرد، چون-كه جواب را از قبل می دانست. هر عملی، هر رفتاری، 
به آن »اندوه«  بود و  را فراگرفته  از احساسی بود كه همه چيز  ناشی  نادرست،  يا  درست 

می گفتند.
اندوه؟ به راستی اندوه چيست؟ يك روز صبح، وقتی كه جيائو چشم هايش را باز كرد رو به سقف 

گفت: »ببين اندوه! من نمی دونم تو كی هستی، تو هم تظاهر نکن كه می دونی من كی ام!«
او و كريس بعد از مراسم ترحيم بی درنگ به كارشان برگشته بودند. جيائو پروژه های تبادل 
فرهنگی در دانشگاه دولتی يك شهر مجاور را مديريت می كرد و كريس بخش مهندسی 
پزشکی يك بيمارستان محلی را اداره می كرد. هر دو در ابتدا دچار مشکل شده بودند. كريس 
چندين بار كارش را رها كرده بود و جيائو خودش را در دستشويی بانوان مخفی كرده بود و برای 
دو روز پياپی گريه كرده بود؛ اما هر دو با چنان ثباتی رفتار كرده بودند كه خويشتن داری شان 
برای ديگران قابل تحسين بود. جيائو به باغچه شان سر و سامان داد و بذرهای پاييزی را قبل 
از آنکه اولين سرما بزند كاشت. كريس هم سيستم گرمايشی را برای زمستان آماده كرد. مانند 
هميشه با هم چهار عدد كدو از يك دكه كنار جاده خريدند. هر دو هر روز برای نائومی پيام 
می فرستادند و می دانستند كه پشت آن نقاب سرد قلبی وجود دارد كه به اندازه آنها آزرده 
شده است. پس از مدتی، رفتار نائومی ماليم تر شد و قبول كرد كه برای جشن شکرگزاری به 

خانه برگردد.
اما در ذهن آن دو اين خويشتن داری نبود كه آنها را سرپا نگه می داشت، بلکه اعتراف به 
شکست باعث اين امر می شد. وقتی در پايان روز كاری يکی از آنها احساس می كرد كه ديگر 
نمی تواند ادامه بدهد - اين حس به ترتيب به آن ها دست می داد- ديگری اصرار می كرد تا به 
پاركی در يك شهر نزديك بروند. آنجا، آن دو فقط يك زوج ميانسال بودند كه هنگام غروب 
در حال قدم زدن هستند. غروب هر روز زودتر از راه می رسيد و در اوايل نوامبر جای خود را 

به تاريکی داد. 
»واقعا چرا؟« سرآخر يکی از آنها اين سوال را می پرسيد و سکوت راه را می شکست.

»تازه چرا اون؟«

اندوه؟ به راستی اندوه 
چيست؟ يك روز صبح، 

وقتی كه جيائو چشم هايش 
را باز كرد رو به سقف 

گفت: »ببين اندوه! من نمی 
دونم تو كی هستی، تو هم 

تظاهر نكن كه می دونی 
من كی ام!«

او و كريس بعد از مراسم 
ترحيم بی درنگ به 

كارشان برگشته بودند.
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»فکرشم نمی كردم همچين روزی بياد. تو فکر می كردی؟«
»نه، فکر می كردم اين كاراش مال اينه كه نوجوونه. «

»منم همين فکرو می كردم. من هميشه نوجوونی رو مثل يه امتحان سخت می ديدم كه همه بايد 
بگذرونن.«

»اما همه قبول نمی شن.«
»اين روزا خيلی سخته كه جوون باشی.«

»سخت تر از چيزی كه تو زمان ما بود. مگه نه؟«
»خيلی از دانشمندا همينو می گن. من خودم تو روزنامه در موردش خوندم.«

»اما من از يه چيزی سردرنميارم. صبح اون روز ايوان داشت در مورد كالس شناش حرف می زد و به 
نظرم هيجان زده می اومد. «

»تازه اونطوری كه اون هميشه درمورد گواهينامه رانندگی صحبت می كرد، می خواستم بالفاصله بعد از 
تولدش ببرمش آزمون رانندگی. تو ذهنم بود به مدرسه ش زنگ بزنم و بگم كه قرار دكتر داره.«

»فکر می كنی تو مدرسه چيزی شده؟«
»كاشکی دوستاش از چيزی خبر داشتن... «
»فکر می كنی با وجود اون همه دوست... «

»و يه كودكی شاد ... «
»ما كودكی شادی رو براش ساختيم. مگه نه؟«

»خودش كه اينطوری می گفت. «
»نائومی هم همينو می گه. «
»پس كجای كار می لنگيد؟«

»هيچ وقت نمی فهميم. «
»ندونستن سخته. «

»خيلی سخته.«
»سخت ترين چيزه. مگه نه؟«

اگر جيائو و كريس پنجاه سال قبل در شهرشان- كه شهری در يکی از ايالت های مركزی آمريکا بود- با 
هم زندگی می كردند احتماال انگشت نمای بقيه می شدند، اما حاال عجيب نبود مردی كه در يك مزرعه 
ذرت و زنی كه در كوچه پس كوچه های پکن بزرگ شده  بودند با يکديگر ازدواج كنند و زندگی ای 
تشکيل بدهند كه تفاوت چندانی با همسايه هايشان ندارد؛ اگرچه مادر كريس چندين بار در مراسم 
ازدواج تاكيده كرده بود كه اين ازدواج برای جيائو مانند يك معجزه شگفت آور است. ازدواجشان - كه 
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تابستان قبل نوزده ساله شده بود- مانند همه ازدواج ها فراز و نشيب های خودش را گذرانده بود. جيائو و كريس باهم برای 
ساخت يك زندگی مستحکم سخت تالش كرده بودند و نائومی و ايوان را با عشق و منطق بزرگ كرده بودند. جيائو از 
خودش سوال می كرد چگونه پيشامدی اين چنين عظيم آن ها را يافت و در مخصمصه انداخت، در حالی كه آن ها تا اين 
حد آدم هايی معمولی، بدون بلندپروازی و ناچيز بودند؟ مرگ فرزند به دنيای ديگری تعلق داشت - به دنيای تراژدی های 
يونان و يا فيلم های احساسی. مگر احتمال اصابت صاعقه به يك مورچه چقدر است؟ و تازه آن مورچه جان به در ببرد و به 

تقالكردن ادامه دهد؟ با كدام جراحات؟
جيائو شروع به نوشتن صفحه يادداشتی در كامپيوترش كرد. اعضای خانواده، اقوام، همسايه ها، آشنايان- تالش كرد تمام 
افرادی كه می شناخت و مرده بودند را ليست كند. هرچه به خاطر می آورد يادداشت می كرد: سال تولد و مرگ هر نفر و 
علت مرگشان را می نوشت و هرجا كه نمی دانست عالمت سوال می گذاشت؛ اگرچه می توانست به آگهی های ترحيم رجوع 
كند تا اطالعاتی كه نداشت را پيدا كند. می خواست حافظه خودش را محك بزند. اگر می توانست يکی دو خاطره از هر كدام 

از افرادی كه مرده بودند به ياد بياورد، ديگر آنها به صورت كلی و جمعی مرده تلقی نمی شدند.
برای مثال خانم ›الين ويلسون‹ را در نظر بگيريد كه يکی از پيرترين مهمان های مراسم ازدواج جيائو بود. خانم ويلسون در 

ضيافت عروسی به جيائو گفته بود كه يکی از پسرعموهايش يك ُمبلغ مذهبی در چين بوده است.
جيائو پرسيد: »كی اونجا بوده؟«

»سال ۱89۱«
»پدربزرگ منم تو اون سال به دنيا اومده.«

خانم ويلسون جواب داد: »چه تصادفی! پسرعموی من تو همون سال مرده بود.« و در حالی كه دستش را روی گردنش 
گذاشت ادامه داد: »دو ماه تو استان شاندونگ بود و سرش رو به باد داد.«

»خدای من، خيلی متاسفم.«
پيرزن خنديد و گفت: »هه! الزم نيست معذرت خواهی كنی. من كه هيچ وقت نديده بودمش. ميدونی هميشه دوست 
داشتم كيو ببينم؟ عمه بزرگم ›سالی‹ رو كه پنج تا گوسفند از همسايه ش دزديده بود. اون زمانا برای همچين جرمی اعدامت 

می كردن، اما به خاطر اينکه اون يه زن بود بخشيده بودنش.«
فکركردن به آدم هايی كه مرده اند هيچ شباهتی به گذر خاطرات از حافظه نداشت. جيائو فکر كرد كه »گذر خاطرات« چه 
اصطالح عجيبی است. تنها يك ذهن منظم می تواند به چنين اصطالحی برسد. مرور خاطرات مانند قدم گذاشتن در مسيری 
درختکاری شده با تابلوهای چوبی كه سال های مختلف را نشان بدهند، نيست. حافظه شبيه يك انبار كاه است. اگر دنبال 

خاطره ای بگردی به صدها خاطره ديگر می رسی كه هيچ كدامشان كامل نيستند. 
و سيل خاطرات به سراغش آمدند. آنها باعث می شدند كه از فکركردن به ايوان غافل شود؛ اگرچه هم غافل شدن امری 
دست نيافتنی بود و هم فکركردن به ايوان واژه نادرستی برای بيان آنچه به او می گذشت. فکركردن مانند به خاطرآوردن 
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عملی بود كه با مرور گذشته همراه است، حال آنکه ايوان هميشه و در هر زمان آنجا حاضر بود: در دستورالعمل های غذايی 
مفصلی كه آخرهفته ها امتحان می كرد، در گلدان های گلی كه در اطراف خانه می گذاشت تا با دلگيربودن خانه بجنگند و 

در صدای خشك و بی روح برنامه مديتيشنی كه كمی اندوهش را تسکين داده بود.
صفحه يادداشت را در كامپيوترش باز گذاشت. هر اسم برايش چيزی فراتر از تنها يك خاطره از مرگ تداعی می كرد. برای 
مثال شوهر ›خواهر ون‹ را در نظر بگيريد. خواهر ون -جوان ترين دختر خوانواده-ای كه در همسايگی جيائو در پکن زندگی 
می كردند- چهارده سال از از جيائو بزرگ تر بود. وقتی خواهر ون شروع به گذاشتن قرارهای عاشقانه با يك افسر پليس كرد، 
جيائو هر يکشنبه صبح سركوچه به انتظار او می نشست. لحظه ای كه افسر پليس با موتورسيکلتش می رسيد، جيائو به 
سمت خانه می دويد. مهم نبود كه خواهر ون در آن لحظه در حياط و به انتظار شنيدن صدای موتور بود، جيائو می خواست 
اولين نفری باشد كه فرياد می زند: »رسيد، رسيد، اون رسيد.« انگار كه پرستويی است كه خبر خوش ازدواج سر می دهد.
پنجاه ساله، سرطان كبد. وقتی جيائو اين موضوع را كنار اسم مرد نوشت، نمی توانست تصور كند كه او مسن تر از اين باشد. 
يك بار او و خواهر ون، جيائو را سوار موتور كردند. جيائو روی صندلی موتور پريده بود، به فرمان جلويش چسبيده بود و به 
خواهر ون و نامزدش نگاهی انداخته بود: خواهر ون لباسی نارنجی و نامزدش يونيفرم سفيدی پوشيده بودند. »وقتی شاد 
بوديم نام های ديگری داشتيم،« جيائو به ياد آورد كه اين مطلب را وقتی دانش آموز بوده در جايی خوانده، اگرچه حاال 
جزئيات ماجرا را به ياد نمی آورد. يك زوج جوان عاشق و دختر بچه ای كه هيچ چيزی را در اين دنيا بيشتر از اينکه شاهد 
يك داستان عاشقانه باشد نمی خواست. اما حاال چه بر سر آن ها آمده بود؟ يك مرد مرده، يك زن بيوه، و يك مادر كه 
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فرزندش را از دست داده است.
اما جيائو اولين مادری نبود كه فرزندش را از دست می دهد و اين موضوع را دائما به خودش يادآوری می كرد. دخترخاله 
اش ›مين‹ نيز بچه اش را در اثر سرطان خون قبل از آنکه دوساله بشود از دست داده بود. دختربچه از حافظه جيائو محو 
شده بود، اگرچه می دانست اگر بين آلبوم های قديمی بگردد عکسی از او پيدا خواهد كرد. بعد از اينکه او مرد، بسياری از 
اقوام برايش اشك ريختند، اما االن چندنفر از آنها می توانست خاطره ای در مورد آن دختربچه بگويد؟ مين چندی بعد بچه 
ديگری به دنيا آورد، يك پسر سالم و تندرست. يکی از خاله هايشان كه به پسرها بيشتر از دخترها بها می داد به مادر جيائو 
گفته بود كه كل ماجرا را می توان با ديد مثبت نگاه كرد، چرا كه مرگ آن دختر زمينه را برای برادر كوچکترش فراهم كرده 
بود. او هم چنين گفته بود كه گاهی اوقات دخترداشتن صرفا يك خبر بد به حساب می آيد، علی الخصوص كه سياست تك 

فرزندی اين موضوع را تشديد می كند.
يکی ديگر از افراد ليست ›يينگ يينگ‹ بود، هم بازی جيائو قبل از آنکه هردو به مدارس ابتدايی متفاوتی بروند. مادرهايشان 
با هم در مدرسه شماره دو مخصوص كروالل ها در پکن تدريس می-كردند و دخترها بعدازظهرها با يکديگر در حياط 
مدرسه بازی می كردند تا مادرهايشان از كار فارغ شوند. يينگ يينگ كه يکسال كوچکتر از جيائو بود، دختری ترسو بود و 
جيائو دوست داشت او را با كرم های ابريشمی كه در قوطی كبريت مخفی می كرد يا سوسك هايی كه به سمتش می انداخت 
دست بياندازد. يينگ يينگ گريه می كرد و جيائو او را دلداری می داد و دوباره با هم آشتی می-كردند. در تمام اين مدت 
هردو وانمود می كردند كه به دانش آموزان اطرافشان توجهی نمی كنند. بيشتر آنها دانش آموزان خوابگاهی بودند و توسط 
دولت حمايت می شدند. سنشان اغلب بسيار بيشتر از آن دو بود؛ بعضی در روزهای آخر نوجوانی بودند و آماده بودند تا 

مدرسه را بعد از فارغ التحصيلی ترك كنند.
جيائو حاال كنجکاو بود بداند كه آيا هردويشان در آن زمان تا حدودی نقش بازی می كرده اند تا خودشان را از ساير 
دانش آموزان متمايز كنند؛ به اين ترتيب كه او از هر بهانه ای استفاده می كرد تا يينگ يينگ را به گريه بيندازد و يينگ 
يينگ از هر موقعيتی برای جيغ زدن استقبال می كرد. بعضی از آنها دور جيائو و يينگ يينگ حلقه می زدند، با اخم به آن 
دو خيره می شدند و سپس با ايما و اشاره در ميان خودشان حرف می زدند. دانستن اين موضوع كه آنها درباره او و دوستش 
حرف می زنند جيائو را خوشحال می كرد. برای او و يينگ يينگ هيچ راه ديگری برای ورود به آن دنيای خاموش جز ايستادن 

در مركز حلقه آن ها و حرف زدن باهم بدون آن كه دستشان را تکان بدهند، وجود نداشت.
يك سال قبل مادر جيائو تماس گرفته بود تا مرگ يينگ يينگ را به او اطالع بدهد. سرطان تخمدان، چهل و سه ساله، 
دخترش تازه وارد دوره راهنمايی شده بود. جيائو نمی توانست همبازی دوران كودكی اش را زنی درون تابوت، مادری كه 
فرزند از دست داده و يا فرزندی كه مادر از دست داده تصور كند. اما حتی تصوركردن اين موضوع چه تفاوتی ايجاد می 

كرد؟ شايد اندوه چيزی جز ناباوری نبود.
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اولين برف باريد و آّب شد. دومين برف هم به همين ترتيب. پس از آن دليلی برای شمردن نبود. 
همسايه ها ريسه های نور كريسمس را آويزان می كردند، با قنديل های يخ سفيد و آبی لبه 
بام را تزيين می كردند، المپ های قرمز و نارنجی البالی شاخه های درخت های هميشه سبز 
می گذاشتند، در يکی از حياط های جلويی گوزنی قرار می دادند كه سورتمه ای را می كشيد و 
در حياط ديگری فرشتگانی كه شيپور می زدند. جهان چيز تازه ای نداشت و نشانه ای كه روزی 
چيز تازه ای برای آن ها خواهد داشت، از خود نشان نمی داد. شايد اندوه اعتراف به آن است كه 

از آرزو تهی شده ای.
غروب يك روز موقع پارك كردن جلوی خانه تاريکشان جيائو پرسيد: »به نظرت تزيين خونه ما 

رو زيادی غمگين می كنه؟«
»اگه اينکارو نکنيم غمگين تر می شيم؟«

»به نظرت اگه ايوان بود ازمون می خواست چيکار كنيم؟«
»نمی دونم. هركدوم رو انجام بديم برام فرقی نداره.«

»منم همينطور.«
پس تکليف درخت كريسمس چه می شد؟ تکليف چهار جورابی كه جيائو اسم هايشان را روی 
آن ها قالب دوزی كرده بود؟ يا تکليف رفتن به خانه خانم اريکسن در شب سال نو؟ نوه خانم 
اريکسن و ايوان با اختالف يك روز به دنيا آمده بودند و به داليل مختلف در اتاقك های مجاور 
هم در بخش مراقبت های ويژه نوزادان نگهداری شده بودند. از آن به بعد خانم اريکسن ايوان 
را نوه ديگر خودش می دانست و برای پانزده كريسمس آن ها به خانه خانم اريکسن و خانواده 
پرجمعيتش رفته بودند و با استيك گوشت، پوره سيب زمينی و وافل جشن گرفته بودند. سپس 
سرود كريسمس می خواندند و خانم اريکسن با پيانوی قديمی اما سرپايش، كه سالی يك بار به 

همين مناسبت كوك می شد، آن ها را همراهی می كرد.
هر سوالی كه پرسيده می شد به بن بست می رسيد. جيائو می دانست كه يکی از همين روزها او 
و كريس به يکديگر نگاهی می اندازند، بی درنگ به مركز خريدی می روند و درختی انتخاب می 
كنند. كريس آن را چراغانی می كند و جيائو جوراب ها را -كه شامل جوراب ايوان هم می شود- از 
تاقچه شومينه آويزان می كند. وقتی دعوت نامه خانم اريکسن برسد از او می پرسند كه می توانند 
به رسم هرساله با خودشان برای مهمانی پودينگ گوشت بياورند؟ دوباره درست همان كارهايی 
را خواهند كرد كه هميشه انجام می داده اند. »هميشه« اما كلمه غيرقابل اطمينانی بود. با اين 
همه مگر چاره ای جز كنار آمدن با قانون »هميشه« هم بود؟ در چنين زندگی فالكت باری، اين 

پس تكليف درخت 
كريسمس چه 
می شد؟ تكليف چهار 
جورابی كه جيائو 
اسم هايشان را روی 
آن ها قالب دوزی 
كرده بود؟ يا تكليف 
رفتن به خانه خانم 
اريكسن در شب 
سال نو؟
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مسيری بود كه نه بهتر و نه بدتر از مسيرهای ديگر بود.
صفحه يادداشت همان جا متوقف شد. درد او التيام نيافت. درك يك نفر از مرگ می تواند محدود 
باشد، اما اين موضوع به پايان بخشيدن غم از دست دادن فرزند هيچ كمکی نمی كند. شايد اگر 
جيائو نوشتن صفحه يادداشتی در مورد انسان هايی كه زنده و سالم و خوشحال بودند را شروع 
كرده بود، به ليست بسيار بزرگتری می رسيد؛ اما اگر آن همه مرگ نمی توانستند عالج موثری 

برای تسلی دادن يك مرگ باشند، اين همه زندگی چه تفاوتی ايجاد می كردند؟
به ذهن جيائو خطور كرد كه شايد روزی ايوان هم در ليست فرد ديگری قرار بگيرد. اين فکر او 
را نه آرام كرد و نه برآشفت. در صفحه يادداشت نام ›هوآ‹ هم كالسی دبيرستانش هم قرار داشت 
كه يك-سال قبل از اينکه فارغ التحصيل شوند، خودكشی كرده بود. نام پدر يکی از دوستان 
پيش دبستانی جيائو نيز به چشم می خورد كه دو سال پيش در يك غروب، پس از آن كه از 
تمرين گروه هم سرايان بازنشسته بازگشته بود، خودكشی كرده بود. جيائو حتی يك بار هم با 
هوآ در دبيرستان حرف نزده بود و تنها چيزی كه از پدر دوستش به ياد می آورد اين بود كه او 

عينکی با قاب دودی به چشم ميزد.
با اين همه، جيائو اغلب به صفحه يادداشت مراجعه می كرد و تالش می كرد تا خاطره های 
بيشتری يا دست كم جزئيات بيشتری را به ياد آورد. گاهی اوقات نامی جديد به ذهن جيائو 
خطور می كرد و او را متعجب می ساخت؛ انگار مردگان صبورانه منتظر او بودند تا آن ها را به 
خاطر آورد. برای مثال پيرزنی كه با نام ›ننه شجاع‹ شناخته می شد، به تنهايی در كوچه كناری 
آنها زندگی می كرد و گفته می شد در طول جنگ جهانی دوم يك چريك روستايی بوده است. 
اين موضوع پس از مرگش توسط روزنامه ها تاييد شد و عالوه بر آن عکسی از دختر شجاع - لقب 
او موقع جنگ و زمانی كه او دختری نوجوان بود- به چاپ رساندند. در آن عکس موی كوتاه 
مردانه داشت، تفنگی بر روی دوشش بود و دو خنجر برهنه بدون هيچ قاعده ای در كمربندش 
چپانده شده بودند. جيائو و دوست صميمی اش وقتی كالس سوم بودند تصميم گرفتند كه 
هرطور شده در مسابقه ساالنه ی »انجام بيشترين كار خير« برنده شوند. بنابراين تصميم گرفتند 
كه هرروز به ديدن ننه شجاع بروند، خانه اش را تميز كنند، كارهايش را انجام دهند، برايش 
غذاهای ساده آماده كنند و به خاطراتش درباره سال های افسانه ای جنگ گوش بدهند. پيرزن 
دوبار آنها را از خود رانده بود، و وقتی اصرار كرده بودند با جارو آنها را دنبال كرده بود و به آن ها 
متذكر شده بود كه اگر يك بار ديگر سروكله شان در آن حوالی پيدا شود، به مدرسه گزارش 
خواهد كرد كه مزاحم يك سرباز كهنه كار انقالبی شده اند. جيائو حاال با خودش فکر می كرد: 

جيائو اغلب به صفحه 
يادداشت مراجعه 

می كرد و تالش 
می كرد تا خاطره های 

بيشتری يا دست كم 
جزئيات بيشتری را به 
ياد آورد. گاهی اوقات 

نامی جديد به ذهن 
جيائو خطور می كرد 

و او را متعجب می 
ساخت؛ انگار مردگان 

صبورانه منتظر او 
بودند تا آن ها را به 

خاطر آورد
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»چقدر تحقير آميز و غيرمنصفانه بود« و برای اولين بار بعد از زمانی طوالنی ميل به خنديدن را در خود حس كرد. اين 
را هم به ياد آورد كه يك روز بعد از تهديد ننه شجاع او و دوستش ده كرم خاكی پيدا كرده بودند و آن ها را به حياط 

پيرزن انداخته بودند.
آه، مجسم كردن سال های جوانی و غرور چه خوشايند بود. از خاطرگذراندن زندگی آدم های پير و كارآموزده نيز به 
همان اندازه خوشايند بود. از ميان همه افراد ليست، جيائو بيشتر از همه به ياد پدربزرگش می افتاد. او زندگی طوالنی 
و شادی را سپری كرده بود و در صد و يك سالگی مرده بود. پدربزرگ برای زنش شوهری خوب، برای هشت فرزندش 
پدری مهربان، و نسبت به همه نوه هايش خونگرم و منصف بود. وقتی دختر كوچك مين مرد، گريه نکرده بود و درعوض 
به هركدام از نوه-هايش كه پس از آن به دنيا آمده بودند، يك گردن بند نقره طول عمر داده بود - يك آويزه كه روی 
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يك طرفش »با آرزوی صدسال زندگی طوالنی« و روی طرف ديگر »با آرزوی ثروتمندی، خوش اقبالی، 
سالمت و آرامش« حك شده بود - تا وجود شکننده شان را در امان نگه دارد.

در روزگار پيری و پس از مرگ زنش بخشی از وقتش را با زندگی با بچه هايش می گذراند و بخشی 
ديگر را به تنهايی سفر می كرد؛ هم چنين گاه به گاه در خانه آن نوه هايی كه برای خودشان خانواده 
تشکيل داده بودند، می ماند. از آنجا كه مادر جيائو در ميان خواهر و برادرهايش از همه كوچك تر بود، 
خانواده آنها اغلب در ماه آگوست ميزبان پدربزرگ بود. هيچ گاه اين بازديدها بيشتر از چندهفته طول 

نمی كشيد و او به خودش اجازه نمی داد كه مايه زحمت كسی شود.
جيائو فکر كرد كه زندگی پدربزرگش به تنهايی می تواند مثال خوبی از »گذر خاطرات« باشد. اقامت 
پيرمرد معموال با تعطيالت تابستانی جيائو هم زمان بود و جيائو همراه هميشگی او در نرمش های 

صبحگاهی، پياده روی های عصرگاهی، و بازديد از قصرها و پارك های پکن به حساب می آمد.
درحالی كه جيائو روبروی كامپيوتر نشسته بود، می توانست -تا زمانی كه مسيرهای هميشگی شان را در 
ذهنش دنبال می كرد- در خط خاطرات خود در كاخ تابستانه يا شهر ممنوعه حركت كند: از عمارتی 
مدور به عمارتی هشت ضلعی، از پل هاللی سنگی به پل هاللی چوبی، از آبگيری با برگ های شناور 
زنبق به آبگيری بدون برگ های شناور. در روزهای بسيار گرم هر دو در خانه می ماندند و زير سايه 
درخت تلخ بيان در حياط می نشستند. پدربزرگش برای خودش از يك كتری حلبی كه در تشت آبی 
خنك شده بود، چای می ريخت و جيائو به شکار كرم هايی كه البالی شاخه های در دسترس بودند، 
مشغول می شد. هردو به راديوی ترانزيستوری هديه پدربزرگ با صدای كم گوش می دادند، اما وقتی از 
تنظيم دوباره و چندباره پيچش خسته می شدند، آن را به حال خودش می گذاشتند تا پارازيت پخش 
كند. پدربزرگش گاهی چرت می زد و تنها آن موقع بود كه جيائو يکی از سکه هايی كه پدربزرگ به او 

داده بود را بر می داشت تا برای خودش آبنبات چوبی بخرد.
هر تابستان قبل از رسيدن پدربزرگ، مادرش در حالی كه اتاق او را آماده می كرد با خودش حرف 
می-زد و می گفت: »هر بازديد پدربزرگ يعنی اونو يه بار كمتر تو اين دنيا می بينيم. تو سن و سال 
اون هيچ وقت نمی دونی دفعه بعدی وجود داره يا نه!« پس از سال ها تدريس در مدرسه برای كر و 
الل ها مادرش عادت كرده بود تا افکارش را بلند بيان كند و فراموش می كرد بقيه می توانند صدايش 

را بشنوند.
جيائو همه اين حرف ها را می شنيد. يك بچه حساس تر می توانست به حدی دلواپس شود كه دچار 
بی خوابی شود يا هر حركت پدربزرگش را با نگرانی زيرنظر بگيرد. اما هيچ اثری از ناخوشی در پيرمرد 
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ديده نمی شد. پس از يکی دو روز، آدم به اين باور می رسيد كه او قرار است برای هميشه زندگی كند.
زير سايه آن درخت تلخ بيان همه چيز دنيا سرجای خودش بود. جيائو كودكی معمولی بود كه به آسانی 
خوشحال می شد و پدربزگش مردی بود كه زندگی خوبی را پشت سر گذاشته بود. قرار بود زندگی 
هميشه آن گونه بماند و هر نسل، زمانی كه وقتش شد، به پايانی خوشايند برسد. اما اين قاعده، كه با مرگ 
ايوان به هم ريخت، جيائو را مشوش كرده بود. حاال كه با ساده لوحی باور كرده بود ايوان زندگی طوالنی 
و خوشی را مانند پدربزرگش پشت سرخواهد گذاشت، آيا نمی توانست همين اشتباه را تکرار كند و همه 

چيز را كوركورانه و به آسانی قبول كند؟
روزی سر و كله دو مرگ ديگر در ليست پيدا شد: يك مادر و دختر كه جيائو نام هيچ كدام را به خاطر 
نمی آورد. اين موضوع چنان او را به وحشت انداخت كه حس كرد قلب شکننده اش می خواهد از جا كنده 
شود. تا روزها بعد جيائو در نوعی خلسه به سر می برد، از بی ثباتی حافظه اش هراس داشت و مانند 
باستان شناسی خاطرات كودكی اش را زير و رو می كرد. هر خاطره مانند تکه  استخوان كوچکی ظريف 

و خاك خورده بود.
جيائو و پدربزرگش در يکی از پياده روی های عصرگاهی شان آن مادر و دو دخترش را ديده بودند. دختر 
بزرگتر هم سن جيائو بود و دختر كوچك تر هنوز در كالسکه چوبی می نشست. جيائو از اين كه آن زن 
دو دختر داشت مطمئن بود؛ همينطور از اينکه كالسکه ای چوبی وجود داشت. او و دختر ديگر به نوبت 
آن را هل می دادند و در همان حال پدربزرگ و مادر آن دختر روی نيمکتی در آن حوالی می نشستند. 
جيائو بهار آن سال پنج ساله شده بود و راديوی ترانزيستوری را همه جا با خودش می-برد. دختر كه فقط 
برای چندهفته با او هم بازی بود، از او خواست كه راديو را ببيند و جيائو به او دكمه خاموش و روشن، پيچ 
تغيير فركانس، پيچ تنظيم صدا و آنتن تاشو را نشان داد. هردو آنتن را بيرون كشيدند و وانمود كردند كه 
چوب ماهيگيری است. دختر درون كالسکه كه در بازی آن ها نقش طعمه را داشت، دستش را دراز كرد 
و شروع به گريه كرد، اما آنها سر آنتن را دور از دسترس او نگه می داشتند. جيائو حاال همه اين ها را به 
ياد می آورد؛ موی سر چتری هر دو خواهر را به وضوح به خاطر می آورد و لباس مورد عالقه خودش كه 

پيراهن زردرنگی با گل های آفتاب گردان گلدوزی شده در اطراف يقه اش بود.
اندكی  بعد دختر كوچك تر و كالسکه اش ناپديد شدند. اين واقعه در همان تابستان اتفاق افتاد، اما جيائو 
نمی توانست زمان آن را دقيقا به ياد بياورد. روزی او و خواهر بزرگتر از تخته سنگی نزديك يك درياچه 
مصنوعی باال رفتند و در آنجا دختر اشاره كرد كه خواهرش مرده بود، اما نگفت چگونه اين اتفاق افتاده 
است. بدون خواهر كوچکتر كه طعمه شان باشد، جيائو و دختر آن روز بازی ای برای انجام دادن نداشتند. 

۳5 

سال اول|شماره دوم
دي ماه  97

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



جيائو به ياد آورد كه هردو بر روی تخته سنگ نشستند، به راديو گوش دادند و هم چنان كه 
مراقب بودند تا راديو از آن ارتفاع به پايين پرت نشود، به مادر دختر و پدربزرگ جيائو بر روی 
نيمکت نگاه می كردند. آيا وقتی مادر اين خبر را به او می داد گريه می كرد يا نه؟ آيا پيرمرد      
-علی رغم حفظ فاصله مناسب ميان يك مرد مسن و يك مادر جوان- در خيالش تصور می كرد 

كه دست های زن را گرفته است؟
طولی نکشيد كه در خانه آشوبی به پا شد. جيائو برای اولين بار مادرش را می ديد كه از دست 
پدربزرگش از كوره در می رود. مادرش به پيرمرد گفته بود كه اين موضوع امکان ندارد و به زن 
گفته بود كه ديوانه است، و بر سر هردو فرياد كشيده بود كه مردم چه فکری در مورد مردی به 

سن او و زنی كه هم سن نوه او بود، خواهند كرد؟
جيائو حاال به اين نتيجه رسيده بود كه پدربزرگش فقط نمی خواست به آن زن پيشتيبانی مالی 
بدهد، چرا كه می توانست بدون اينکه كسی بفهمد به او پول بدهد. آيا به او پيشنهاد ازدواج داده 
بود يا از او درخواست رابطه ای نامتعارف تر كرده بود؟ آيا در فکر آن بود كه زندگی اش را از سر 
ترحم برای زنی بيوه و مادری كه چيزهای زيادی از دست داده بود، دگرگون كند؟ يا اين كار 
از روی عالقه به زنی بود كه به يك تابستان از زندگی اش -كه به پايان نزديك می شد- اميد 
بخشيده بود؟ يا شايد اين كار از روی تنهايی بود و بچه ها و نوه های پرتعدادش نمی توانستند 
اين تنهايی را پركنند؟ جيائو شهامت پاسخ دادن به هيچ كدام از اين سوال ها را نداشت. به واقع 
پاسخ دادن لزومی نداشت، چرا كه سوال هايی كه پرسيده می شدند، می توانستند به گذشته 

مفهومی ديگر بدهند.
تابستان پس از آن سال يکنواخت بود، همينطور تابستان های پس از آن. مانند هميشه، جيائو و 
پدربزرگش در شهر قدم می زدند، اما هيچ گاه دوباره با آن زن و دخترش روبرو نشدند. چندسال 
بعد آن دختر به مدرسه جيائو منتقل شد. جيائو بالفاصله او را به جا آورد، اما به نظر می رسيد 
دختر جيائو را به ياد نمی آورد. ماجرا از آن قرار بود كه مادر دختر مرده بود و دختر حاال با 
خانواده ای زندگی می كرد كه از اقوام دور مادرش به حساب می آمدند. اين خانواده او را با نام 
جديدی صدا می-زدند كه جيائو حاال آن را به خاطر می آورد -حافظه گاهی نسبت به گذشته 
خساست به خرج می-دهد و گاهی ناگهان، بدون هشداری، خاطرات را سرريز می كند. نام دختر 
را ›شوشانگ‹ گذاشته بودند، يك نام دو بخشی به معنای »شاد و سرخوش.« خانواده ای كه او 
را به فرزندی پذيرفته بود قطعا برايش آرزوهايی در سر داشتند. جيائو پی برد كه نام قبلی دختر 

 اين خانواده او را 
با نام جديدی صدا 
می-زدند كه جيائو 
حاال آن را به خاطر 

می آورد -حافظه 
گاهی نسبت به 

گذشته خساست 
به خرج می-دهد و 
گاهی ناگهان، بدون 

هشداری، خاطرات را 
سرريز می كند
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-وقتی كه با مادرش زندگی می كرد- را از اول نمی دانست و هيچ گاه نخواهد دانست.
پدربزرگ جيائو زمانی كه او در كالج درس می خواند، مرد. تنها پس از آن بود كه جيائو فهميد كه او 
قبل از مادربزرگش زن ديگری داشته است. زمانی كه تنها پسرشان -به هنگام نوزادی- از ديفتری مرده 
بود، آن زن خودش را كشته بود. آگاهی از اين موضوع كه جيائو خيلی دير از آن باخبر شده بود برايش 
مانند چيزی دور، قديمی و پايان يافته بود و او تا به حال زندگی آن سه نفر را با هم تصور نکرده نبود. اگر 
زندگی مانند راهرويی است كه به مرگ منتهی می شود، مرگ نيز مانند راهرويی است كه به زندگی های 
ديگر ختم می شود. پس از شنيدن اين خبر جيائو به ياد تخته سنگ مجاور درياچه مصنوعی افتاد كه 
از باالی آن، او و دختر، به پدربزرگش و زن روی نيمکت نگاه می كردند. او به قيمت مرگ فرزندش حال 
پدربزرگش را درك كرده بود و دوباره برايش گريه كرده بود؛ اما اين بار او را به عنوان مرد جوانی می ديد 
كه زن و بچه اش را به خاك سپرده  بود. با اين همه، به نظر جيائو برای اين كار هيچ دير نبود. برای افسوس 

حقيقی، كه با ناباوری شروع می شود و اغلب به جايی ديگر منتهی می شود، هيچ وقت دير نيست.
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متون كهن

در كوچه پس كوچه هاي هزار و یك شب
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احتياط كنيد، اين قالی كه بر آن پا نهاده ايد و نقش های اسليمی اش را می ستاييد می پرد؛ اگر در اين بطری را كه شبيه 
همه بطری های ديگر دنياست برداريد غولی بلندقامت در نهايت قدرت از آن بيرون می آيد؛ گاوی كه در نگاه اول شبيه 
تمام همنوعانش است، نه تنها سخن می گويد؛ بلکه قاضی مشهوری است كه از بخت بد به اين صورت مسخ شده است. 
اين دنيای افسونگر قصه های دختری است »شهرزاد« نام، كه با آن ها خود و تمامی دختران شهر را از آتش انتقام شهريار 

می رهاند.
با خواندن هر صفحه كتاب هزارويك شب به هيچ چيز نمی توانيد اعتماد كنيد، مگر حيرتی كه لحظه به لحظه با جادوی 
كلمات آن مخاطب را فرامی گيرد. هزارويك شب داستان سفر است؛ كتابی كه سرآغازش با سفر شهريار شخصيت اول 
داستان به همراه برادرش شاه زمان شروع می شود و تمامی داستان های اثربخش و مشهور آن نيز از اين عنصر در سير 
داستانی خود بهره برده اند؛ سفر به سرنوشت هزارويك شب گره خورده است و از هر سفر سوغاتی از جنس قصه ضميمه 
آن شده است. به همين سبب ردپای سرزمين های مختلف از مصر و تركيه و كشورهای عربی تا يونان، هند و.... در آن به 
چشم می خورد؛ همين مسئله عاملی است تا سرمنشأ آن با وجود پژوهش های فراوان مورد ابهام و اختالف صاحب نظران 
باشد؛ هرچند ريشه اين كتاب را »هزار افسان« می دانند كه به زبان پهلوی و در ايران نگاشته شده؛ اين سفر همچنان 
ادامه دارد و پس از گذشت قرن ها نويسندگان بزرگ در سراسر جهان از انگليس، آرژانتين و فرانسه تا ژاپن و حتی آفريقا 

خود را مديون و متأثر از آن می دانند.

قصه بگو یا بمير

نفيسه السادات خدابين فرد
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شهرزاد، راوی قصه های هزارويك شب درست شبيه يك روان درمانگر در جهت تسکين آالم روح 
شهريار می كوشد. شهريار پس از خيانت همسرش درصدد انتقام از تمامی زنان برآمده است و هر 
شب يکی از دختران شهر را قربانی آتش خشم و انتقام خويش می كند؛ اما چنان فريفته داستان های 
شهرزاد می شود كه همه چيز را به فراموشی می سپارد و اين جادوی قصه است. شهرزاد می داند كه 
اگر در انتخاب روايت ها دچار اشتباه شود مرگش حتمی خواهد بود و اين دغدغه دقت، ظرافت و 
قاعده مشخصی را در متن ايجاد كرده است بررسی تفاوت قصه ها در نوع روايت،  عناصر موجود در 

داستان،  موضوعات آن ها، ايجاد تعليق و... اين مسئله را اثبات می كند. برای مثال:
داستا ن های شب های ابتدايی كوتاه تر هستند تا شهريار را خسته نکند. همچنين موضوع انتخاب شده 
منطبق با درگيری ذهنی شهريار )خيانت زنان( است و اين گونه شهرزاد توجه و اعتماد شهريار را 
جلب می كند. هم چنين داستان های تخيلی بيشتر در همين شب ها ديده می شوند و تقريباً بعد از 
50 شب اول داستان ها بيشتر رنگ واقعيت گرفته اند. نوع روايت پردازی ها، توجه به جزييات، حضور 
ديوها، اجنه و موجودات عجيب الخلقه نيز در گذر شب ها متناسب با شرايط و روحيات مخاطب 

)شهريار( متفاوت است.
يکی از موضوعات قابل توجه و بررسی در اين كتاب جايگاه زنان است. در زمانه ای كه زنان در 
انزوا و بدون هيچ نقش مؤثری زندگی می كردند؛ زنان هزارويك شب در داستان ها نقش به سزايی 
دارند. شهرزاد زنان را كنشگر می كند. از انفعال بيرون می آورد و آنها را وارد بازار می كند. زنان در 
هزارويك شب دوشادوش مردان در جامعه حضور دارند؛ سخن می گويند و سعی در اثبات خود دارند؛ 
آنان از سلطه جامعه مردساالر می گريزند. توجه به مکر و تدبير زنانه و قصه های مربوط به آن هم 

سهم قابل توجهی از روايات هزارويك شب را به خود اختصاص داده است.
بی مکانی، بی زمانی و بدون مؤلف بودن هزارويك شب باعث شده است تا راويان آن بی هيچ نقابی از 
موضوعاتی سخن بگويند كه ناخودآگاهِ انسان به شنيدن و بيان آن تمايل دارد؛ اما فرهنگ غالب 
جامعه از پذيرش آن سر باز می زند. افراد و موضوعاتی مانند ديوانگان، ناقص العضوها، زنان و مکر 
زنانه و تابوهای جنسی، فرهنگی، سياسی و... كه شايد تنها در حاشيه متون رسمی و كالسيك به 
چشم می خورند؛ در اين كتاب نقش اساسی دارند. مردمان اين قصه ها به دور از نقاب و دغل هر 

آنچه هستند آشکار می كنند.
شيوه داستان پردازی در هزارويك شب

با  هزارويك شب  است.  آن  پيرنگ  پيچيدگی  در  هزارويك شب  ماندگاری  راز  گفت  بتوان  شايد 
كنش های آشکار و پنهان اشخاص داستان و راويان داستان و با ساختن و در هم تنيدن داستان های 

بی مكانی، 
بی زمانی و بدون 

مؤلف بودن 
هزارويك شب 

باعث شده است 
تا راويان آن 

بی هيچ نقابی 
از موضوعاتی 
سخن بگويند 
كه ناخودآگاِه 

انسان به شنيدن 
و بيان آن تمايل 
دارد؛ اما فرهنگ 

غالب جامعه از 
پذيرش آن سر 

باز می زند.
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تو در تو، پيرنگ پيچيده ای يافته است. حس افسونگرانه و جادويی اين مجموعه داستانی برآيندی از 
همين ويژگی است. اين تودرتويی در 50 داستان اول با هدف درگير كردن ذهن مخاطب )شهريار( 

نمود بيشتری دارد.
فضاسازی در داستان های هزارويك شب بسيار دقيق و همراه با ذكر جزييات است به طوری كه 
حتی می توان آن را با داستان های مدرن قياس كرد؛ اما با توجه به شيوه قصه گويی موجود در آن 

شخصيت پردازی كمتر در آن شکل گرفته است.
»يا قصه بگو يا بمير« اين قانون هزارويك شب است و همين باعث می شود كه روايت اول به هزار و 
يك روايت تکثير  شود. حال اگر روايت اصلی را كنار بگذاريم و روايت درونی را در نظر بگيريم اين 
سؤال در ذهن ايجاد می شود كه ضرورت روايت درونی چيست ؟ چرا اين روايت به خودی خود كفايت 
نمی كند و نياز به دنباله دارد؛ به چارچوبی كه در آن تبديل به بخشی از روايت ديگر بشود؟ اگر به 
روايت از اين ديد نگاه كنيم يعنی نه روايتی كه دربرگيرنده روايت های ديگر باشد؛ بلکه روايتی كه 
خود درون روايت ديگری جای گرفته به نتيجه جالبی می رسيم. هر روايت انگار چيزی اضافه با 
خود دارد. مازادی، پی افزودی كه خارج از قالب بسته ای قرار می گيرد و طرح و توطئه داستان در 
آن شکل گرفته است. اين پی افزود كه به خود روايت تعلق دارد درعين حال نوعی كمبود هم هست 

برای پر كردن اين جای خالی ناشی از پی افزود روايت ديگری الزم است.
به اين ترتيب روايتی كه قصه  ای در آن تعريف می شود هميشه خود قصه ای است كه در قصه ديگر 
تعريف شده است و تصوير قصه جديد در آن منعکس می شود به همين سبب مترجمان متعدد 
هزارويك شب متهور قدرت اين قصه گو شده اند و هيچ كدام نتوانسته اند به ترجمه ای ساده و وفادار 

به متن اصلی رضايت دهند.
هر مترجم داستان هايی را حذف و داستان هايی را اضافه كرده است.

حکايت ملك يونان و حکيم رويان يکی از حکايات مهم، قاعده   مند و زيبای هزارويك شب است كه 
در شب چهارم روايت می شود: حکيم رويان طبيبی است كه بيماری العالج شاه را تنها با لمس 
چوب چوگان درمان می كند. او به دليل بدخواهی وزير و ترس پادشاه از اينکه: همان قدر كه حکيم 
آن را زود مداوا كرده، می تواند جانش را نيز بستاند؛ به ناچار تسليم تيغ وی می شود؛ اما پيش از 
آن دسيسه مرگ ملك را آماده می كند. جمله ای كه حکيم رويان می گويد درواقع درخواست و 
هشداری است كه شهرزاد به صورت غيرمستقيم به شهريار می دهد: »مرا مکش تا خدا تو را نکشد«. 
حکيم از پادشاه مهلت می خواهد تا پيش از مرگ كتابی شگفت انگيز را آورده و بر وی هديه كند، 
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كتابی كه می تواند پس از مرگ، حکيم را به قصه گويی وادار نمايد؛ اما در حقيقت ارمغانی جز مرگ 
برای ملك نداشت. حکيم كه كتاب را با سمی آلوده كرده بود با مرگ ملك يونان بر اين قانون 
هزارويك شب تأكيد كرد كه اگر نگذاريم قصه ها روايت شوند محکوم به مرگ هستيم و در جامعه ای 

كه حاكمان شنونده قصه مردم نباشند نابودی و زوال در كمين خواهد بود.

بخشی از متن كتاب:
»......حکيم به خانه خويش رفته دو روز در خانه همی بود. روز سَيم در پيشگاه ملك حاضر گشت. 
كتابی كهن با َمکَحله ای در دست داشت. طبقی خواسته از آن مکحله اندكی دارو به طبق فرو ريخت 
و گفت: ای ملك، اين كتاب بگير چون سر مرا ببرند بفرمای كه در همين طبق نهاده بدين دارو 
بيااليند كه خونش باز ايستد. آنگاه كتاب گشوده بدانسان كه گفتم سه سطر بخوان و از سر من آنچه 
خواهی سؤال كن. ملك كتاب بستد و خواست كه آن را بگشايد ورق های كتاب را به هم پيوسته يافت. 
انگشت به آب دهن تر كرده ورقی چند بگشود و به آسانی گشوده نمی شد. چون شش ورق بگشود 
به كتاب اندر خطی درنيافت. گفت: ای حکيم خطی در كتاب نديدم. حکيم گفت: ورقی چند نيز 
بگردان. ملك اوراق همی گشود تا اينکه زهری كه حکيم در كتاب به كاربرده بود بر ملك كارگر آمد 

و فريادی بلند برآورد....«
هزارويك شب گنجينه ای است از افسانه هايی با رنگ و بوی بديع و بی بديل، آميخته از فرهنگ مردم 
كوی و برزن در سرزمين های مختلف، هزارويك شب افسونگری است كه هيچ مخاطبی جز با خوانش 

هر هزار و يك داستان آن سيراب نخواهد شد.

منابع:
ستاری، جالل. )۱۳68(. افسون شهرزاد. تهران: نشر توس.

هزارويك شب: ترجمه عبداللطيف طسوجی، تهران: نشر هرمس
خراسانی، محبوبه.)۱۳86(. درآمد بر ريخت شناسی هزارويك شب. اصفهان: نشر تحقيقات نظری

ستاری، جالل.)۱۳88(. جهان هزارويك شب، تهران: نشر مركز
معينی فر، زهرا.)۱۳95(. سکوت در هزارويك شب،«مجموعه مقاالت همايش ۱70 سال كتابخوانی با 

هزارويك شب« تهران: موسسه خانه كتاب.
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▲كوثر| استاد محمود فرشچيان

تكثير ایده » روایت مقابل مرگ« در هزار ویك شب

آغازِ داستان هزارويك شب چنين است كه زناِن دو شاهزاده  برادر، به نام های شهريار )شهرباز( و شاه زمان، به آنان خيانت 
می كنند، شاه زمان تَرِك پادشاهی كرده و راهی ديار برادر می شود و شهريار هم به انتقام خيانت همسرش هر شب دختری 
را به نکاح درمی آورد و بامداد دستور قتلش را می دهد. تا اينکه ديگر دختری در شهر نمی ماند و وزيِر شهريار كه دو دختر 
به نام های شهرزاد و دنيازاد دارد و بسيار نگران است به پيشنهاد خود شهرزاد وی را به عقد پادشاه درمی آورد. شهرزاد همان 
شب به شهريار می گويد كه خواهر كوچك تری دارد كه هر شب برای او قصه می گويد و دنيازاد جز با قصه های او به خواب 
نمی رود. درخواست می كند كه همان شب خواهرش را به قصر بياورند تا برای بارِ آخر برايش قصه بگويد. دنيازاد می آيد و 
شهرزاد قصه گويی را آغاز می كند، شهريار هم كه مسحور اين قصه شده مهلت می دهد كه فردا شب ادامه قصه را بشنود و 

بنابراين كشتن شهرزاد را به فردا شب می اندازد و اين قصه گويی ها هر شب ادامه می يابد.
شهرزاد با روايت، مرِگ خود را عقب می اندازد. »روايت » زندگی است، اگر كسی روايتش تمام شود زندگی اش به پايان 
رسيده است. ماننِد همه ی دخترانی كه پيش از او، چون روايتی نداشته اند كشته شده اند، مرده اند. اكنون شهرزاد برابر مرگ 
ايستاده هر دم روايتی تازه می كند، در شب بيست و چهارم حکايِت خياط و احدب و يهودی و مباشر و نصرانی را برای 

شهريار روايت می كند كه در آن شخصيت هايی ماننِد خوِد شهرزاد، برای دور كردِن مرگ از خود مجبورند، روايت كنند:
»ای ملك، شنيده ام كه در زمان گذشته در شهر چين، خّياطی بود كه نشاط و طرب دوست می داشت. روزی هنگام بامداد 
با همسرش از بهر تفرج برآمدند و شامگه به سوی منزل بازگشتند. در سر راه گوژپشتی را يافتند كه ديدن او خشمگين 

كامران شكوري
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را بخنداندی و محزون را غم از دل بردی. خواستند كه او را به خانۀ خويش برده با او 
نديم شوند و مضحکه اش كنند. احدب دعوت ايشان را اجابت كرده با ايشان برفت. در 
حال، خّياط به بازار شد، ماهی بريان گشته و نان و ليمو خريده بازگشت و به خوردن 
بنشستند. زن خياط پاره ای بزرگ از گوشت گرفته در دهان احدب فرو برد و دست بر 
دهانش نهاده گفت: بايد اين لقمه نخاييده به يك نفس فرو بری. احدب ناچار لقمه فرو 
برد و استخوانی راه گلوی او گرفته در حال بمرد.  چون احدب بمرد خّياط به دهشت 
اندر شد. زن خياط گفت: برخيز و او را به چادر اندر پيچيده در كنار گير، من از پيش و 
تو در دنبال همی رويم؛ تو بگو اين فرزند من است، قصد ما اين است كه اين كودك به 
سوی طبيب بريم. خّياط برخاسته احدب را در آغوش گرفت و كوی به كوی همی رفتند. 
تا اينکه به خانۀ طبيب رسيدند و در بکوفتند. كنيزكی سياه در بگشود، پرسيد: كيستيد 
و از بهر چه آمده ايد؟ زن خّياط گفت: كودك رنجوری آورده ايم كنيزك به سوی خواجه 
بازگشت. خياط و همسرش احدب را در داالن خانه گذاشتند و خويشتن جان بردند. 
كنيزك نزد يهودی رفته ماجرا بازگفت. يهودی بيرون شتافت. نخستين قدمی كه از 
دهليز بيرون نهاد پايش به احدب برآمد. در حال احدب بيفتاد. يهودی او را نظركرده 
مرده اش يافت. چنان دانست كه او را پای بر بيمار آمد و بيمار بر زمين افتاده و مرده 
است. احدب را برداشته نزد زن خود برد و او را از حادثه آگاه كرد. پس طبيب يهودی 
با زن خود به بام برآمدند و احدب را از ديوار به خانۀ همسايۀ مسلمان خود كه مباشر 
مطبخ سلطان بود فروهشتند، چنانچه گفتی راست ايستاده است. پس از ساعتی مباشر 
شمعی روشن در دست از در درآمد. شخصی را پشت بر ديوار ايستاده ديد با خود گفت: 
گوشت و روغنی كه به مطبخ آورم دزدانش بخواهند برد. در حال سنگی برگرفت و به 
سوی احدب انداخت. سنگ بر سينۀ احدب آمده چون مردگان بيفتاد. مباشر ملول گشت 
و بر خويشتن بترسيد آنگاه احدب را برداشته همی برد. چون بر سر بازار رسيد او را در 
پای ديوار دكه ای راست بگذاشت و به سوی خانه بازگشت. از قضا نصرانی كه سمسار بود 
مست از آن مکان به قصد گرمابه می گذشت. چون به احدب نزديك شد گمان كرد كه 
آدمی در آن مکان ايستاده همی خواهد كه دستار او را بربايد. در حال نصران مشتی بر 
او زد. احدب بيفتاد. نصرانی خويشتن بر احدب افکنده او را همی زد و حلقوم او را همی 
فشرد كه مير شب برسيد. نصرانی را ديد كه مسلمانی را كشته. بانگ بر وی زد و او را 
گرفته به سوی خانۀ والی برد. پس آن شب نصرانی و احدب در خانۀ والی بودند. چون 

 تصویري از نسخه ▲
قدیمي هزار و یك شب
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روز برآمد والی سّياف را فرمود كه چوب دار از بهر نصرانی بنشاند. سّياف چنان 
كرد. آنگاه رسن در گردن نصرانی كرده همی خواست كه بر دارش كند. ناگاه مباشر 
سلطان پديد آمد و گفت: نصرانی را مکش كه احدب را من كشته ام. والی چون 
سخن مباشر بشنيد به سّياف گفت: نصرانی را رها كن و مباشر را به اعتراف خود 
بر دار كن. سّياف نصرانی را رها كرده رسن در گردن مباشر افکند و همی خواست 
كه او را بر دار كند كه يهودی طبيب پديد آمد. بانگ بر سّياف زد كه او را مکش، 
احدب را من كشته ام. والی به سّياف گفت: مباشر را رها كن و يهودی را بکش. 
سّياف رسن از مباشر گشوده در گردن يهودی افکند. ديدند كه خّياط همی شتابد 
و فرياد همی زند كه يهودی را بی گناه مکشيد، احدب را جز من ديگری نکشته و 
ماجرای خود بازگفت، والی از اين سخنان در عجب شد و با سّياف گفت كه: يهودی 

رها كن و خّياط را بکش. سّياف رسن در گردن خّياط كرد.
و اّما احدب مسخرۀ َملِك بوده است. ملك ساعتی از او نتوانستی جدا ماند. چون او 
مست گشت آن شب را تا نيمروز ديگر از نظر ملك غايب شد. ملك او را از حاضران 
بپرسيد؛ و آنان ماجرای كشته شدن احدب بگفتند. ملك چون اين سخن بشنيد 
بانگ بر حاجب زده گفت: والی را با همۀ ايشان نزد من آوريد. حاجب به فرمان 
بشتافت. ديد كه از كشتن خّياط چيزی نمانده. بانگ بر سّياف زد كه او را مکش. با 
والی گفت كه: ملك از حادثه آگاه گشته. پس والی احدب را به دوش سّياف داده با 
خّياط و يهودی و نصرانی و مباشر به سوی ملك برد. چون در پيشگاه ملك جای 
گرفتند والی قّصه بر ملك عرضه داشت. ملك را عجب آمد و با حاضران فرمود كه 

كسی تا اكنون حکايتی چون حکايِت احدب شنيده است يا نه؟«
و چنين شرط می كند اگر هر يك نفر از چهار نفر حکايتی عجيب تر از حکايت 
نتوانند حکايتی به  اگر هيچ يك  اما  نفر را آزاد می كند  احدب بگويد هر چهار 
شگفتی آن حکايت نقل كنند هر چهار را دار می زند. همگی به تکاپو می افتند 
تا مثِل شهرزاد با فراهم كردن قصه ای مرگ را از خود دور كنند. نخست نصرانی 
لب می گشايد و حکايِت جوان زيبايی را می گويد كه يك دستش قطع شده. اين 
حکايت از آن سو كه از نقص عضو سخن می گويد به حکايت احدب شباهت دارد 
اما وقتی به پايان می رسد به گفته ی پادشاه »و هم ما خوانندگان كه با پادشاه 
همداستانيم » به شگفتی و جذابيت حکايت احدب نيست. در اين داستان از 
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داستان های هزارويك شب كه خود مجموعه  وسيعی از روايت هاست مقايسه  روايت ها هم اتفاق 
می افتد. بحث كيفيت روايت پيش كشيده می شود و زنده ماندن در گرو اوج گرفتن روايت 
است در سپهری باالتر از روايت اول. روايت نصرانی تمام شده و فراموش نکرده ايم كه در جهاِن 
هزارويك شب هركه روايتش مقبول نيفتد و تمام شود زندگی اش به پايان رسيده. پادشاه ناچار 
يك بار ديگر رأيش را تکرار می كند ازآنجاكه روايت هنوز بهتر نشده بايد هر چهار را بکشد. نفر 
دوم مباشر است كه به پا می خيزد ماجرای او هم در شگفتی نقص عضو با احدب و نصرانی 
مشترك است حکايت بازرگان و زرباجه )نوعی خوراكی كه با جگر و پياز و ادويۀ زياد تهيه شود.( 
بازرگانی كه انگشِت ابهاِم )شست( هر دو دست و هر دو پايش را بريده اند. گرچه شگفتی بريده 
شدِن چهار شست از بريده شدِن يك دست )حکايِت نصرانی( بيشتر است، اما اين روايت هم در 

مقام سنجش، هم از نظر پادشاه و هم خوانندگان جذاب تر از حکايت احدب نيست.
نفر سوم طبيب يهودی است كه به پا می خيزد. او هم حکايت جوانی زيباروی را می گويد كه 
دست راستش را بريده اند. نقص عضو از آن رو شگفت آور است كه ما را به سوی مرگ می برد 
اما اگر بتوانيم از نقص عضو روايتی جذاب بسازيم زنده خواهيم ماند و باز مرگ به عقب رانده 
خواهد شد؛ اما روايت يهودی هم مانند پيشينيان رغبت آن كس را كه حکايت احدب را شنيده 

برنمی انگيزد.
پادشاه بيشتر از هميشه خشم می گيرد:

»اين عجيب تر از حکايت احدب نيست، ناچار شما را بايد كشت، خاصه خّياطی را كه او سر همۀ 
گناهان است؛ و به خّياط گفت: كه اگر عجب تر از حديث احدب حديثی گفتی از همه شماها 

درگذرم وگرنه همه را بکشم.«
خياط به پا می خيزد. همه ی چشم ها بدوست كه آيا می تواند با روايتی نغز برابِر مرگ خود و سه 
نفر ديگر ايستادگی كند يا نه؟ خياطی كه از همه گناهکارتر است چراكه با كشتن احدب به 
روايت جذاب او پايان داده و روايتی نيکوتر هم فراهم نکرده كه شاه و خوانندگان را خوش آيد.
ِ ی عاشق و دالك. آغاز كار از جوانی زيبارو می گويد  خياط حکايتی عجيب آغاز می كند: قصه 
كه يك پای او لنگ است و مثل همگی روايتی است كه با نقص عضو آغاز می شود اما در ادامه 
به اين بسنده نمی كند. جوان ماجرای لنگ شدن خود را به گردن دالكی می داند كه در همان 
مجلس حاضر است. دالك خود موجودی شگفت است، مردی بی نهايت پرحرف كه خود را از 
فرط كم حرفی شيِخ خاموش می داند! و با همين پرحرفی باعث بدبختی و بربادرفتِن همه  هستی 
جوان می شود. يك موجوِد مضحك، ناسازه )پارادوكسيکال( با ذهنی سرشار از حکايت های 

خياط به پا 
می خيزد. همه ی 
چشم ها بدوست 

كه آيا می تواند 
با روايتی نغز 

برابِر مرگ خود 
و سه نفر ديگر 

ايستادگی كند يا 
نه؟ خياطی كه از 

همه گناهكارتر 
است چراكه با 
كشتن احدب 

به روايت جذاب 
او پايان داده و 
روايتی نيكوتر 

هم فراهم 
نكرده كه شاه 

و خوانندگان را 
خوش آيد
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بی پايان و همگی در اوج خنده آوری شبيه شخصيت تيپيِك همه ی نمايش های مضحکه )فارس(. دالك پس از 
شنيدن حکايت جوان آغاز حکايت می كند و داستان خود و سپس پنج برادر خود را يکی بعد از ديگری برای 
سايرين تعريف می كند حکايت هايی كه همگی تِم مضحکه  انسان های بی گناهی را دارد كه بيهوده به مهلکه ای 
می افتند و ديگران از آنها انتقام می ستانند و هستی شان بر باد می رود. برادران دالك يکی پس از ديگری گرفتار 
ماجراهای مصيبت بار مضحك می شوند و هر يك عضوی از بدن خويش را می بازد. يکی لنگ می شود، يکی كور، 
يکی يك چشم، يکی گوش بريده يکی لب بريده و اين دالك آن قدر شيرين و خوش بيان است و حکايت هايش 
آن چنان جذاب كه انگار می تواند تا ابد به قصه گفتن های خود ادامه دهد به گونه ای كه هم شاه و هم خوانندگان به 
شگفت می آيند و گواهی می دهند كه او با پيچ وخم های روايت های خود و تودرتو كردن آن ها مرگ را هم سرگردان 
كرده و از خود دور می كند. شاه جذب حکايت شده هر چهار نفر را می بخشد اما از خياط می خواهد اين دالك 

عجيب را نزدش حاضر كند. دالك به بارگاه می آيد:
داّلك را بياوردند. پيری بود كه سالش از نود گذشته، چهره ای سياه و زنخدان سفيد و دماغ بلند و گوش های پهن 
داشت. ملك از ديدن او در خنده شده گفت: ای شيخ خاموش، از حکايات خويش حکايتی با من بازگو. داّلك 
گفت: ای ملك جهان، اين نصرانی و يهودی و مسلم كيستند؟ و اين گوژپشت مرده چيست؟ و مردم از بهر چه 
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گردآمده اند؟ ملك گفت: سبب پرسش از اينها چه بود؟ داّلك گفت: تا ملك بداند من كم سخنم، 
سخن دراز نکنم و از چيزهايی كه به من سود ندارد نپرسم و از نام خود در من نشانی هست كه 
از كم سخنی، مرا خاموش لقب نهاده اند. ملك گفت: حديث احدب را به شيخ خاموش شرح دهيد. 
داستان احدب و ماجرای او و نصرانی و يهودی و مباشر و خياط بازگفتند. داّلك سر بجنباند و گفت: 

طرفه حکايتی است. اكنون روی احدب باز كنيد تا من او را ببينم. روی احدب را باز كردند.
داّلك به نزديك سر او نشسته، سرش را در كنار گرفت و بر روی او نگاه كرده چندان بخنديد كه 
بر پشت بيفتاد و گفت: هر مرگ سببی دارد و مرگ اين احدب را سببی است عجيب. بايد آن را در 

دفترها بنگارند كه عبرت آيندگان گردد.
ملك گفت: ای شيخ خاموش، اين سخن از بهر چه گفتی و چرا خنديدی؟ گفت: ای ملك، به 
نعمت های تو سوگند كه احدب را هنوز روان اندر تن است. پس داّلك مکحله )سرمه دان( به در 

آورد و با روغنی كه در مکحله داشت گلوی احدب را چرب كرد و او را پوشانيد تا اينکه عرق كرد.
آنگاه منقاشی )موچين( درآورده بر گلوی احدب فرو برد و استخوان ماهی را به در آورد. در حال 
احدب برخاست و عطسه كرد و گفت: الاله االاهلل محمد رسول اهلل. حاضران از ديدن اين حالت شگفت 
ماندند و ملك چين بسی بخنديد و گفت: من عجب تر از اين حکايت نديده و نشنيده بودم و از 
حاضران پرسيد كه شما ديده بوديد كه كسی بميرد پس ازآن باز زنده شود؟ اگر خدا اين داّلك را 

نمی رسانيد احدب امروز به زير خاك اندر می شد.
پس ازآن فرمود كه اين حکايت ها نوشته در خزانه نگاه دارند و يهودی و مباشر و نصرانی را خلعت 
بداد و خياط را خلعت پوشانده به خياطت خويش مخصوص داشت و احدب را نيز خلعت داده و به 
منصب نديمی سرافرازش كرد و داّلك را خلعت پوشانده وظيفه ای از بهر او معين فرمود و كدخدايی 

دالكان بدو سپرد و به عيش و نوش بزيستند تا هادم لذات بر ايشان بتاخت.
خياط از آن رو بيش از همه مقصر بود كه روايت احدب را نادرست كرده و بيهوده به پايان رسانده 
بود اما با بازگفتن حکايت دالك و آوردِن او به قصه، دالك كه خود روايت های بهتر از احدب داشت 
توانست روايِت خياط از احدب را اصالح كند و داستان ناتمام و ناقص را به حد شايستگی اش رسانده 
با سپهری باالتر پرواز دهد به گونه ای كه پادشاه و خوانندگان را خوشايند باشد. آن قدر كه دستور 
دهد در كتاب ها بنويسند و در خزانه نگه دارند كه تا ابد زنده بماند چراكه اگر اين روايت بميرد عمر 

همه ی شخصيت ها و راوی همه  آنها )شهرزاد( به پايان خواهد رسيد.

خياط از آن رو 
بيش از همه 

مقصر بود كه 
روايت احدب را 
نادرست كرده و 
بيهوده به پايان 

رسانده بود اما با 
بازگفتن حكايت 

دالك و آوردِن 
او به قصه، 

دالك كه خود 
روايت های بهتر 
از احدب داشت 
توانست روايِت 
خياط از احدب 
را اصالح كند و 

داستان ناتمام و 
ناقص را به حد 
شايستگی اش 

رسانده با 
سپهری باالتر 

پرواز دهد 
به گونه ای 

كه پادشاه و 
خوانندگان را 

خوشايند باشد.
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نخستين بار آنتوان گاالن در سال ۱704 هزارويك شب را به فرانسوی ترجمه و با نام »هزارويك شب، قصه-های تازی« 
منتشر كرد. فرانسويان همه اين داستان ها را زاييده نبوغ و تخيل اعراب می پنداشتند ولی سرگذشت كشورگشايان ايرانی 

و شاهان هندی را در آنها باز می يافتند.
گاالن خود نيز از ريشه آنها آگاهی نداشت، هرچند يکی از نخستين خاورشناسان بزرگ قرن هفدهم بود كه سال ها 
در تركيه و مصر به سر برده و فارسی و عربی و تركی را خوب فراگرفته و درباره ادبيات كشورهای اسالمی نيز تأليفاتی 
ارزنده داشت و از استادان برجسته اين رشته به حساب می آمد. ازاين رو فرانسويان گفته اش را بنا بر اعتبارش پذيرفتند 
و در انتساب اصل داستان ها به تازيان ترديدی نکردند. البته امروز پس از تحقيقات فراوان می دانيم كه نخستين ريشه 
هزارويك شب همان كتاب پهلوی هزار افسان بوده  است كه طی اعصار گذشته به سرزمين ها گوناگون راه يافته و از ادبيات 

هر قوم، بهره ای برده  است.
همين امر موجب شد كه فرانسويان و ديگر ملت های اروپايی در سرتاسر قرن هجدهم به گونه ای بی سابقه از اين گنجينه 
گران بها استقبال كنند. اين استقبال چندان بود كه ترجمه اين اثر در سال های ۱704 تا ۱786 بيش از 70 مرتبه در 
فرانسه به چاپ رسيد. گاالن در ترجمه اين اثر رنج فروانی كشيد. نخستين متنی كه در دسترس او قرار گرفت »سندباد 
دريانورد« بود. گاالن به ترجمه آن همت گماشت و به زودی فهميد كه اين مجموعه بخشی از مجموعه بزرگتری است 
به نام هزارويك شب. پس به جستجوی آن پرداخت و به چهار مجلد آن دست يافت و بين سال های ۱704 و ۱706 
ترجمه داستان های سه مجلد را منتشر كرد و »سندباد نامه بحری« را هم بر آن افزود. ولی ديگر مطلب نداشت تا آنکه 

از هزارویك شب تا هزار و یك روز

ميراث طسوجي در فرانسه

محمدحسين قاضي عسگر

5۱ 

سال اول|شماره دوم
دي ماه  97

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



در سال ۱709 به اصرار خوانندگان جلد هشتم را برای چاپ آماده كرد. در همان سال ۱709 
پيشامدی غيرمنتظره، گاالن را در ادامه كار ياری كرد. پل لوكاس، يك جهانگرد فرانسوی، يك 
فرد عرب مسيحی از اهالی حلب را به نام »حّنا« كه حافظه نيرومندی داشت و داستان های 
فراوان می دانست، با خود به پاريس آورد. حّنا داستان ها را به عربی نقل می كرد و گاالن آنها را 
به فرانسوی ترجمه می كرد. جلدهای 9 و ۱0 و ۱۱ و ۱۲ بدين گونه پی ريزی شد. جلدهای 9 
و ۱0 در سال ۱7۱۲ و جلدهای ۱۱ و ۱۲ در سال ۱7۱7 دو سال پس از مرگ گاالن انتشار 
يافت و به شهرت رسيد؛ بنابراين مجموعه ای كه گاالن به نام هزارويك شب معرفی كرد، از 
منابع گوناگون گرفته شده بود. به همين دليل نيز تنوع بيشتری داشت و موردپسند فرانسويان 
قرار گرفت؛ اما اين تنوع، كار مترجم را دشوار می كرد، زيرا می بايست سبك های مختلف و 
آداب ورسوم متفاوت را به هم آميزد و آن ها را با ذوق معاصران خود هماهنگ سازد. گاالن 
در اين راه بسيار كوشيد. ترجمه او بود كه پس از گلستان سعدی و انوار سهيلی، فرانسويان 
را با تمدن شرقيان آشنا كرد و برای خوانندگان و نويسندگان بزرگترين منبع الهام گرديد و 

شيوه ای نوين در ادبيات فرانسه پديد آورد.
نخستين رمانی كه با اقتباس از هزارويك شب نوشته شد، هزار و يك روز بود كه پيتس 
دوالكروا، گردآورنده قصه های آن بود. اين اثر مابين سال های ۱7۱0 تا ۱7۱۲ منتشر شد و 
اثری عميق در ادبيات فرانسه برجای گذاشت. دوالكروا تمام تجربيات خود را به كاربست تا 
اثری درخور ذوق فرانسويان پديد آورد. پيتس دوالكروا مترجم دربار لوئی چهاردهم و استاد 
زبان های شرقی بود. پدرش نيز همين سمت را داشت. پسرش هم از خاورشناسان بزرگ قرن 

5۲ 

سال اول|شماره دوم
دي ماه  97

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



هجدهم بود. دوالكروا در سال ۱674 به ايران آمد و تا سال ۱676 در اصفهان اقامت گزيد. 
هدف اصلی او فراگرفتن زبان فارسی بود و ازاين رو با درويشی به  نام »مخلص« آشنا شد و نزد 
او زبان فارسی را آموخت. دوالكروا تمام قصه های هزار و يك روز را از زبان »مخلص« روايت 
كرد و اصل داستان ها را به وی نسبت داد. ارزش های اخالقی كه در هزار و يك روز وجود 
داشت و ستايش می شد، فرانسويان را به خواندن آن تشويق می كرد. بايد دانست كه هزار و 
يك روز تقليدی بديع و دلکش از هزارويك شب است. می توان مقلدان از هزارويك شب را به 

سه دسته تقسيم كرد:
نخست كسانی بودند كه عيناً روش دوالكروا را دنبال كردند. بدين گونه كه مجموعه ای از 
داستان هاي شرقی گردآورده و آنها را درهم ريختند و نام هايی مانند »هزار و يك ساعت«، 

»هزار و يك ربع ساعت«، »هزارويك شب نشينی«، »هزار و يك عنايت« و ... بر آن ها نهادند.
گروهی ديگر تنها از عنوان های داستان های ايرانی استفاده كردند و موضوعشان را از افسان های 
متداول اروپايی برگرفتند مانند: »هزار و يك جنون«، »هزار و يك جنايت«، »هزار و يك ياوه« 

و...؛ و از خالل اين داستا ن ها به انتقاد از نهادهای سياسی و اجتماعی فرانسه پرداختند.
دسته سوم نويسندگانی بودند كه داستان ها را با نام های تقليدی نياراستند بلکه تنها روش 
داستان نويسی را از هزارويك شب اقتباس كردند. برخی از نويسندگان اين رمان ها جهانگردانی 
بودند كه يکی دو بار از كشورهای شرقی ديدن كرده بودند ولی بيشتر اين نويسندگان درباره 
سرزمين قهرمان  داستان های خود چيزی نمی دانستند و ازاين رو اشتباهات مکرری مرتکب 
می شدند: نام  ها را تحريف می كردند، وقايع تاريخی را دگرگون جلوه می دادند، موقعيت های 
جغرافيايي را رعايت نمی كردند و... اما همه رمان ها چنين دور از حقيقت نبودند و در برخی 
از آنها توصيف های بی نظيری از آداب ورسوم اجتماعی و مذهبی كشورهای گوناگون مشاهده 

می شد.
يکی ديگر از رمان های تقليدی »مسافرت های سه شاهزاده سرانديب« بود. نويسنده آن شواليه 
دومايی افسانه های ايتاليايی و شرقی را به هم آميخت و به سبك هزارويك شب رمانی نوشت. 

اين داستان مشتمل بر سه بخش است و از داستان های گيرا و دلکش محسوب می شود.
گيرايی داستان های ايرانی به حدی بود كه بزرگترين نويسندگان قرن هجدهم مانند ولتر، 
روسو، مونتسکيو... را تحت تأثير قرار داد. ولتر در ساختن رمان فلسفی خود از هزارويك شب 
بهره گرفت. روسو داستان »ملکه ای به نام هوس« را به تقليد از هزارويك شب نوشت. ديدرو 
»پرنده سفيد« را به تقليد از هزارويك شب تأليف كرد و مونتسکيو در »نامه های ايرانی« بسيار 

از داستان های شرقی وام گرفت.

نخست كسانی بودند 
كه عيناً روش دوالكروا 
را دنبال كردند. بدين 
گونه كه مجموعه ای 
از داستان هاي شرقی 
گردآورده و آنها 
را درهم ريختند و 
نام هايی مانند »هزار 
و يك ساعت«، »هزار 
و يك ربع ساعت«، 
»هزارويك شب نشينی«، 
»هزار و يك عنايت« 
و ... بر آن ها نهادند.
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داستان آزاد

روایت نه آن است كه تو مي پنداري
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خانم جان فالت بگيروم؟؟
صدايی زير و نازك بود.

زن جوان بی آنکه حركتی به خودش بدهد، تنها مسير نگاهش را تغيير داد.
فالگير زنی بود در ميانه چهل سالگی، با پوستی آفتاب سوخته و تيره كه خال های سبزرنگی انگار 

اطراف ابروها و چانه اش را نقطه چين كرده بودند.
خانم جان، نگاهت ميگه يه غم سنگين تو دلت داری، بذار تا سيت بگوم سبك بشی.

لهجه كولی ها را داشت.
زن اما هنوز ساكت بود، با نگاهش در حال ارزيابی فالگير بود.

چشمان درشت سبزش را روی صورت سيه چرده فالگير ثابت كرد. به سختی ۳0 سال داشت، 
اما موهايی كه از زير روسری مشکی اش بيرون زده بود، يکی در ميان سفيد بود.

فالگير منتظر پاسخ نماند. گويی سکوت زن را نشانه رضايت دانست.
بقچه ای كه در دست داشت، روی زمين گذاشت و خودش را كنار زن جوان روی نيمکت چوبی 

پارك جا كرد.
يکی  هم.  چشم  در  چشم  شنونده.  يکی  آن  و  گوينده  و  پيشگو  يکی  هم.  روبروی  زن  دو 

می خواست بگويد و يکی می خواست بشنود.

آتش

نسترن لياقتمند
ارسالي از شيراز
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»... قربون قد و باالت بشم خانوم جان دستت بده بهم تا ببينيم 
كف دستت چيچی داره بهمون بگه. ببينم ای چيشای خوشگلت 

برای چی چی ايقده غم داره؟«
عمرت طوالنيه به شکرانه خدا، به حق بی بی زينب كه عمرت 
باعزت هم باشه. شووهر كردی ننه، قدمت برای همه خيره، هر 

جا پا می ذاری خير و بركت به اون خونه سرازير ميشه.
»خانم باجی همين طور كه قليانش را با حرص پك می زد، با 
صدايی كه همسايه ها هم به راحتی بشنوند، گفت: بشکنه دستم 
كه خودم دستی دستی اين بال رو سر پسرم آوردم، از وقتی پات 

به اين خونه رسيد، خير و بركت از اين زندگی رفت.«

آره خانوم جون، يك خوشه گندم بکاری، يه خرمن درو می كنی 
عزيزوم.

درآمد شووهرو رو خودت بيگير دستت تا بركت بياد تو زندگيت.
»خانم باجی موقع پك زدن به قليان برازجانی جوری ولع داشت 
انتقامی قديمی را از جان قليان می گيرد. زمان پس  كه انگار 
دادن دود هم طوری دود را با حرص بيرون می داد كه صورتش 
بينی اش جوری  دو سوراخ  از  دود سفيد گم می شد.  هاله  در 
دود بيرون می زد كه آدم ياد تنوره كشيدن ديوهای افسانه ای 
و  می شد  خمار  چشمانش  می كشيد  قليان  وقتی  می افتاد. 
انگار دارد، برای يك پادگان  محکم تر از هميشه حرف می زد. 
با همانه صدای زمخت  سرباز سخنرانی می كند. وسط دودها 
داد زد، تو دست به طال بزنی خاكسترش می كنی دختر، عرضه 

نداشتی حتی يك جوجه پنبه ای را برای اين بچه نگهداری.«
خانوم جون گوشت با منه؟؟

دل مشغولی داری، سرگردونی. انگاری گم شده داری.
»بعد از اون كه خانم باجی نامه حامد را توی حياط پيدا كرد، 
نامه  اين  از  روحم  من  كه  می داد  شهادت  هم  خدا  اگر  حتی 
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خبر ندارد، ديگه فايده نداشت. كربال خونه ما بود و يزيد خانم باجی، اما حسين )ع(؟؟؟ منم هند 
جگرخوار، منم قطامه، منم ابليس.«

خانوم جان ماشاال بر و رو داری طوری كه هر جا بری تو چيشم همه ميايی. چيشات با آدم حرف 
ميزنن. خاطرخواه زياد داری ناقال. زن فالگير اين را كه گفت خنده كشمشی ريزی كرد، طوری كه 

دندان طالی بين دندان هايش بيرون افتاد.
»خيال كردی نمی فهمم اين چشمای كورشده ات روسياه می كنی ميری بيرون و ميای، يه مرگيت 
هست؟؟ می دونم با همين چشمای بزك شده ات آتيش به جون پسرم انداختی وگرنه اون آدمی 
نبود كه تو دام تو بيفته. االنم خيال كردی چون اون تو پادگانه، می تونی راحت بری آبروشو تو كوچه 

خيابون بريزی و با مردهای ديگه دل و قلوه بدی چشم سفيد؟؟«
دلت عين آينه پاكه خانوم جان، از خدا بخواه كه بهت بده. از غير خدا هيچی نخواه كه بخيل و 

حسود زياد داری.
مرجان  پای  به  افتادم  آشپزخانه  توی  بودم.  كرده  گريه  بس  از  خون،  كاسه  بود  شده  »چشمام 
خواهرش، ضجه زدم. گفتم به خدا بين من و حامد چيزی نبوده. دو سال پيش اون خواست، اومد 
خواستگاری، آقام خدابيامرز نداد، اونم رفت، شنيدم بعدش رفته سربازی، ديگه هيچ خبری ازش 
نداشتم. به خدا، به خاك آقام قسم، من روحم هم از اين نامه خبر نداشته. مرجان! تو را به خدا 
قسمت ميدم، تو به خانم باجی بگو. من شوهرم رو دوست دارم. بچه دارم. نذار به خاطر بی فکری اون 
پسر، زندگی من به هم بريزه. مرجان اما فقط به سقف نگاه می كرد، نمی دونم به دنبال چه چيزی 

بود، شايد منتظر جواب از خدا بود، هر چه بود، گويی كر و الل شده بود«
خانوم جان، جونم برات بگه دشمن زياد داری. برات دعا درست كردن. جادو و طلسم داری، دعای 
نجسی. می خوان كه از چشم شووهرت بندازنت، لب تر كنی برات باطلش می كنم. البته كار سختيه 
ها، كليدش پيش سيده، يکمی قيمتش باالست اما كارش ردخور نداره، خواستی نشونی شو ميدم 

خودت برو پيشش.
»ديگه حتی جادوگر با چوب جادوييش هم نمی تونست رنگ سياهی كه به زندگيم پاشيده شده 
بود پاك كنه. خانم باجی طوری توی تلفن جيغ ميزد و به رسول تمام توهماتش رو گزارش ميداد 
كه مطمئنم رسولم تمام تنش به لرزه افتاده بود. ننه رسول، پاشو بيا تکليف اين لکه ننگ رو روشن 
كن. زنت آبرو برامون نذاشته، اين يکيشو خدا خواست من فهميدم، خدا می دونه باچند تا مرد ديگه 
كاغذ پرونی داره، خدا خواست روسياهش كنه يکيش دست من افتاد.  آه و دين دخترخاله ات گرفتت 
ننه، چند بار گفتم زن از خودی بگير بدونيم زير سايه ننه بابابزرگ شده، دختر بی مادر همين ميشه 

ديگه. بيا كه روم نميشه سر تو محل بلند كنم، همين االن بيشين تو اتوبوس بيا.«
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خانوم جون چقدر كف ای دستت خط و خوط داره، قربونت بشم عجب زندگی شلوغی داری، چقدر 
دستت داغه عزيزوم آتيشی آتيش.

»داشتم آتيش می گرفتم. خانم باجی توی تلفن حاال داشت خان داداش رو خفت ميداد. حاشا به 
غيرتت حيدرخان كه خواهرت سر هممون رو به زير آورد. خون توی سرم با فشار جريان پيدا كرده 
بيرون  از چشمام  نيست كه  بود. حس می كردم ديگه اشك  پيدا كرده  نبض  بود طوری كه سرم 
مياد. خونه. خون. نمی دانم چند بار عرض حياط را باال و پايين كردم. امين تاتی كنان دنبال جوجه 

پنبه ای اش بود.«
خانوم جان سالمی تندرستی بيذار ببينم چند تا بچه به طالع داری؟

 »بساط زغال و آتش خانم باجی هميشه گوشه حياط بود. می دانم چيزی برای ادامه دادن باقی نمانده. 
هرگز نمی توانم اين همه آدم را قانع كنم كه خانم باجی دروغ گفته. همه جا بوی نفت می دهد. تمام 

تنم بوی نفت می دهد. نفسهام بوی نفت می دهد.«
خانوم جان ای دستت سوخته؟

»آتيش به زندگيم زد، آتيشش می زنم. نامه حامد را كه از بقچه خانم باجی با بدبختی كش رفتم، آرام 
از جيبم درآوردم. درون منقل خانم باجی انداختم. بشکه نفت را برداشتم. ديوانه وار نفت می ريختم 
روی منقل. دست هايم و اطرافم خيس از نفت شده بود. انگار می خواستم با آتش تمام شرها را پاك 
كنم. يك لحظه ياد رسول و نگاه معصومش افتادم. خدايا رسول چطور حرف های من را باور كند؟ اصاًل 

چه كسی حرف من را باور می كند؟ 
خانم باجی هنوز دارد داد ميزند. صدای ضربه هايی كه به در حياط می كوبند چنان شديد است كه 
انگار برای بردن اعدامی آمده اند. گويی ضربه ها به سرم می خورند. وحشت می كنم. بی هيچ فکری 

كبريت می كشم.
خانم باجی گفت: سنگسارت می كنند هرزه.

دستم نفتی بود، آتش گرفت. سوختم، كبريت را پرت كردم«
خانم جان ای تيکه دستت سوخته نمی تونم بچه ات ببينم. اما حتم دارم خدا چند تا بچه خوب و سالم 

بهت می بخشه.
 »نبخشيد، گرفت.  تنها شادی زندگيم بود. آنقدر كوچك بود كه نفهميده بودم آمده پشت سرم. 
آتش دورتادورم را گرفت. كوچك بود. وقتی سوخت، كوچك تر هم شد. اندازه سهمش از اين دنيا. 
خانم باجی راست می گفت: من حتی عرضه نداشتم از يك جوجه پنبه ای نگهداری كنم، چه برسد 

به بچه ام.«
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زمان كاماًل نسبی است. شايد اين برجسته ترين نکته در مورد زمان باشد. خاطرات زيادی می توانند تنها در يك چشم به 
هم زدن از بين بروند. اين فقط يك  ضرب المثل قديمی نيست كه می گويد: »يك داستان عاشقانه می تواند به راحتی، هنگام 

درآوردن دستکش ها مرور شود”.
اين دقيقاً همان كاری بود كه تريسدال، درحالی كه جلوی ميزی در آپارتمان كوچکش ايستاده بود، داشت انجام می داد. 
روی ميز يك گياه سبز در يك گلدان سفالی قرمز قرار داشت. آن گياه نوع خاصی از كاكتوس بود. با برگ های تيغه ای 

شکل بلند كه با ماليم ترين نسيم به شکل عجيبی حركت می كرد.
دوست تريسدال و برادر عروس، درحالی كه كنار ميز ايستاده بود شکايت می كرد كه چرا بايد تنها نوشيدني بنوشد. هر دو 
مرد لباس رسمی پوشيده بودند و پاپيون های سفيدشان مثل ستاره های كهکشان در تاريکی غم انگيز آپارتمان می درخشيد.
درحالی كه تريسدال به آرامی دستکش هايش را درمی آورد خاطرات وحشتناك چند ساعت گذشته، از ذهنش عبور كرد. 
به نظر می رسيد هنوز می تواند بوی گل های درون كليسا را حس كند و گوش هايش همچنان صدای خش خش لباس های 
پرچين مهمانان را می شنيد و بدتر از همه هنوز كلماتی كه عاقد با كشيدگی خاصی بر زبان می آورد در گوشش می پيچيد، 

كلماتی كه آن دو به طور برگشت ناپذيری به هم پيوند می داد.
در اوج نااميدی، هنوز تالش می كرد دليل تازه ای بيايد. بايد می فهميد، چرا و چطور او را ازدست داده است. ناگهان، به سختی 

كاكتوس

گالرا فنائيانا. هنری
ارسالي از تهران
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به خودش لرزيد، چراكه خودش را در مقابل حقيقت غيرقابل انکاری يافت كه پيش ازاين، هرگز با آن 
مواجه نشده بود. او توانست در درونی ترين، عميق ترين و عريان ترين حالت، روح منجمد و خشکيده 
خودش را ببيند. تمام لباس های فاخری كه تظاهر و خودخواهی او را پوشانده بودند به ژنده های 
احمقانه ای تبديل شدند. تصور اينکه شايد پيش ازاين، حقيقت روحش برای ديگران نمايان شده باشد 
به شدت غمگينش كرد. غرور و خودخواهی. اينها بندهای متصل كننده زره آهنينش بودند و چقدر 
معشوقه اش، عاری از اين صفات بود؛ اما چرا؟ دقيقاً همان زمانی كه دختر به آرامی به سمت محراب 
حركت می كرد او احساس خشم و عصبانيت پايان ناپذيری داشت كه تا آن لحظه به او كمك می كرد. 
به خودش می گفت رنگ پريدگی دختر به خاطر قضاوت ديگران در مورد مردی است كه قرار است با 
او ازدواج كند؛ اما همين تسلی خاطر ضعيف به زودی از بين رفت. هنگامی كه دختر با آن نگاه آرام، به 
مردی كه در حال گرفتن دستانش بود خيره شد، تريسدال حس كرد برای هميشه فراموش خواهد 
شد؛ اما همين لحظه دختر با همان حالت به او نگاه كرد. تريسدال تالش كرد معنای آن را بفهمد. پس 

چرا همه چيزتمام شده بود؟ وقتی آنها هيچ اختالفی نداشتند. هيچ اختالفی...
قبل از آنکه، كرواتش را به آرامی باز كند، برای هزارمين بار تالش كرد اتفاقات چند روز گذشته را در 
ذهنش مرور كند. دختر هميشه اصرار داشت تريسدال را در جايگاه باالتری قرار دهد و او اين احترام 
به شأن و عظمت خودش را پذيرفته بود. برايش حس خوبی بود كه دختر، خودش را فدای او كند. 
با خودش گفت تا چه حد متواضع و صادق بود. دختر او را با ازخودگذشتگی خارق العاده اش مجذوب 
كرده بود و او مانند بيابانی بود كه از نوشيدن باران سيراب نمی شد. بدون اينکه بتوان از آن انتظار 

ميوه و شکوفه ای داشت.
زمانی كه تريسدال در حال درآوردن آخرين دستکش بود، يکی از خاطرات خودبزرگ بينی فريبکارانه اش 
را به خاطر آورد. آن شب را به وضوح به ياد داشت. از دختر خواسته بود بيايد )تا شخصيت فوق العاده 
او را به رخ بکشد.( اما حاال، نمی توانست از شدت درد و رنج، به ذهنش اجازه دهد تا زيبايی دختر را 
در آن شب به ياد آورد. موج های رهای موهای مجعدش، عطوفت و خلوص نگاهش، آن شب همه 
اينها كافی بودند تا او را سر ذوق بياورند. در ميان گفتگوهايشان دختر گفت: كاپيتان كاروترز می گويد 
اسپانيايی را مانند زبان مادری ات صحبت می كنی. چرا اين توانايی ات را از من پنهان كرده بودی؟ چيز 

ديگری هم هست كه نمی دانم؟
از  يکی  كاروترز  برده.  آنجا  به  را  بود كه دختر  او هم مقصر  بود. بی شك  احمق  كاپيتان يك  اما 
تحسين كنندگان او به شمار می رفت. يکی از همان هايی كه نمايش تمجيدهای اغراق آميز او را اداره 
می كرد؛ اما افسوس! حس اين تحسين ها آنقدر دلپذير و شيرين بود كه باعث شد، اين حقيقت دروغين 
را انکار نکند. او اجازه داد اين توانايی او را همچون فاتحان نشان دهد و لحظه ای هم تصور نمی كرد، 

به خودش لرزيد، 
چراكه خودش را 
در مقابل حقيقت 

غيرقابل انكاری 
يافت كه 

پيش ازاين، هرگز 
با آن مواجه نشده 

بود. او توانست 
در درونی ترين، 

عميق ترين و 
عريان ترين حالت، 

روح منجمد و 
خشكيده خودش را 

ببيند. 
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▲ همنشينی خودخواسته| رنه مارگاريت  
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همين موضوع كوچك و ناچيز، اين چنين به او ضربه بزند.
چقدر دختر خوشحال و خجالت زده بود. وقتی تريسدال غرورش را زير پا گذاشت و به او ابراز عالقه كرد، 
همچون پرنده ای كوچك بر خودش می لرزيد. تريسدال می توانست قسم بخورد )هنوز هم می تواند( كه 
رضايت در چشمان دختر موج می زد؛ اما او به طرز عجيبی هيچ جواب مستقيمی نداد. فقط گفت: فردا يك 
جواب، برايت می فرستم و تريسدال پيروزمندانه، با غرور خاصی و لبخندزنان اين فرصت را به او داد. روز بعد 
بی صبرانه در اتاقش، برای شنيدن يك كلمه منتظر ماند. تقريباً ظهر شده بود كه مردی از طرف دختر آمد و 
يك كاكتوس عجيب را به او داد؛ اما هيچ يادداشت يا پيغامی آنجا نبود. تنها يك برچسب بود كه می توانست 
نام خارجی يا گياه شناسی كاكتوس باشد. او تا شب صبر كرد، اما هيچ جوابی نيامد. غرور و اندوهش اجازه 
نداد كه به دنبال دختر برود. دو روز بعد در مهمانی شام همديگر را ديدند؛ مانند هميشه احوالپرسی كردند 
اما دختر با نگاهی نفس گير، متعجب و مشتاق به مرد خيره ماند و مرد تنها منتظر توضيحی از سوی او بود. 
بعد از مدتی، دختر مثل يخ سرد شد و از اين لحظه فاصله بينشان بيشتر و بيشتر شد. آنها از هم جدا شدند؛ 
اما تقصير او چه بود؟ چه كسی بايد سرزنش می شد؟ او احساس می كرد هيچ ارزش و اهميتی برای دختر 

ندارد. او خودخواهی خودش را عامل همه چيز می دانست.
همين لحظه، صدای مرد ديگر شنيده شد و حواس او را از افکاری كه در آنها غرق شده بود، پرت كرد 
»تريسدال، امروز چه مرگت شده؟ آنقدر ناراحت به نظر می رسی كه انگار تو ازدواج كرده ای! به من نگاه كن. 
اين نوشيدنی از آمريکای شمالی آمده كه معجزه كند. ببين چطور احساس گناه را از شانه های من برمی دارد. 

فقط يك خواهر كوچك داشتم و او حاال رفته است. بيا، چيزی بنوش كه وجدانت را آرام كند.«
-مرسی. واقعاً اآلن نمی خواهم چيزی بنوشم.

-بيا، نوشيدنی ات را بگير. بيا و به من ملحق شو. وای، اين بدترين سفر ممکن بود. )در همين حين نگاهش 
به كاكتوس می افتد.( اوهو. اين كاكتوس پير را از كجا آوردی؟

-يك هديه است. از طرف يك دوست. چيزی در موردش می دانی؟
-خيلی خب. بگذار ببينم، فکر می كنم از نوع گياهان گرمسيری باشد. صدتا از اينها را هر روز در پونتا 

می بينی. اينجا برچسب اسمش را زده اند. اسپانيايي بلدی؟
-با لبخند تلخی گفت: نه. اسپانيايی است؟

-آره. بومی ها می گويند اگر با دقت نگاهش كنی می فهمی كه برگ ها به سمت تو می آيند و صدايت می زنند.
صدايش می كنند:

»Ventomarme«
يعنی، بيا و من را ببر.
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-» ممد هميشه می گفت دوست داره يه نفرو بکشه!«
۲۲ ژوئن

يك نصف روز را در اتاق، كنار رامين مانده بودم. اولين سرباز من. می دانستم به هيچ دردی نمی خورد، اما آنهايی كه به 
هيچ دردی نمی خورند برای مردن فوق العاده هستند. قبلش بايد اتاق آن لندهور را پس بگيرم.

رو به رامين می شوم و می گويم:« آلمانو دوست داری؟ اذيت كه نميشی، مگه نه؟« 
حرف نمی زند. وارد راهرو می شوم، كسی كه به سمتم می آيد تازه وارد است.

-« شما واسه كدوم اتاقيد؟ لطفاً برگرديد اتاقتون.«
يکی می خوابانم زير گوشش و برمی گردم، مرتيکه مرا نمی شناسد، اينجا همه بايد مرا بشناسند. رامين نگاهش را از روی 

من به پنجره پرت می كند و عق می زند. 
می روم می نشينم كنارش و به سکوی حياط زول می زنم. ۲۲ ژوئن، بارباروسا، ما روسيه را شکست می داديم. می گويم:« 
چند تا خيابون اونورتر يه داروخونه هست. بايد قرص ضد تهوع بگيری اما اينجا بدون نسخه چيزی بهت نمی دن، ايران 

هم اينجوريه؟«
حياط غوغايی شده است، سربازها دانه دانه به سمت كسی كه پخش زمين شده است، می روند و يك گوشه از حياط 

به سرعت شبيه به سيبل تيراندازی می شود. 

اتاق شماره 1941

عليرضا كشاورز معتمدي
ارسالي از قزوین
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-» رامين می خوام رئيسو بکشم، گوشت با منه؟ تو اولين سرباز منی، بايد كمکم كنی، مگه نه؟« 
چند ساعت از شلوغی حياط می گذرد. رو به رامين می شوم:» اين يارو سرباز جديده نمی خواد بزاره 
رامين، می گه لوت می دم، بايد اول از شره اين يارو خالص بشيم، می گن زنش بهش خيانت كرده 

افسرده شده، اومده اينجا......مگه نه؟«
رامين حرف نمی زد، حتی يك كلمه. در طول سال هم كمتر موقعی بود كه كنار پنجره نباشد، حياط 

هم كه می رفت زير پنجره اتاق می نشست.
-» من كه می گم جاسوسه! وگرنه كی مخالفه كه من دوباره رهبر اين گروه بشم؟« چند ساعتی بود 
كه به اتاقمان يك نفر اضافه شده بود، مشکوك بود، مرا هم نمی شناخت. همه گفته بودند كه بايد به 
من احترام بگذارد اما او فکر می كرد شوخی است يا ما ديوانه شده ايم. به نظر من كه خودش ديوانه 
بود. حال و احوال درست وحسابی نداشت. به جای اينکه با سربازها و سرجوخه ها هم صحبت شود مدام 
می رفت كنار مستخدم ها می نشست و با آنها خوش وبش می كرد. همان روز هم چندبار گفت:»باالخره 

فردا پس فردا از اينجا می رم از شرتون خالص می شم.«
-» از آلمان؟«

شانه هايش به باال پرتاب شد و با حرص گفت:»نه خير، آلمان كجاست ديگه؟ از اين خراب شده.«
-» اما اين كار يعنی خيانت به كشورت، مگه نه رامين؟«

رامين عق زد و به بيرون خيره شد. 
-» كشور چيه؟ چرا چرند می گی؟« 

اما راست می گفت اينجا خراب شده است، در و پيکر درست وحسابی ندارد، اما درستش می كنم. اين 
نظم است كه فرمانروايی می كند، اول قدرت بعد نظم. امروز نهار باز گوشت كباب كرده بودند، اگر 

جنگ هم اينها را نکشد، اين گوشت و خون حيوانات روزی امانشان را می برد. 
-»رامين اسم اون پسره چيه؟..... نگاه كن كجارو نشون می دم! اونی كه تنها داره فوتبال بازی می 
كنه؟....... با توأم رامين! نمی شناسيش؟ همونی كه هر روز با يکی درگير ميشه.« نامش به خاطرم 
نمی ماند، غير از رامين، نام كمتر كسی يادم می ماند. اما او كمتر از رامين نيست. با خشونتی كه دارد 
می تواند به دردم بخورد. شايد بايد با او كلك اينجاسوس مارموز را بکنم. خودش است، اول او را با يك 
مالفه از پشت خفه می كنيم و بعد نوبت رييس است. آلمان مرا فراموش نخواهد كرد. هيتلر كبير، 

رهبر رايش آلمان بزرگ. -» گوشت با منه رامين؟!«

۲3 ژوئن
-» اسمت چی بود؟«
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-» به تو چه؟ مگه زنمی؟«
بايد گردنش را می گرفتم و آن قدر گلويش را فشار می دادم كه حتی يك مولکول هم از هوا نتواند وارد ريه های 

كوفتی اش شود، اما نيازش داشتم، پفيوز.
-» اين يارو جديده هست اومده اتاقه ما!«

-» كدوم خريو می گی؟«
-م روبه رو رو نگاه كن، رو نيمکت كنار درخت نشسته همونی كه داره كتاب می خونه.«

-» خب؟«
-» ديروز وقت نهار می گفت از تو خوشش نمياد، اون روزم كه خانوادت اومده بودن به مادرت چپ چپ نگاه 

می كرد!«
-» به درك.«

بلند شدم از كنارش و به سمت اتاق رفتم. بيست سی دقيقه بعد هم آن جاسوس وارد شد و گفت كه فردا 
برای چند روز می رود مرخصی و نيست، با اين وجود بايد خودم فردا قبل رفتن كلکش را می كندم. زمان نبايد 

هدر برود، زمان هم زيرمجموعه نظم است.
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۲4 ژوئن
به آرامی وارد راهرو شدم، كسی نبود، همه برای نهار به سالن غذاخوری رفته بودند اما می دانستم 
كه او به خاطر جمع كردن لباس هايش نمی رود. دمپايی هايم را نرسيده به اتاق درآوردم و بدون 
كوچك ترين صدايی وارد اتاق شدم. نزديك چهارچوب پنجره ايستاده بود و نفس عميق می كشيد. 
مالفه دستم را آماده كردم و از پشت انداختم دور صورتش و به سمت خودم كشيدمش، تمام صورتش 
زير مالفه مانده بود و جان می داد، بيشتر فشار دادم و زمانی كه ديگر تقاليی ازش نمی ديدم رهايش 

كردم و قبل از اينکه كسی بيايد به سمت حياط دويدم.

1 تير 
برای بار آخر با چهره ملتمسانه به پدر خيره شدم، لبخندی زدم، چشمانش را بست و به پايين نگاه 
كرد. وارد اتاق شدم سه پزشك و يك پرستار زن آن سمت ميز نشسته بودند و هركدام با روپوشی 

سفيد و قلم و كاغذی در دست به آدم القا می كردند كه صد در صد بيماری. 
همين كه نشستم گفتم:» به خدا آقای دكتر من چيزيم ن.....«

-» می دونم عزيزم، ما هم نگفتيم خدای نکرده چيزيته، اسمتون؟«
-» رضا، رضا اسدی«

-» توو پروندتون نوشته كه يك ماه پيش همسرتون ......«
سرم پر از صداهای نامعلوم هميشگی شد، تنها لب زدن دكتر را می ديدم و چيزی متوجه نمی شدم. 
-» .... به هرحال آقا رضا شما برای يه مدت كوتاهی بايد پيش ما بمونی، تا دوره هات بگذره، اآلن هم 

وقت نهاره، اولين جلسه ما می مونه واسه فردا صبح. وسايل با خودت آوردی؟«
-» ب..بله.«

-» اين خانم اتاقتو نشون ميده، دو تا هم اتاقی داری، اتاق شماره ۱94۱.«
نور خورشيد به داخل راهرو نمی رسيد، مهتابی ها هم يکی درميان يا خاموش بودند يا چشمك 
می زدند. پرستار جلوتر از من حركت می كرد و هرچند گاهی تذكری، سالمی يا احوال پرسی ای با 
يکی از بيماران می كرد، چندنفری هم به من سالم دادند اما جرئت پاسخ دادن نداشتم، وارد راهروی 

ديگری شديم كه پرستار گفت:» اين راهروی اتاق شماست، ته اين راهرو هم...ای واااای.«
شروع به دويدن كرد. يکی از بيمارها زده بود زير گوش پرستار. از قضا هم اتاقی من هم بود، ممد 

هيتلر!
به نظر من قبل از اينکه خودم بفهمم، بايد به من معرفی اش می كردن، حداقل آن پرستار بايد چيزی 
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می گفت، چرا فکر می كنند من مثل اينهايی كه اينجا هستند يك تخته ام كم است!! وارد اتاق كه 
شدم بدون سالم دادن به كسی، يك راست رفتم روی تخت و زير پتو خوابيدم، ساعت ۱۲:40 دقيقه 
ظهر بود، چند ساعتی خوابيدم بيدار كه شدم ساعت يك بود. فاجعه. زمان نمی گذرد، دير می گذرد. 
دلم برای مادر تنگ شده. حتی برای زمانی كه چرند می گفتم و او سرم فرياد می كشيد كه بايد بس 
كنم. دلم آن عصبانيت ها و دادوفريادهايش را می خواهد، اينجا، جای من نيست. اما..اما من آن كارها 
را انجام دادم. و شايد حاال اين تاوانش است، نبايد ناراحت باشم، بيشتر از اينها لياقتم است، من يك 
آدم پست و كثافت و لجن هستم، اما....اما ديوانه نيستم، وای كه چقدر سخت است. سرم را از پتو 

بيرون می آورم و به كسی كه زير پنجره نشسته است می گويم:»شما چند وقته اينجاييد؟«
نگاهی به من می اندازد و عق می زند.

۲ تير
-» الوو..الو مامان، سالم مامان. توروخدا بيايد منو از اينجا ببريد.«

نمی توانم صحبت كنم، بيزاری و كالفگی اختيارم را مختل كرده، مغزم كار نمی كند. تلفن را می گذارم 
و همانجا می نشينم و شروع می كنم به تخليه كردن چاه چشمانم.

دوست دارم مادر به من زنگ بزند، اما در ايران كه تلفن های عمومی زنگ نمی خورند. يکی از 
پرستارها می نشيند كنارم و با جمالتی اميدبخش سعی می كند حالم را بهتر كند، فايده ای ندارد. 
كافی است چند لحظه برود و تنها بمانم آن وقت است كه ميليون ها ستاره از احساس گناه و 
سرافکندگی و نفرت آسمان ذهنم را می پوشاند، درست وسط روز روشن مغزم تاريك می شود. يکی 
را می خواهم صبح تا شب با من حرف بزند. خواب ها را تنهايی سر می كنم، تحمل، تحمل می كنم.

-» آقای اسدی....آقای اسدی...«
سرم را برمی گردانم.

-» بيايد آقا، تلفن با شما كار داره.«
مادر بود. با بدبختی آشنا پيدا كرده بودند كه به جای تيمارستان چندين جلسه مداوم به روانپزشك 
مراجعه كنم. دومين روز تابستان است و من تقريباً با تمام پرستارهای اين مجموعه هم صحبت شدم، 
خوشحال بودم، اگر می دانستم اين كابوس به اين زودی تمام می شود با ممد هيتلر تلخی نمی كردم، 
او كه گناهی ندارد، نمی فهمد، تقصير از من است كه می فهمم و باز هم مانند نفهم ها برخورد می كنم.
 همان قدر كه در بدبختی زمان دير می گذرد در انتظار خوشبختی هم زمان اداواصول خودش را 
درمی آورد. بايد خودم را مشغول كنم. به حياط می روم و كتاب را باز می كنم:»زندگی يك رشته 

رنج هايی بود كه مدام شديدتر می شد و با سرعت پيوسته... )۱(« 
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3 تير
مادر گفته بود كه قبل از نهار می آيند دنبالم، بايد وسايلم را جمع می كردم. سپرده بودند به 
ممدهيتلر دروغ بگويم كه می روم مرخصی؛ چون ممکن است دردسرساز شود. رامين هم كه حرف 

نمی زد، فقط قبل از اينکه برود برای نهار بايد با او خداحافظی می كردم. 
ديشب اولين بار بود كه آن كابوس ها را نديدم، نبايد فکرم را درگيرش می كردم. شايد خدا مرا 
بخشيده باشد، مگر گناهی هست كه جای بخشش نداشته باشد، مردم غارت می كنند دزدی 
می كنند، خدا می بخشتشان، من كه گناه بزرگی.... نه نبايد فکر كنم. سردرد سراغم می آيد و باز 
مانند هميشه كنترل اعصابم را به دست می گيرد. سرم را بين دستانم می گيرم و مانند دستگاه پرس 

تا می توانم فشار می دهم.
-» رضا جان، سالم پسرم، قربونت بشم بيا بريم.«

خيالم راحت می شود، از خوشحالی، بهت می گيرتم و بدون حرف زدن وسايلم را برمی دارم و وارد 
راهرو می شوم، اول مادر و بعد پدر بغلم می كنند و ازم می خواهند كه در ماشين منتظرشان بمانم تا 

كارهای ترخيصم را انجام دهند، می روم و داخل ماشين می نشينم.

1 تير
نجيب می دانست كه اگر توپ وارد دروازه حسين شود، كارش زار است. هميشه طوری به توپ ضربه 
می زد كه يا به دروازه نرسد يا از گوشه و كناری برود بيرون. اما همچنان استرس داشت. هنوز آخرين 
باری را كه اشتباهی در اتاق حسين را زده بود به خاطر دارد. تا همين هفته پيش صورت نجيب را به 
همه نشان می داد و داد می زد: »بادمجون نمی خوايد؟ نجيب يدونه داره.« بعد شروع به خنده های 
بی سروتهش می كرد تا يکی از پرستارها بيايد سراغش و سرش داد بزند. نجيب بدون اينکه كسی 

بفهمد اشك می ريخت و برای ويکتوريايش توضيح می داد كه حسين ديوانه است.
همه می دانستند كه نجيب می تواند هر روز بعد از نهار با راديوی آقای مرادی، بوفه دار تيمارستان، 
چنددقيقه ای به موزيك گوش دهد، اگر نه، تا شب بايد يکی را  كنارش می گذاشتی تا با او درد و 
دل كند و اشك بريزد و بعضاً بگويد كه چقدر عاشق ويکتوريا است؛ آخرش هم اضافه كند كه:»اگر 
توو حياط با آقا حسين فوتبال بازی می كنم واسه اينه كه فردا رفتم خواستگاری، چيزيم از اون 
يارو ديويد بکهام كم نباشه.« بعد دوباره می زد زير گريه و می گفت:» به خدا مجبورش كردن با اون 

ازدواج كنه، وگرنه اون منو می خواد، به خدا راست می گم، به جون خودم.« 

نجيب می دانست كه 
اگر توپ وارد دروازه 
حسين شود، كارش 

زار است. هميشه 
طوری به توپ 

ضربه می زد كه يا به 
دروازه نرسد يا از 

گوشه و كناری برود 
بيرون. اما همچنان 

استرس داشت. 
هنوز آخرين باری را 
كه اشتباهی در اتاق 
حسين را زده بود به 

خاطر دارد
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امروز هم مانند چند سال گذشته نجيب داشت، راديو را از آقای مرادی می گرفت كه چشمش افتاد به 
كسی كه با پدر و مادرش وارد حياط شد:» وای آقای مرادی يکی ديگه، بنده خدا يعنی چشه؟ ای بابا!« 

-» ايشاال كه خيره نجيب جان.«
-» ايشاال..ايشاال.. راستی آقای مرادی شما می دونيد كه آقا محمد گياهخواره؟«

-» ممد هيتلر! آره، چطور؟«
-» وای آقای مرادی اون روز يه حرفايی می زدا، می گفت دوست داره يه نفرو بکشه، من كه حرفشم 

می زنم دستام می لرزه.«
-» حرفه، می زنه ديگه. جدی نگير.«

-» حق با شماست، اما اين آقاحسين خيلی زرنگه ها، برگشت بهش گفت تو كه دلت نمياد گوشت 
حيوونارو بخوری چجوری می خوای آدم بکشی؟.. می دونيد چی گفت؟ وای..وای...«

-» چی گفت؟«
نجيب سرش را نزديك آقای مرادی برد و آرام و با ترس گفت:» گفتش من گوشت نمی خورم كه بيشتر 

زنده بمونم، واسه اينکه بيشتر آدم بکشم.«
-» ولش كن نجيب جان، برو آهنگتو گوش بده.«

نجيب راديو را به آغوش كشيد و مانند هميشه به كنج حياط رفت و لبه سکو نشست، و شروع كرد به 
موج گرفتن از راديو: »تا چند روز آينده در نواحی شمالی كشور شاهد كاهش دما........ آقای سياحتی به 
نظر شما با توجه به كاهش قيمت.......... وزير كشور نروژ برای انجام..... بازيکنان تيم »رئال مادريد« ديشب 
با دو گل »ديويد بکهام« تيم »اوساسونا« را در زمين خودشان شکست دادند، اما متأسفانه خوشحالی 
اين پيروزی برای بکهام آن چنان طوالنی نشد و امروز صبح خبر خودكشی »ويکتوريا كروالين« يا همون 
ويکتوريا بکهام همه طرفداران و بازيکنان تيم رئال و به خصوص خود ديويد بکهام رو شوك زده كرد، 
ويکتوريا كروالين خواننده، ترانه سرا، مدل و ......« نجيب پخش زمين شده بود و رامين بهتر از هركسی از 

پشت پنجره می ديد كه چگونه در چند ثانيه تمام جمعيت حياط در چندمتر جمع شدند.

۲ تير
-» به درك.«

بعد از رفتن ممدهيتلر، حسين هم بلند شد و رفت به درمانگاه تيمارستان مالقات نجيب. از ديروز اين 
چهارمين سرمی بود كه پوستش را سوراخ می كرد و مايعی رقيق را وارد بدنش می ريخت، حسين به يکی 

7۱ 

سال اول|شماره دوم
دي ماه  97

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



از پرستارها گفته بود كه:» نميشه يه چی بريزيد اين توو كه ديگه چيزی يادش نياد؟«
-» نميشه كه آقا حسين، شما دوست داری چيزی يادت نياد؟ همه چيز رو فراموش كنی؟«

-» اگه قراره تا آخر عمرم اينجا بمونم چه فرقی داره؟« 
-» نه، نميشه.«

حسين چند دقيقه كنار نجيب نشست و برگشت به حياط، حوصله بچه هايی كه می شناخت را نداشت، 
رفت و كنار كسی كه كتاب می خواند و ديروز وارد مجموعه شده بود، نشست.

-» واسه چی اومدی اينجا؟«
-» اشتباهی شده بود. فردا دارم مرخص می شم، ايشاال شما هم زودتر خوب بشيد از اينجا در بيايد.«

-» اينجا كه كسی رو خوب نمی كنن.«
-» چرا ديگه، از اسمش كه معلومه؛ تيمارستان، تيمار يعنی بهتر كردن. تازه جديداً تيمارستان هم نمی 
نويسن، مركز روان درمانی يا روان پزشکی يا يه چی توو اين مايه ها، درستش هم همينه به نظر من، 

تيمارستان يه جوريه، اينجا روی بيمارا ازلحاظ روانی كار می كنن كه بهتر بشن.«
-» اينجا فقط ما رو نگه می دارن كه اون بيرون نباشيم.«

3 تير  
نجيب از درمانگاه مرخص شد و به كمك حسين و يکی از پرستارها پله ها را از طبقه باال به پايين آمد. وقت 
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نهار بود و پزشك گفته بود كه:» نجيب بايد چند روزی رو توو اتاق خودش بمونه، وعده های غذايش هم 
همونجا بديد بخوره. اگر هم تونستيد كاری كنيد كه گريه كنه، براش خوبه كه خالی بشه.« پرستاری 
كه همراه آنها بود، برای انجام كارهای ترخيص يکی از بيماران به اتاق مديريت رفت و از حسين خواست 

تا نجيب را به اتاقش ببرد.
-» نجيب می تونی تا اتاقت بری، من برم غذاتو بيارم؟«

نجيب سرش را به پايين حركت داد و با قدم های آرامی به سمت اتاقش رفت. در اين چند روز نجيب 
لب از لب باز نکرد، گويا فکش به ماشه يك هفت تير وصل بود كه اگر كمی بازش می كرد، قلبش 
به وسيله گلوله از سينه اش بيرون می افتاد. راهرو را تا انتها رفت. شماره اتاقش را فراموش كرده بود، 
می دانست كه ۱94۳ برای حسين است اما اتاق خودش ۱94۱ بود يا ۱94۲ يادش نمی آمد. حالت 
تهوع داشت، سرش گيج می رفت و به پاهايش اطمينان نداشت، وارد اتاق شماره ۱94۱ شد و رفت 
نزديك پنجره تا نفسش تازه شود. بعدازآن اتفاق گوش هايش سنگين شده بود. سخت متوجه اطراف 
می شد، داروها هم كار را بدتر كرده بودند. چشمانش را بست و با خودش فکر كرد كه شايد ويکتوريا 
برای او خودكشی كرده باشد، از دوری او، نجيب مطمئن بود، همان قدر كه خودش عاشق و شيفته 
ويکتورياست او هم همان قدر نجيب را دوست دارد، دوری اش برايش سخت است. خواست گريه كند 
كه ديگر چشمانش چيزی نديد و مغزش گفت كه تقال كن. تقال كرد و آخرين تصويری كه در ذهنش 

مجسم شد، راديو آقای مرادی بود.
حسين يکی از زيتون های غذای نجيب را خورد و با سينی به سمت اتاق رفت، كسی نبود، اتاق خودش 
را هم نگاه كرد ولی خالی بود، رامين را ديد كه از انتهای راهرو به سمت او می آيد، داد زد:» رامين، 
نجيب رو نديدی؟« رامين عق زد و به سمت حياط دويد. نجيب مرده بود و حسين هم بعد از برداشتن 
مالفه از روی صورت كسی كه در اتاق مجاورش به زمين افتاده بود اين را فهميد. به سمت پنجره رفت، 
رامين كنار آبخوری صورتش را می شست. آن تازه وارد كه ديروز با حسين صحبت كرده بود از پنجره 
ماشين به تابلوی تيمارستان نگاه می كرد، حياط بعد از نهار شلوغ شده بود، نجيب سرجايش نبود و 
به جايش ممد هيتلر روی سکو ايستاده بود و در ميان آن همهمه ها دست چپش را به پهلويش چسبانده 
بود و دست راستش را رو به خورشيد كه در زاويه 80 درجه آسمان قرار داشت، دراز كرده بود و با نهايت 

جديت در ذهنش به اين فکر می كرد كه بايد اتاق رئيس را پس بگيرد.

۱: قسمتی از داستان بلند »مرگ ايوان ايليچ« اثر  لئو تولستوی.  
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نگاهي متفاوت به تودوروف

تداوم روایت در سطور تودوروف
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روايت با تاريخ بشر آغاز می شود؛ ما به ندرت به روايت ها فکر می كنيم اما زندگی ما به طور عميقی با آنها مرتبط است. 
پژوهشگران و نظريه پردازان از زمان ارسطو تاكنون روايت را بنيادی ترين اصل متون نمايشی و داستانی دانسته اند 

)وبستر(. همچنين »روايت يکی از اشکال چهارگانه خلق نوشتار است«)مقدادی(.
گرچه روايت به قدمت خود بشر است )به قول تودوروف روايت خود مبدأ زمان است( ولی روايت شناسی علم نسبتاً 
جوانی است. روايت شناسی گونه ای جديد از ساختارگرای ادبی است كه با ساختار بنياديِن داستان ها كارِ چندانی ندارد؛ 
بلکه بر ساختار روايت متمركز است. ساختار روايت شيوه ای است كه داستان ها به معنای وسيع كلمه از طريق آن نقل 
می شود )برتنس(. واژه ی روايت شناسی )Narratology(را اولين بار تودوروف در كتاب »دستور زبان دكامرون« 
به عنوان علم مطالعه ی قصه به كار می برد، هرچند يادآور می شود كه مقصودش از اين واژه معنای وسيع آن است و تمامی 

اشکال روايت از قصه، داستان و رمان گرفته تا اسطوره، فيلم، رؤيا و نمايش را در برمی گيرد )اخوت(.
 به واقع هر مکتب روايت را با توجه به بنيان های فکری خود تعريف می كند و بدون توجه به شالوده های فکری آن 
نمی توان دريافت دقيقی از تعاريف به دست آورد. تودوروف مانند بارت معتقد است كه در علم روايت شناسی می توان و 
بايد از مفاهيم غنی زبان شناسی ياری گرفت؛ او پيش از هرچيز می خواست دستور زبانی جهانی برای روايت تدوين كند 
كه برای تمام اشکال روايت صادق باشد. يکی از دانش های نوظهور كه از دل نظريه های شکل گرايانه روس و انديشه های 
زبان شناسانه ی فردينان دوسوسور پا به عرصه  ظهور گذاشت، ساختارگرايی است. رابرت اسکولز ساختارگرايی را 
پاسخی می داند به نياز انسجام، نظامی كه علوم را وحدت می بخشد. ساختگرايی ادبی در دهه ی ۱960 شکوفا شد و 

روایِت تودوروف

الهام سنایي
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در آغاز كوششی بود به منظور به كار بستن روش ها و دريافت های فردينان دوسوسور )ايگلتون(. 
ساختارگرايی رهيافتی به تحليل ادبی است كه ريشه در زبانشناسی ساختارگرا يا علم زبان دارد 
)برسلر(. ساختارگرايان بر اين باور بودند كه تمامی داستان ها را می توان به ساختارهای روايتی 

اساسی و مشخص تقليل داد )سلدن(.
چنان كه وبستر اشاره می كند مطالعات روايت شناسانه قرن بيستم و به ويژه آن مطالعاتی كه در اروپا 
آغاز شد، شالوده ساختگرايی است. با توّجه به گفته ی تودوروف: »اثر ادبی مانند هر گفته زبانی ديگر، 
نه از كلمات بلکه ازجمله هايی صورت بسته است كه به سياق های گوناگون كالم متعلق اند. می توان 

گفت كه اين تحليل ساختاری است كه برای كشف رابطه اين جمله ها با يکديگر تالش می كنند.
تزوتان تودوروف، يکی از معتبرترين نظريه پردازان نقد ادبی است كه در قلمرو ساختارگرايی و سپس 
نشانه شناسی به تفکر و نقد پرداخته است. او نقش مهمی در ترجمه و معرفی آثار فرماليست های 

روسی و به ويژه ميخاييل باختين داشت .
تودوروف برای روايت ها سه نمود قائل است: نمود معنايی، نمود كالمی، نمود نحوی؛ و در اين ميان 
بيشتر بر جنبه  نحوی و كالمی تأكيد دارد. در نمود كالمی مؤلفه هايی چون وجه، زمان، ديد و لحن 
را بررسی می كند و در نمود نحوی به ساختارها و واحدهای كمينه  متن مثل گزاره و پی رفت ها 

می پردازد.
تودوروف معتقد است كه با تجزيه وتحليل روايت می توان به واحدهای صوری دست پيدا كرد كه با 
اجزای كالم دستوری مثل اسم خاص، صفت، فعل، شباهت های چشم گيری دارند. او از خصايص 
مقوله های اوليه در دستور زبان به بررسی »وجه« و گشتارهای آن می پردازد . »وجه روايتی قضيه ای 
است كه بيانگر ارتباط های مختلف شخصيت قصه است؛ بنابراين نقش اين شخصيت مانند نقش 

فاعل در يك گفته است«.
بر اساس نظريه  تودوروف می توان با تعميم مفاهيم و الگوهای دستوری، به ويژه بر روی قصه های 
كهن به ساختار نهايی روايت دست يافت. بررسی داستان بر اساس وجوه روايتی، بخشی از نظريه  
بسيار منسجم و نظام مند تودوروف در تجزيه وتحليل ساختاری قصه های اسطوره ای به حساب می آيد. 
تودوروف تحليل اين گونه قصه ها را بر اساس نمود كالمی و نحوی نخستين بار در بررسی قصه های 
دكامرون اثر بوكاچيو به كار برد. او سازمان بندی متن را بر اساس آرايش عناصر درون مايگانی با الهام 
از توماشفسکی دو نوع می داند: ۱-نظم منطقی و زمانی )قرار گرفتن عناصر در يك ترتب زمانی 
تقويمی بر اساس اصل عليت(. ۲-نظم فضايی )توالی عناصر بدون مالحظات زمانی و عاری از عليت 

درونی(.
بر همين اساس او بيش تر به تحليل روايت هايی عالقه  نشان می دهد كه در آن واحدهای كمينه  

با توّجه به گفته ی 
تودوروف: »اثر ادبی 
مانند هر گفته زبانی 

ديگر، نه از كلمات 
بلكه ازجمله هايی 

صورت بسته است 
كه به سياق های 

گوناگون كالم 
متعلق اند. می توان 

گفت كه اين تحليل 
ساختاری است 
كه برای كشف 

رابطه اين جمله ها 
با يكديگر تالش 

می كنند.
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عليت رابطه ای بی واسطه با يکديگر دارند. تودوروف اين گونه روايت ها را اسطوره ای می نامد. روايت هايی 
چون: هزار و يك شب، سندبادنامه، مرزبان نامه و ... .

تودوروف از طريق بررسی وجوه روايتی قصه ها، از نوع روابط درونی شخصيت های داستان پرده 
بر می دارد و از اين رهگذر عوامل بنيادين شکل گيری و روند منطقی قصه را شناسايی می كند، 
به گونه ای كه بر مبنای هريك از وجوه روايتی می توان ساختار و پيکربندی داستان را مشخص كرد. 
وجوه روايتی غير اخباری به دو دسته  »خواستی« كه شامل )الزامی و تمنايی( است و »فرضی« كه 

شامل )شرطی و پيش بين( است تقسيم می شود.
وجه اخباری: به گزاره هايی اطالق می شود كه فعل در آنها واقعاً به انجام رسيده است. درواقع تفاوت 
وجه اخباری با وجوه غير اخباری ارتباط مستقيم و بالفصلی با حالت گزاره ها دارد. »اگر وجهی 

اخباری نيست به اين دليل است كه فعل در آن انجام نشده است و فقط عملی است بالقوه«
وجه خواستی: همان گونه كه از نامش پيداست خواست افراد جامعه است و اين خواست جنبه  
اجتماعی دارد يا جنبه  فردی. در نتيجه بر اساس نگاه تودوروف وجه خواستی به دو زيرمجموعه  

الزامی و تمنايی تقسيم می شود.
وجه الزامی: خواستی است قانونی و غير فردی و قانون جامعه محسوب می شود؛ از همين رو دارای 
مقامی ويژه است. اين قانون پيوسته ايجابی است و بايد انجام شود. ضرورتی ندارد تا نام خاصی بر 
آن بگذارند. قانون هميشه هست حتی اگر اجرا نشود و خطر بی آنکه خواننده متوجه شود می گذرد.

وجه تمنايی: با توجه به آرزوهای شخصيت صورت می پذيرد. به عبارت دقيق تر هر قضيه می تواند 
مغلوب قضايای عمل كننده شود. اين امر به حدی است كه هر عمل از اين ميل متأثر است كه 
هركسی می خواهد خواستش برآورده شود. در بسياری از موارد عواملی سبب می شوند كه شخصيت 
از برآوردن خواسته و ميل خود صرف نظر كند، در اين گونه موارد با شکل  ويژه ای از وجه تمنايی روبه رو 
هستيم كه به آن )چشم پوشی( می گويند. چشم پوشی به اين شکل است كه در آن شخصيت ابتدا 

چيزی را آرزو می كند، ولی بعدازآن چشم  می پوشد.
ميان  روابط  نوع  كه  به گونه ای  دارد.  مهمی  نقش  گزاره ها  بين  ارتباط  وجه  اين  در  فرضی:  وجه 
شخصيت ها را شکل گزاره ها تعيين می كند. همان طور كه اشاره شد وجه فرضی خود بر دو نوع است: 

شرطی و پيش بين.
شرطی: به گونه ای است كه دو قضيه ی اسنادی را به هم مربوط می كند. ازاين رو فاعل قضيه  دوم و 
كسی كه شرط را تعيين می كند يك شخصيت اند. شکل ديگر وجه شرطی وقتی است كه گزاره  اول 
حالت منفی دارد، يعنی فاعل گزاره ای كه شرط را تعيين می كند چيزی را می طلبد كه عمل او در 

گزاره  دوم نتيجه  اجرا نشدن خواست اوست.
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پيش بين: ساختار آن مانند وجه شرطی است با اين تفاوت كه فاعل قضيه ی پيش بين الزم نيست 
كه فاعل قضيه ی دوم هم باشد. فاعل قضيه  اول هيچ محدوديتی ندارد، از همين رو فاعل می تواند 
باشند. وجه پيش بين  فاعل داشته  باشد. پس دو قضيه  می توانند يك  فاعل پيش بين يکی  با 
شکل ويژه ای از منطِق »راست نما«ی شخصيت است و منطِق راست نمای »شخصيت« با منطق 
راست نمای »خواننده« متفاوت است. پيش بينی با منطق طبيعی در حد يك احتمال است و درصد 
خطا در آن فراوان، همچنين نقش حوادث فرعی در آن بسيار زياد است؛ اما با منطق راست نمای 

شخصيت دارای واقعيت صوری، مشخِص وجه پيش بين است.
تزوتان تودوروف از ديدگاه ساختارگرای خود، روايت را بيش تر محدود به قصه می داند؛ او در نگاه 
به روايت معتقد است متون روايی هم به چيزی ارجاع می كنند و هم اين ارجاع دارای بازنموده 
)represented( زمانی  است؛ به عبارت ساده تر متون روايی هم به چيزی ارجاع می كنند و 
هم اين ارجاع در زمان صورت می گيرد )اخوت(. در مورد زمان ما با يك مسئله روبرو می شويم، 
يکی زمان مندی دنيای بازنموده شده داستانی و ديگری زمان مندی سخن بازنموننده ی آن. اين 
تفاوت ميان ترتيب رخدادها و ترتيب كالم ها آشکار است و زمانی پذيرفته شد كه فرماليست های 
روس از آن برای تقابل گذاشتن ميان حکايت )ترتيِب رخدادها( و متن حکايت )ترتيِب سخن( 
استفاده كردند. تودوروف در رابطه با پديده های مربوط به زمان مندی به توضيح چند مسئله  اساسی 
می پردازد؛ او ساده ترين رابطه را ويژه ی رابطه  ترتيب دانسته و می گويد ترتيب زمان روايت )سخن( 
هيچ گاه با ترتيب زمان روايت شده )داستان( متوازن نيست و در ترتيب وقايِع )پيشين( و )پسين( 
تغييری ايجاد می شود، دليل آن هم در تفاوت دو نوع زمان مندِی سخن تك ساحتی و زمان مندِی 
سخن چندساحتی است؛ و نتيجه  ی اين عدم توازن به زمان پريشی خواهد انجاميد، زمان پريشی ای 
كه خود به دو گونه ی بازگشِت زمانی )عقب گرد( و پييشوازِ زمانی )استقبال( تقسيم  می شود. 
هنگامی كه پيش تر گفته شود چه اتفاقی خواهد افتاد، با پيشواز زمانی سر و كار داريم و بازگشت 
زمانی ما را از پيش آمدهای گذشته آگاه می كند. همچنين در زمان پريشی ميان بُرد )فاصله ی زمانی 

بين دولحظه از داستان( و دامنه )ديرش يا زمان اختصاص يافته به حواشی( تمايز هست.
دومين مسئله  ای كه تودوروف در توضيح زمان مندی به آن می پردازد )ديرِش زمانی( است؛ در 
ديرِش زمانی می توان زمانی كه گمان می رود كنِش بازنموده داشته باشد با زمان الزم برای خواندن 
سخنی كه آن كنش را فرامی خواند سنجيد، در اينجا تودوروف به چندحالت اشاره می كند ازجمله: 
۱-تعليِق زمانی يا درنگ )زمان سخن در زمان داستانی قرينه ای نداشته باشد، مثل توصيف، 
انديشه های عام و...(. در اين حالت كه زماِن سخن صرِف توصيف يا تفسير می شود زمان داستان 

تزوتان تودوروف از 
ديدگاه ساختارگرای 

خود، روايت را 
بيش تر محدود به 

قصه می داند؛ او 
در نگاه به روايت 

معتقد است متون 
روايی هم به چيزی 

ارجاع می كنند 
و هم اين ارجاع 
دارای بازنموده 

 )represented(
زمانی  است؛
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از حركت بازمی ايستد )قاسمی پور(.۲-حالت عکس آن يا حذف زمان ِ داستانی هيچ قرينه ای در 
زماِن سخن نداشته باشد و اين يعنی كنار گذاشتن يك دوره ی زمانی يا حذف )تودوروف(.۳-تطابق 
كامل دو زمان يا گنجاندن واقعيت داستانی در سخن و اين يك صحنه ی نمايش را به وجود می آورد 
)تودوروف(. چنين حالتی مبتنی بر روايت مفصل و پر جزئيات رخداد است )قاسمی پور(.4-دو حالت 
بينابين كه در آن زماِن سخن يا طوالنی تر از زمان داستان است يا كوتاه تر كه حالت اول ما را به 
توصيف يا روان پريشی رهنمون می كند و حالت دوم كه چکيده ای است و چندين سال را در يك 

جمله خالصه می كند )تودوروف(
و مسئله  نهايی در رابطه ی ميان زمان سخن و زمان داستان )بسامد( است؛ اين ويژگی سه گونه روايت 
را در اختيار ما قرار می دهد: اولی روايِت تك محور كه در آن يك سخِن واحد رخداد واحدی را بازنمايی 
می كند، دوم روايت ِ چندمحور است كه چندين سخن يك رخداد واحد را بازنمايی می كند و سوم، 

سخِن تکرارشونده كه در آن سخِن واحد به بازنمايِی چندين رخداد )مشابه( می پردازد . )تودوروف(.
 تودوروف می گويد: »يك حکايت مطلوب با وضعيتی پايدار آغاز می شود كه به هر دليل نيرويی در 
آن اخالل می كند و به نوعی حالت عدم تعادل می انجامد: به وسيله كنشی كه از نيرويی ناشی می شود 
كه در جهت عکس هدايت شده، باز تعادل برقرار می شود؛ تعادل دوم شبيه اولی  است اما اين دو 
به هيچ وجه باهم يکی نيستند و در نتيجه در يك حکايت دو نوع اپيزود داريم، يك دسته آنهايی كه 
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حالتی را به تصوير می كشند )تعادل يا عدم تعادل( و دسته ديگر آن اپيزودهايی كه گذار از يك حالت به 
حالت ديگر را ترسيم می كنند و نوع اول نسبتاً ايستا و ساكن و می شود گفت تکراری است: يعنی اينکه 
يك گونه از كنش می تواند تا بی نهايت تکرار شود و در عوض نوع دوم پوياست و اصوالً يك بار بيشتر اتفاق 

نمی  افتد«)تودوروف(.
در انديشه  او جنبه های توصيفی يك قضيه  روايتی »گزاره »ی آن و جنبه های تسميه ای آن »نهاد« جمله 
به حساب می آيد. می توانيم بگوييم اين دو، حکم صفت و فعل دستوری را دارند، تقابل بين فعل و صفت 
در اين نيست كه فعل هيچ كاری به توصيف ندارد، بلکه تقابل در حالت آن هاست؛ شايد بتوان اين دو 
حالت را »تکراری« و »ثابت« خواند؛ بنابراين »صفات« روايتی گزاره هايی اند كه يك وضعيت متعادل و 
يا غير متعادل را توصيف می كنند و »افعال« روايتی آنهايی اند كه گذر از يك وضعيت به وضعيت ديگر 

را شرح می دهند.
تودوروف روايت را متشکل از سه مقوله ی اصلی می داند: ۱-اسم خاص )هر اسم به منزله ی يك شخصيت(، 
۲-صفت )توصيف كننده ی عامل قصه و يا شخصيت در داستان(، ۳-فعل )اعمال هر شخصيت همانند 

فعل در زبان های طبيعی(
افعال روايتی در نظرگاه تودوروف به سه دسته تقسيم می شوند:۱-افعالی كه برای تغيير وضعيتی به كار 
می روند، ۲-افعالی كه جنبه ی توبيخی دارند، ۳-افعالی كه برای انجام مجازاتی به كار می روند. تودوروف 
اين تقسيم بندی را با توجه به معنای درونی قضايای روايتی انجام داده است، او همين ساختار معنايی را 
برای ديگر اجزای كالم نيز به كار می برد )مثل اسم و صفت(، همچنين هر نظريه  معنايی درباره ی اجزاء 
كالم بر تمايز ميان توصيف و تسميه استوار است )او اسم خاص، ضمير و حروف معرفه و نکره را جزء 

تسميه می داند و اسم، فعل، صفت و قيد را عمدتاً توصيفی ارزيابی می كند(.
او تغيير از وضعيتی به وضعيت ديگر را از اصلی ترين ويژگی های روايت می داند و تأكيد دارد كه هر 
نوع تعريف از روايت بايد با توجه به اين ويژگی صورت پذيرد. از اين منظر ارتباط ساده  حوادث و 
توالی خطی آنها روايتی را به وجود نمی آورد؛ بلکه نويسنده يا روايت گر است كه به كمك گشتارهايی 
)transformation( حوادث را آن گونه كه می خواهد جابجا می كند؛ گشتارها به طور مشخص نهادی 
از تفاوت ها و شباهت هاست و موضوعاتی كه به ظاهر چندان شباهت و ارتباطی به هم ندارند را پيوند 

می دهند.
تودوروف در تحليل داستان  از اصطالح درونه  گيری )Embedding(استفاده می كند. درونه گيری در 
اصل واژه ای زبان شناختی است؛ در داستان، ظهور شخصيت/راوی تازه باعث قطع شدن داستان قبلی و 
آغاز داستان جديد می شود، به واقع داستان دوم درون داستان اول جای می گيرد و درونه گيری به وجود 
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می آيد. جذاب ترين شکل اين وجه زبانی/روايی حضور راويان جديد است و زمانی می تواند به اوج 
خود برسد كه به درونه گيری ديگری منتهی شود.

در بوطيقای نثر اين طور بيان می شود كه اگر درك كنيم شخصيت يك اسم و حركت يك فعل است، 
روايت را درك خواهيم كرد اما اگر به نقشی بينديشيم كه اسم و فعل می توانند در روايت به عهده 

بگيرند، روايت را بهتر درك كرده ايم.

منابع:
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-مقدادی، بهرام. )۱۳78(. فرهنگ اصطالحات نقد ادبی. تهران: فکر روز.
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شناخت، مقدمه  ای است بر فهم. اين جمله اگرچه می  تواند متضمن امری قطعی باشد، اما بايد اين پرسش هم پاسخ داده 
شود، در نبوِد فهمی درست از سوژه چطور می  توان شناخت را تجربه كرد؟ در اين حالت شناخت و فهم رابطه ای بدون 
مراتب ارزشی می يابند و در كنار يکديگر قرار می گيرند. حال با اين مقدمه در مکثی بر آراء تزوتان تودوروف و موريس 
بالنشو می بينيم ادبيات به مثابه سوژه  ای درمی  آيد كه نمی  توان با قضاوت های دواليستی )خوب، بد، ادبی، غير ادبی و...( 
با آن مواجه شد و در ادامه با تأكيد بر چند جنبه اهميت خوانش  دقيق متون، از كلمه، جمله و در نهايت معنا را مرور 

خواهيم كرد.
تزوتان تودوروف جوان با ورود به فرانسه و سرخوردگی هايش از فضای آكادميك اين كشور، راه را در خوانش پژوهشی، 
معناشناختی و در نهايت بوطيقا جست. او با استفاده از چنين مدلی در مرتبه اول مفهوم ادبيات را زير سؤال برد تا 
نشان دهد نمی توان بدون شناخت در چيزی تعمق كرد. او مشروعيت اين واژه )ادبيات( را محل ترديد می داند و سؤال 
می كند: وجود كتاب های ادبی در كتابفروشی ها يا حضور رشته ای با اين نام در دانشگاه می تواند گواه بديهی بودن مفهوم 

ادبيات باشد؟
ژان پل سارتر هم در جايی با گاليه از ناقدينش همين پرسش را از منظری ديگر پيش می كشد: »منتقدان، آراء مرا به 

حکم ادبيات محکوم می كنند، بی آنکه بگويند مقصودشان از ادبيات چيست؟«
تودوروف اما گام را فراتر می گذارد و در جستارِ فهِم ادبيات اعالم می كند كه به راستی در عصر حاضر چه كسی جرئت 

می كند بگويد چه چيزی ادبيات است و چه چيزی ادبيات نيست؟

ادبيات به مثابه امكان
همپوشاني آراي تودوروف و بالنشو

ميالد باقري

8۳ 

سال اول|شماره دوم
دي ماه  97

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



▲ ۵0 روز در ايليام؛ پناهگاه آشيل| سای تامبلی  

 دست نوشته هاي 
موریس بالنشو
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اما اين مفهوم، همچون ماهِی درشتی در دستان كودك است. هربار تالش می شود تا محکم  تر گرفته 
شود، سريع تر می لغزد و دستان تهی تنها نَمی از آن دارند. شايد از همين روست كه تودوروف به 
تلويح و تصريح بيان می كند، مسئله، تکاپوِی ذهن در مسير فهم است و نه الزاماً فهم و رسيدن به 

مقصد؛ آن هم به شکلی نسبی.
در اين راستاست كه با مکث و تأمل، دو مقوله  كاركرد ادبيات و ساختار آن در آراء اين نشانه شناس 
بلغاری ظهور می يابد. البته جايی كه ادبيات را در ساده ترين وجه آن تقليد به واسطه  زبان تعريف 

كنيم، نمی توان انتظار داشت وجود كاركرد الزاماً گواهی بر وجود ساختار يا بالعکس باشد.
كمی پيش تر موريس بالنشو، نويسنده و نظريه پرداز هم عصر تودوروف با نگاهی ديگر مفهوم ادبيات 
را می جويد. او از نظام حاكم بر نقد ادبی به ستوه آمده و با ايراد بر ارزش بندی های دواليستی تأكيد 
می كند، پرسش اين نيست كه آثار ادبی ارزش خاصی دارند يا نه، خوبند يا بد؛ بلکه چگونگِی 
مسئله ای است كه بالنشو آن را »امکان ادبيات« می نامد. همين امکان ادبيات است كه ورای چيستی 
ادبيات، ما را به چگونگی آن وارد می كند. او در ادامه نتيجه می گيرد، ادبيات )به شيوه ی خاص 

خودش( در برابر هرگونه تقليل يافتن به يك تفسير و معنای واحد مقاومت می كند.
تا اينجا بالنشو همچون تودوروف با تکيه بر فهِم ادبيات سعی می كند تا نگاه خاص خود را بر 
اين مفهوم بيابد و عينك نظريه  ادبی مدرن را از آنجا برای خوانش ادبيات برمی گزيند كه اين 
نظريه )نظريه ادبی مدرن( به خود باز می گردد و درنتيجه خود سوژه خودش می شود. گويی ادبيات 
صفحه ای است كه بر خود »تا« می شود. تودوروف هم با بررسی ساختار و كاركرد ادبيات به نوعی 

ديگر بر همين ويژگی تأكيد می كند و گفتمان ادبی را در ذات خوِد ادبيات نهفته می داند.
همچنين از ياد نبريم او نقدش را بر تحليل متون ادبی با شباهت بسياری به نظر بالنشو بيان می كند. 
تودوروف معتقد است همواره معنای متون ادبی مورد بحث بوده است و نه شرايط تکوين اين معناها. 
بر اين اساس برای شناخت و فهم شرايط تکوين معنا، بررسی ساختار ادبيات در آراء تودوروف حول 
روابط ميان عناصر حاضر با خود و همچنين روابط ميان عناصر حاضر با عناصر غايب می چرخد. 
او مسئله تحليل ساختاری متون را بر سر ابداع نظم مورد انتظار در اثر ادبی نمی داند و گزينش 
پديده هايی را كه می توان در اثر بررسی كرد تنها يکی از امکانات متعددی می داند كه در دسترس 

ماست. گزينشی كه چندان هم اختياری نيست و اغلب، اثر خود ما را به آنها هدايت می كند.
تحليل ادبی از هر نوعی كه باشد، الجرم با كلمات و در نهايت جمالت كار خود را پيش می برد. 
اين موضوع در آثار تودوروف و به خصوص بالنشو نمود كامل دارد. بالنشو با تأكيد بر فيزيك كلمات 
عقيده دارد، نه تنها مفهوم كه فيزيك، آهنگ، سبك تلفيق و در نهايت بافت كلمات اهميت دارد. 

 بالنشو همچون 
تودوروف با تكيه بر 
فهِم ادبيات سعی 
می كند تا نگاه خاص 
خود را بر اين مفهوم 
بيابد و عينك نظريه  
ادبی مدرن را از 
آنجا برای خوانش 
ادبيات برمی گزيند 
كه اين نظريه 
)نظريه ادبی مدرن( 
به خود باز می گردد و 
درنتيجه خود سوژه 
خودش می شود
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ساحت ديگری كه اين نظريه پرداز به آن توجه دارد، توان كلمات برای حذف و همچنين زنده كردن 
سوژه هاست. برای مثال احدب در حکايت هزار و يك شب )حکايتی كه در همين شماره سروا آمده 
است( وجود خارجِی هيچ گوژپشتی در جهان واقعی را منظور ندارد، درحالی كه نمی توان به صورت 
قطعی گفت چنين گوژپشتی هرگز وجود نداشته است، درنتيجه ذهن، احدب جديدی را به واسطه 
همين كلمات خلق می كند. او اين شکل از تمركز بر كلمه را تا جايی پيش می برد كه می گويد، بدون 

كلمات ادبيات هيچ است.
تودوروف نيز با تکيه بر همين وجه حضور و غياِب معانی است كه در تحليل متن ادبی می نويسد: 
»روابط مبتنی بر غياب روابطی معنايی و نمادين اند: يك دال بر مدلول داللت می كند، يك پديده 
پديده ای ديگر را به ذهن فرا می خواند.« در اينجا واژه »ديگر« می تواند درست تصوير همان جمله ای 
باشد كه خوانده  می شود و نه تصوير ديگری از خالل فهم جمله، آن هم با عينك ذهن و تجربه  
منحصربه فرد مخاطب. در همين نقطه است كه نموِد گشتار ها به مثابه رونِد طی شدن منظورِ ذهن 
نويسنده تا تغيير حالتشان به شکل بياِن مکتوب خودنمايی می كند و اهميت گشتار ها در آراء 
تودوروف بر كسی پوشيده نيست. جالب آنکه بالنشو نيز در تحليل متون ادبی، روش تغيير رابطه ميان 
كالم و معنای مفروضی كه بايد آن را بيان كند، تعيين كننده می داند. تفاوت تنها در تأكيد بالنشو بر 

روش اين تغيير است و نه الزاماً نوع تغييِر خواست و منظور ذهنی به بياِن عينی.
ازآنجاكه در اين متن هدف، نه پيش كشيدِن رهيافت در تحليل بود و نه ساخت مدلی برای نقد ادبی. 
درنتيجه تُِك قلم را بر َسبيِل وجوه شناختی ادبيات گرداندم تا سرخطی باشد بر دفتِر خوانش های 
دقيق، تخصصی و ادبی. چراكه اين قلم حِس رخوتی دارد از ارزش بندی  سليقه ها در ادبياِت شتاباِن 
كشورش و داوری  جوايز ادبی كه خود بايد نمونه باشند و نيستند؛ و پندارش گواه می دهد، ياكوبسن 
درست گفته است: »موضوِع علِم ادبيات، ادبيات نيست بلکه ادبيت است، يعنی آنچه از يك اثر معين، 
يك اثر ادبی می سازد.« و آيا جز با مکث بر ذاِت ادبيات و يافتِن نگاهی از آن خود ادبيت خود را 

آشکار می سازد؟

منابع:
موريس بالنشو/اولريش هاسه-ويليام الرج/رضا نوحی/مركز

بوطيقای ساختارگرا/تزوتان تودوروف/محمد نبوی/آگه
مفهوم ادبيات و چند جستار ديگر/تزوتان تودوروف/كتايون شهپرراد/قطره

تودوروف نيز با تكيه 
بر همين وجه حضور 
و غياِب معانی است 
كه در تحليل متن 
ادبی می نويسد: 
»روابط مبتنی 
بر غياب روابطی 
معنايی و نمادين اند: 
يك دال بر مدلول 
داللت می كند، يك 
پديده پديده ای 
ديگر را به ذهن فرا 
می خواند.«
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درباره گوهرمراد



من نويسنده ام وظيفه من االن مبارزه با مرگ است اين پس از ، نويسندگی من شروع می شود. بايد نوشت... بايد نوشت... 
)غالمحسين  ساعدی(

نوشت آنچه كه بايد بنويسد، از وحشت روستاييانی كه هيچ وقت وجود نداشتند و از روستايی كه هرچه روی نقشه 
بگردی اثری از آن پيدا نمی كنی؛بَيل  كه مردمانش هميشه عزادار بودند. نوشت تا ديگر نترسد، رها شود .

غالمحسين ساعدی با نام مستعار گوهرمراد نويسنده و پزشك ايرانی بود. او پس از بهرام بيضايی و اكبررادی از 
نامدارترين نمايش نويسان زبان فارسی به شمار می رفت.

پراز مضمون ها، فضاها و كابوس های سيال مهاجم بود شکارچی هوشيار اين جنگل و هيجان بود)جواد مجابی(
او در  دی ماه سال ۱۳۱4 در تبريز متولد شد. با اينکه خانواده او در دربار مظفرالدين شاه شغل ومقامی داشتند اما  وضع 

اقتصادی خانواده مناسب نبود. 
در دانشگاه رشته پزشکی را انتخاب كرده و در آن دوران با افرادی چون صمد بهرنگی همراه بود؛ در همان زمان نيز 

مجموعه داستان كوتاه شب نشينی با شکوه را نوشت.
غالمحسين ساعدی توانست بسی پيش از آنکه عمر كوتاه 50 ساله اش به سر آيد در دو عرصه از هنر ايران خود را به اوج 
رساند امروز در صحبت از قصه و تئاتر نوين ايران نمی توان از كنار نام ساعدی و آثاری كه خلق كرده به راحتی و با بی 
تفاوتی گذشت سينمای متعالی ايران در دهه 40 و نيمه اول دهه پنجاه نيز ِدين بسياری به ساعدی دارد ذهن جوشان 

او در فرصت اندكی كه داشت كمی از تکاپو و خالقيت باز نماند )فتاح محمدی مجله بايا شماره 8 و 9(.

ساعدي كه مي نوشت ...
هانيه اسالمي
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از مهمترين آثار او مجموعه داستانی عزادارن بيل است كه در مجموع هشت داستان را در برمی گيرد كه شرح 
حال زندگی روستاييان بيل است. همراه با رعب و وحشت و در اين ميان قصه چهارم و يا »گاو« از همه برجسته 
تر شد؛ همچنين در سال ۱۳47 فيلمی با بهره برداری از اين داستان به كارگردانی داريوش مهرجويی تهيه شد.
 ساعدی اغلب شاد و رها؛ تيزهوش و منظم در انديشه، چون پزشك بود و برای پزشك شدن بايد مغزی قوی 
و انديشه اي پويا داشت. نيز حافظه نيرومند برای حفظ نام صدها دارو و بيماري و غيره كه دكتر همه اينها را 
داشت. با قلبی پاك و خوی مهر پرور و دوست ياب.  »من نديدم كه كسی پشت سرش حرف بدی بزند  او را 

بکوباند. خير همه را می خواست و عاشق قبرستان ها بود«.)داريوش مهرجويی(
   او سال های سال با نام مستعار گوهر مراد آثار خود را منتشر می كرد كه در گفتگوی منتشر نشده درباره 
انتخاب اين نام گفته است كه در پشت خانه مسکونی شان در تبريز گورستان متروكی بوده كه او گاه ساعت ها 
در اين گورستان قدم می زد و در يکی از دفعات چشمش به گور دختری به نام گوهر مراد می افتد كه بسيار جوان 

از دنيا رفته بود، همان جا تصميم می گيرد تا از نام او به عنوان نام مستعار خودش استفاده كند.
ساعدی برای  جستجوی مکان های نمايشنامه و يا داستان هايش ايران را گشت او به دنبال چيزی بود كه شايد 

هيچ كجا پيدايش نکرد اما در اين ميان احوال سفرهای خود را نيز می نوشت.
ساعدی از نخستين كسانی بود كه به كانون نويسندگان ايران پيوست  سردبير دو مجله انتقاد كتاب و مجله الفبا 

بود و در فرانسه هم تا مدتی به فعاليت های مزبور پرداخت.
ساعدی در سال ۱۳5۳ توسط ساواك دستگير می شود و مورد ضرب و شتم  قرار می گيرد؛ حتی يك بار بر 
اثر شکنجه در بيمارستان جاويد بستری می شود او ابتدا به زندان قزل قلعه  و سپس به زندان اوين منتقل می 
شود. پس از يك سال آزاد می شود پس از آن سه داستان گور وگهواره، فيلمنامه عافيتگاه و داستان كالته نان 

را نوشت و در سال هاي بعد ترك وطن كرد.
 .فاتح محمدی در اين باره نوشت:

غالمحسين ساعدی در آذر ۱۳۲5)انقالب مشروطه(۱۱ سال داشت ودر آذر سال ۱۳64 در پنجاه سالگی به 
عنوان يکی از بزرگترين و تاثيرگذارترين قصه نويسان نمايش پردازان عصر خود در گورستان پرالشز پاريس 
در كنار صادق هدايت بزرگی ديگر از نسلی ديگر آرام گرفت. در فاصله آن آذر و اين آذر، او به دانشگاه تبريز 
خواهد رفت، پزشك خواهد شد؛ دوران سربازی را با پرويز ثابتی)مقام امنيتی (آينده شاه هم قطار خواهد شد. 
ده ها نمايشنامه، قصه، تك نگاری و مقاله خواهد نوشت. دوست خواهد داشت. زندگی خواهد كرد. به زندان 
خواهد افتاد.در زندان شاه شکنجه خواهد شد. در 46 سالگی ازدواج خواهد كرد و سرانجام با مرگ زودهنگام و 

غافلگيركننده خود آن آذرماه شوم 64 را رقم خواهد زد.
دنيای آوارگی را مرزی نيست پايانی نيست مرگ در آوارگی، مرگ در برزخ است. مرگ آواره، مرگ هم نيست. 

مرگ آواره، آوارگی مرگ است. ننگ مرگ است )غالمحسين ساعدی(.
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عزاداران بيل را مي توان مجموعه داستاني به شدت قابل اعتنا، حاصل ذهن گريزپاي مولف در راستاي سرك كشيدن 
در فضاهاي زيستي خود و آفرينشي تکيه زده بر قله ي مخلوقات ادبي غالمحسين ساعدي به شمار آورد. شايد رجوع به 
تعريف تك خطي جالل آل احمد از مجموعه ي مذكور خالي از لطف نيست: »عزاداران بيل يك مرثيه است. در رثاي 

آدم هايي كه از زمين كنده مي شوند و به شهر مي آيند و جايشان در كنار دارالمجانين است.«
جامعه ي تصوير شده در عزاداران بيل، ماحصل توصيف هاي روانکاوانه و عميق ساعدي از مردماني است كه با پس زمينه 
اي تافته از وحشت، مرگ و خرافه _خودخواسته يا ناخواسته_ فرزانگان خود را به هجرت و جنون رهنمون مي سازند 
زيرا كه دامنه ي جهل و تباهي، امکان هرگونه برون رفتي را زايل مي سازد. ساعدي با دست آويز قرار دادن ناسيوناليسم 
و طعنه زني به كلنياليسم، جامعه اي ُدگم را در نگاه مخاطب عريان مي سازد كه بي درنگ هجوم فجايع را مي پذيرد و 

بدون هر گونه واكنش به تماشاي خوش رقصِي بدبختي مي نشيند.
مسخ شخصيت ها در عزاداران بيل، بيش از آن كه از جنس مسخ انفرادي و كافکايي باشد ، مسخ جمعي و يونسکويي 
است. درست همانند اپيدمي »كرگدنيزه شدن« در نمايشنامه كرگدن  از اوژن يونسکو، در اينجا نيز مسخ شدن به مثابه 
يك اپيدمی در انتظار تمامی ساكنان روستای بيل قرار دارد.همچنين از ديگر وجوه اشتراك اثر ساعدي با نمايشنامه 
يونسکو آن است كه درست شبيه نمايشنامه كرگدن در عزاداران بيل هم شخصيتی در برابر مسخ شدگی مقاومت 
می كند: »مشدی اسالم« ... او نيز درست مانند برنژه در آخرين تصوير داستان در تنهايی هولناكی فرو می رود. تنهايی 

كه در سرزمين مسخ شدگان سراغ همه كسانی خواهدآمد كه در برابر زوال مقاومت می كنند.
در عزاداران بيل، شخصيت ها يك به يك تعريف شده و با مرگ آنها داستان به پايان مي رسد هر چند كه اهالي بيل اين 

عزاداران بيل:روایت در خودماندگي

مجيد صادق حسيني
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تباهي و شوربختي را به روي خود نمي آورند ولي مدام با آن مواجه هستند به نحوي كه 
اين چشم به راه بروز فاجعه بودن، احتمال هرگونه عالقه و وابستگي را از اهالي سلب كرده 
و آن ها را بشدت از اين تعلق خاطر، گريزان مي سازد. واضح است كه انتظار هميشگي 
فاجعه و تباهي در نگاه اهالي بيل، نتايج رواني دهشتناكي را با خود به همراه دارد و آن 
حالت رواني متضاد و پوالريزه اي است كه در نهايِت آن عدم تعلق خاطر و وابستگي و 
در قطبي ديگر احساس عالقه و وابسـتگي مطلق و عنان گسيخته به وجود مي آيد  كه 
هر دو وضعيت از تيپ هاي روانشناختي غير معمول و بعضاً آسيب زا مي باشند.در بيل، 
هر شخصيتي كه به هم نوِع خود سمپاتي داشته باشد و شجاعت متفاوت بودن با ديگران 
را يابد از زادگاهش به بيرون رانده مي شود. مردمان بيل اغلب در شهر، يا در مريض 
خانه مشاهده  مي شوند و يا مشغول تکدي گري هستند و يا به نحوي مفقود مي شوند: 
شخصيت هايي مثل حسني و مشدي ريحان در سومين قصه، آقا نصير و دختر مشدي 
ابراهيم در دومين قصه، رمضان و ننه رمضان در قصه اول ، مشد حسن و گاوش در قصه 
چهارم ، عباس و سگ خاتون آبادي در قصه پنجم ، مو سرخه و غذا در قصه هفتم ، اسالم 
و مشدي رقيه در قصه هشتم ، و اين پازل آخرين قصه كه در آن  باالخره مشد اسالم هم 

راهي شهر مي شود. 
تنهايي، عنصري ملموس در اين اثر است كه همانند باتالقي بي رحم، بيل را به آرامي در 
خود مي بلعد. در بيل همه تنها هستند و فقط مصيبت است كه هر از چند گاهي آنها را 
دور هم گرد مي آورد: فاجعه هايي مثل مرگ ، قحطي و گرسنگي  و برخورد با ناشناخته ها 
و رويدادهاي تلخ ديگر، كه همه آنها عواملي هستند كه اهالي بيل را از محدوده هاي تنگ 
تنهايي و فرديت نابالغ و نابارور خود بيرون مي آورند و آنان را نسبت به هم و سرنوشت 
مشترك شان حساس مي كنند. بيلي ها اسير سيکل معيوب و غم انگيزي هستند، به 
نحوي كه اولين شخصيت چيزي مي گويد، دومي همان را به صورت سوال از دومي مي 
پرسد و سومي باز همان گفته را به تاييد يا به شك به نفر اول باز مي گرداند. اين سيکل 

منتج به خلق واقعه و طرح مساله داستان خواهد شد.
نظام اجتماعي بسته و غير پوياي بيل به سمت مرگ و نيستي رهسپار است بطوری كه در 
مجموعه داستان هاي كتاب، هيچ كجا نشاني از تولد و زايش - حتي در ميان حيوانات - به 
چشم نمي خورد و واضح است جامعه اي كه در آن زايندگي و پويايي نباشد بي اثر و عقيم 
خواهد ماند و اين، خاص ترين و عمده ترين ويژگي هاي اهالي بيل مي باشد. كدخدا زنش 
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مي ميرد، قهرمان داستان تك و تنها است، حتي بز و سگ و اسب او هم بدون جفت هستند، گاو 
مشد حسن هم عقيم است. شوهر مشدي ريحان مرده است و زنها همه پير و سترون  هستند 
.اين سکون مرگبار نه تنها در عرصه مادي و توليد اقتصادي بلکه در پهنه فکري نيز تسلط بي 
چون و چرايي دارد. بنابراين خرافه پرستي بشدت در بيل رايج است و فقر دامنه گير و عميق، 
همچون زخمي كاري و غير قابل درمان بر جسم آن سنگيني مي كند . اگر ارتباط اجتماعي بيلي 
ها محدود به مراسم عزاداري و خاك سپاري مردگان يا قحطي ، گرسنگي و بروز باليايی از اين 

قبيل است در عرصه روانشناختي  اين امر به ضعف و زبوني و درماندگي مي انجامد.
با زير ذره بين بردِن شخصيت اصلي داستان مي توان دريافت كه روشنفکر و همه كاره روستا 
اوست كه خود فردي عقيم است و تنها وسيله حركت ده يعني گاري در اختيار اوست،اوست كه 
نوحه مي خواند ، مرده ها را كفن و دفن مي كند و هنگام قحطي به فکر اهالي روستا است. تنها 
وسيله شادي و طرب )ساز( را نيز او دارد. او قهرمان داستان است كه چاره ساز بيل بوده و تمام 
مسئوليت ها را به تنهايي به دوش مي كشد، اما او نيز عاقبت با زمينه سازي و يا به تعبيري كج 

فهمي بيلي ها خانه اش را گل مي بندد و راهي غربت مي شود.
با رفتن اين شخصيت ها جامعه بََيل و به عبارتي بهتر با فراري دادن آنها و محروم كردن جامعه 
از خدمات شان در واقع چرخه عبث و يکنواخت تباهي و مرگ و از هم پاشيدگي اجتماع از ابتدا 
آغاز مي شود و اين خود سبب استمرار فاجعه و ادامه سيکل سکون و درماندگي، عدم تغيير و 
فقر مادي و فرهنگي مي شود كه دراين قصه با مهاجرت قهرمان داستان به شهر بيل باز هم به 

تجربه آن مي نشيند .
 حاصل تصوير سازي قدرتمند ساعدي در عزاداراِن بيل، تصوير مناسبي از جامعه ای به اصطالح 
»درجا مانده كه پيش نمی رود« و  مردمانی از يك جامعه  به جمعيت نرسيده كه خواسته 
هايشان به قول هربرت ماركوزه_فيلسوف و جانعه شناس آلماني_ هنوز در سطح رهايی بسوی 
حداقل  های مادی است، اما درجا می زنند چون نه تصوير ايده آلي را در پيش روي خود مي 
بينند و نه توان انديشيدن به راه كارهاي تغيير را دارند. در نهايت در عزاداران بيل، تصوير كدر 
دنيايی را شاهد هستيم كه پتانسيل بالفعل شدن هميشگی دارد و خواننده تصميم می گيرد تا 

جايي كه مي تواند با شخصيت ها احساس همزيستی نداشته باشد.
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گفتگو با یوسف انصاري درباره گوهرمراد:

در مورد رابطه ساعدي و آل احمد اغراق شده است

براي گوهرمراد:
به نوكردِن ماه بر بام شدم با عقيق و سبزه و آينه. داسی سرد بر آسمان گذشت كه پرواِز كبوتر 

ممنوع است.
صنوبرها به نجوا چيزی گفتند و گزمگان به هياهو شمشير در پرندگان نهادند.

ماه برنيامد...
»احمد شاملو«

گوهر مراد نام مستعار غالمحسين ساعدي است كه به نقل از يوسف انصاري _منتقد و داستان نويس تبريزي_ 
صرفا يك نام بوده برای انتشار آثار نمايشی او بود. او معتقد است ساعدي درگير اليناسيون نشده است و اين نام 
شايد به خاطر اين بوده كه نام ساعدی در دوره ای برای سيستم و ساواك حساسيت برانگيز بوده است. انصاري 
كه سالهاست به بررسي آثار ساعدي پرداخته معتقد است ساعدي مردم شناسي است كه گويش هاي محلي را 
براي اعتراض به وضعيتي كه با آن رو به روست به كار مي برد. او نظرات متفاوتي نسبت به رابطه ساعدي با آل 

احمد و صادق هدايت نيز دارد. گفت و گويي با يوسف انصاري را در ادامه مي خوانيد:
اگر بخواهيم تاثير و نقش ساعدي در ادبيات معاصر را در نظر بگيريم. به نظر شما كدام ويژگي هاي 

ساعدي در داستان نويسي به ويژه داستان كوتاه را مي توان مهم و موثر دانست؟
ساعدی نويسنده  متعهدی بود. متعهد به ادبيات، به ويژه داستان و متعهد به انسان. شايد تعهد به انسان، شعاری 
به نظر برسد ولی اگر خواننده  جدی آثار او باشيد؛ خواهيد ديد جنبه  سرگرمی داستان های او به اندازه  جنبه های 
ديگر داستان نويسی اش برجسته است و بالعکس. يعنی ساعدی داستان را صرفا برای سرگرمی نمی نوشت و 

زینب اميني
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همچنين داستان برای او صرفا وسيله ای برای اعتراض به وضعيت موجود نيست؛ چنان كه در دوره ای 
كه او می زيست و داستان می نوشت دو جريان قوی وجود داشت؛ نويسندگانی كه ادبيات را صرفا 
وسيله ی مبارزه می ديدند و نويسندگانی كه بيش از هر چيزی به جنبه  سرگرمی داستان توجه داشتند. 
برای همين توده ای ها چندان دل خوشی از داستان های ساعدی نداشتند، چراكه در داستان های 
ساعدی تصوير توده تصوير ايدئولوژيکی نيست و نويسنده همان قدر كه منتقد شرايط اجتماعی و 
سياسی زمان خود است، منتقد جهل و عقب ماندگی توده هم هست. شاملو در اين باره حرف جالبی 
می زند. می گويد داستان های ساعدی مثل اين می ماند كه استفراغ مردم را برداری و بگيری جلوی 
خودشان و بگويی بو كن )نقل به مضمون( از طرفی نويسندگانی هم كه صرفا به جنبه های بازاری و 
سرگرمی داستان توجه داشتند، چندان دل خوشی از ساعدی و آثارش نداشتند؛ چرا كه ساعدی در 
داستان ها و نمايشنامه هايش منتقد تفکر بازاری هم بود. مثال دقيقش نمايشنامه  »عاقبت قلمفرسايی« 
كه درباره يك پاورقی نويس است و يك گدا و ساعدی در آن اثر نشان می دهد چطور يك گدا در حرفه  
خودش از يك پاورقی نويس باهوش تر و حتی كالش تر است در حدی كه در آن نمايشنامه ناگهان 
جايگاه هر دو يکی می شوند. نمونه ديگرش سخنرانی ساعدی در ۱0 شب انيستيتو گوته است با نام 
»شبه هنرمند« كه تحليل دقيقی است از چنين نويسندگانی. ساعدی شايد يکی از مهمترين تاثيراتی 
كه بر نسل بعد از خود گذاشت همين بود كه نشان داد كار يك نويسنده چيست و چطور يك داستان 
نويس می تواند در مقام يك روشنفکر ظاهر شود و هم به ادبيت ادبيات اهميت دهد و هم مسلح شود 

به نوعی انديشه  انتقادی.
از جنبه روايي و تكنيك هاي داستان نويسي چه ويژگي هايي، ساعدي را يك نويسنده 

صاحب سبك مي كند و او را متمايز از گذشتگان خود مي گرداند؟
ساعدی هم مثل هر نويسنده ای بی تاثير از نويسندگان قبل از خودش نبود. شايد بتوان گفت آثار 
ساعدی نخست از دل آثار نويسندگانی چون هدايت و چوبك، زاده می شود و بعدها با حفظ جنبه های 
آثار آنها به سبك شخصی خودش می رسد. از اين بابت ساعدی جزو معدود نويسندگان صاحب سبك 
است. اگر مسير داستان نويسی ساعدی را دقيق بررسی كنيم مثال در »پيگماليون« تاثير مستقيم 
هدايت را می شود ديد و يا از نظر جهان بينی آن نگاه ناتوراليستی چوبك را ساعدی حفظ كرد، ولی 
چيزی كه ساعدی را نويسنده ای صاحب سبك كرد نوعی داستان نويسی بود كه بعدها از آن به عنوان 
»رئاليسم جادويی« نام بردند و شاملو حتی پا را فراتر گذاشت و ساعدی را پدر اين نوع تازه از داستان 
نويسی در جهان معرفی كرد. البته به اعتقاد من داستان نويسی ساعدی متفاوت از اين نوع سبك است 
كه ماركز آن را معرفی كرد. شايد بتوان برای درك بهتر سبك ساعدی رجوع كرد به تعبير »رئاليسم 

چيزی كه ساعدی را 
نويسنده ای صاحب 

سبك كرد نوعی 
داستان نويسی بود 

كه بعدها از آن به 
عنوان »رئاليسم 

جادويی« نام بردند 
و شاملو حتی پا 
را فراتر گذاشت 
و ساعدی را پدر 

اين نوع تازه از 
داستان نويسی در 
جهان معرفی كرد. 
البته به اعتقاد من 

داستان نويسی 
ساعدی متفاوت 
از اين نوع سبك 

است كه ماركز آن را 
معرفی كرد
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وهمی« كه سپانلو در باب آثار ساعدی مطرح می كند ولی نه تعريف شاملو و نه تعريف سپانلو دقيق نيست و 
در عين حال داستان های ساعدی در هردو تعريف می گنجد؛ چرا كه جادو و باور عوام به آن بخش جدايی 
ناپذير داستان های ساعدی است و زندگی انسان ايرانی در دوره ای كه ساعدی روايتگر آن است چنان دچار 
ويرانی و فالكت است كه خود به  خود روايت را به سمت نوعی وهم می كشاند. خب ساعدی هر چه نوشته 
پاسخی است به وضعيت موجود و حتی از منظر روايی هم چيزی را كه از خود مردم می گرفت به خود مردم 
پس می داد. برای مثال به قول آل احمد عزاداران بيل، سوغات سفر به ايلخچی است. شما اگر تك نگاری 
ايلخچی را بخوانيد ساعدی يك سفر كوتاه به بيل واقعی را هم روايت كرده است. روايت مستند ساعدی از 
روستای بيل كه در چند كيلومتری شهر ايلخچی است همان قدر جادويی و وهمی است كه خود داستان های 
عزاداران بيل. اما ساعدی همان قدر كه در تك نگاری هايش گزارش می دهد و حتی قضاوت می كند در 
داستان هايش يك جهان می سازد. جهان داستان های ساعدی وهمی و جادويی است و روايت او هم 
همچنين داستان هايی كه ساعدی با عنوان عزاداران بيل نوشته است نه تنها وضعيت يك روستا را توضيح 
می دهند، بلکه وضعيت ايران را هم توضيح می دهند. فقر، جهل، خرافه گرايی، مسئله  خير و شر، اشغال و 

غالمحسين ساعدي در كنار جالل آل احمد▲
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نگاه با عينك سروا:
سفري كوتاه در 

هسِت آقاي گلشيري

استثمار. اگر قرار باشد، توضيح دهيم ساعدی در همين تك اثر خود يعنی عزاداران بيل با چه مضامينی درگير است خود 
يك كتاب مستقل خواهد بود ولی تمام اين مضامين را در قالب سلسله داستان های جذاب و تکان دهنده ای روايت می كند. 
راوی كه مثل يك دوربين فيلم برداری بی جان تنها تصوير و صدای شخصيت ها را ضبط می كند و بدون هيچ دخالتی اجازه 

می دهد، جهان تاريك ما به نمايش و حركت در بيايد.
ساعدي داراي داستان هايي همچون »ترس و لرز« است كه داستان هاي كوتاه با قرار گرفتن در يك فضا رخ 
مي دهند. از اين رو به گونه اي ترس و لرز را مي توان مجموعه اي از داستان هاي كوتاه دانست كه داستاني 
بلند را تشكيل مي دهند. شما تا چه اندازه با اين تعبير موافق هستيد و تاثير اين اثر ساعدي را در اين زمينه 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بله. ترس و لرز و عزاداران بيل. مخصوصا عزاداران بيل را حتی می توان به عنوان يك رمان  گونه هم مطرح كرد. البته مکان 
عنصر اصلی تشکيل دهنده و حفظ اين داستان ها در كنار يکديگر است. مکان اهميت ويژه ای در داستان های ساعدی دارد، 
چراكه مکان خود بی روح و بی تاريخ نيست. گذشته  يك مکان برای مثال جنوب ايران بر جهان بينی و زندگی مردم آن 
منطقه تاثير مستقيمی دارد. انسان داستان هايی كه در جنوب ايران رخ می دهد درگير جهل و خرافات جهانی است كه 
بخش عمده ای از اين جهان را آن مکان می سازد و انسان داستان های فرد درگير جهل و خرافه و در كل وضعيت آن جهان 
است. مثال ساعدی سوغات سفر جنوبش ترس و لرز و تك نگاری »اهل هوا« است. اهل هوا درباره  اعتقاد انسان ايرانی آن 
خطه از ايران به جن است. تك نگاری ايلخچی درباره ی اعتقاد انسان آن منطقه به نوعی باور شبه دينی است. اگر برخی از 
اجنه در باور عده ای از مردم جنوب ايران از آفريقا به قشم و كيش سفر كرده و آنجا ماندگار شده اند مردم ايلخچی باور به 
نوعی شبه دين دارند كه همين باور باعث شده از آن ها سواستفاده شود. اما به جز اين آذربايجان منطقه ای سردسير است كه 
چهار پنج ماه از سال پوشيده از برف است در حالی كه در جنوب ايران بارش برف خود به نوعی يك اتفاق جادويی است و 

غالمحسين◄ 
ساعدي در كنار 
احمد شاملو
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مکان عنصر شکل دهنده ای در اين داستان هاست. گرمای جنوب و دريا و سفر كشتی های انگليسی 
همان قدر كه در داستان های ترس و لرز اهميت دارند سرمای زمستان آذربايجان و كوهستانی 
بودن آن منطقه و اشغال آذربايجان توسط روس ها در بيل اهميت دارد، اما در هر دو اين داستان ها 
وضعيت به وجود آمده برای شخصيت ها به جز جهل و خرافه و فقر عامل بزرگتری دارد. برای مثال 
در نمايشنامه  چوب به دست های ورزيل ساعدی يك گام فراتر می رود و مسئله انسان ايرانی را به 
مسئله  بزرگتری گره می زند و نگاه جهانی دارد. دو شکارچی كه برای بيرون راندن گرازها در ورزيل 
استخدام می شوند، داخل يك خانه ساكن می شوند و دست آخر آنقدر می خورند و می خوابند كه 
اندازه كل آن خانه می شوند و ديگر چيزی برای مردم روستا باقی نمی ماند. آن دو شکارچی تمثيلی 
از استثمار هستند. خب اين داستان هر جای دنيا و به هر زبانی منتشر شود برای خواننده آن زبان 
قابل فهم است و وضعيت او را نيز توضيح می دهد. اين همان مسلح بودن به تفکر انتقادی است كه 

ساعدی در تمام آثارش دارد.
گفته مي شود، ساعدي با توجه به توصيه هاي آل احمد شروع به نوشتن داستان هايي 
كرد كه در فضاهاي بومي رخ مي دهند. تا چه اندازه سهم جالل آل احمد و تك نگاري هاي 

او را مي توان بر آثار ساعدي و ادبياتي كه او دنبال كرد،  بزرگ شمرد؟
درباره  تاثير آل احمد كمی اغراق شده است، ولی نقش او در شکل گيری نگاه انتقادی ساعدی را 
نمی توان كتمان كرد. تفاوت ساعدی و آل احمد حتی در تك نگاری هايشان هم مشهود است. آل 
احمد در تك نگاری های خود بيشتر دنبال طرح مسئله است و استفاده ابزاری از فالكت و بدبختی 
عليه سيستم حاكم ولی ساعدی ريشه ای تر به مسائل نگاه می كند و به قولی مثل يك جراح عمل 
می كند. آل احمد به كل بيمار را كنار می گذارد و بدون تحليل بيماری صرفا بيمار را ابزاری برای 
فشار آوردن به سيستم حکومتی می بيند. برای همين اكثر شخصيت های داستان های آل احمد يك 
نوع تيپ اجتماعی اند ولی شخصيت های داستان های ساعدی هر كدام فرديت خاص خودشان را 
دارند حتی اگر به يك بيماری جمعی مبتال باشند. مردم بيل اگرچه حرف همديگر را تکرار می كنند 
اما مشدحسن تفاوت زيادی با موسرخه دارد و هر كدام بخشی از يك بيماری بزرگ هستند. حتی 
خود ساعدی هم به تفاوت ديدگاه و جهان بينی خودش با آل احمد تاكيد می كند. ساعدي داراي 
تك نگاري ها نيز بوده و برخی از تك نگاری های او هيچگاه منتشر نشد مثل تك نگاری »شاملوها«.

ادبيات وهم آلود و رئاليسم جادويي ساعدي در فضاهاي روستايي تركيب شده اند. به 
نظر شما چه اندازه ساعدي در اين زمينه پيشگام است و آثار او تاثيرگذار ظاهر شدند؟

البته نمی توان گفت فقط در روستاها تركيب شده اند. اوال روستا در آثار ساعدی صرفا يك روستا 

درباره  تاثير آل احمد 
كمی اغراق شده 
است، ولی نقش او 
در شكل گيری نگاه 
انتقادی ساعدی 
را نمی توان كتمان 
كرد. تفاوت ساعدی 
و آل احمد حتی در 
تك نگاری هايشان 
هم مشهود است. 
آل احمد در تك 
نگاری های خود 
بيشتر دنبال طرح 
مسئله است و 
استفاده ابزاری از 
فالكت و بدبختی 
عليه سيستم 
حاكم ولی ساعدی 
ريشه ای تر به 
مسائل نگاه می كند 
و به قولی مثل يك 
جراح عمل می كند
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مثل روستا در آثار دولت آبادی نيست بلکه روستا بيشتر يك ظرف و يك مکان است برای نوشتن 
آثار ساعدی  را توضيح می دهند. حتی می توان گفت روستا در  بزرگتری  داستان هايی كه مسائل 
گاه همان شهر است و شهر همان كشور و برخورد ساعدی گاه حتی تمثيلی است. ما نمی توانيم 
دوره  در  ايرانی  مای  وضعيت  كور  بوف  كنيم.  قلمداد  يا حاشيه  روستا  يا  را شهر  كور  بوف  مکان 
آثاری وجود  نيز چنين شاخصه ای دارد. چيز منحصربه فردی كه در چنين  بيل  و  رضاشاه است 
 دارد اين است كه تا آن وضعيت از بين نرفته جنبه  راديکال چنين داستان هايی هم از بين نخواهد

رفت. 
استفاده از گويش و اصطالحات محلي در آثار ساعدي به وفور استفاده مي شود. دليل تاكيد 

او بر اين كار چه بود؟
خب ساعدی فقط داستان نويس نيست. او مردم شناس هم بود. تك نگاری های او اين مهم را نشان می 
دهد، اما به جز اين مسئله  ديگری هم هست. زبان كوچه در مقابل زبان رسمی. زبان مردم كوچه زبان 
فراموش شدگان و به حاشيه رفتگان است در مقابل زبان رسمی كه بيشتر مبلغ آن حکومت ها هستند 
برای يکسان سازی و ساختن يك تيپ شهروند. زبان كوچه از اين باب هميشه راديکال است. بی خود 
نيست كه شاملو بيشتر عمرش را صرف جمع آوری كتاب كوچه كرد. همين گويش و اصطالحات و 
ضرب المثلها هستند كه توضيح می دهند گويش ور آن زبان چه گذشته ای دارد. ساعدی هم بی تفاوت 
به اين مهم نبود اما از آن مکانيکی استفاده نمی كرد. در داستان های ساعدی اگر دقت كنيد مردم روستا 
با هم حرف نمی زنند بلکه بيشتر حرف همديگر را تکرار می كنند. اگر يکی شان بگويد امروز برف خواهد 
آمد آن يکی خواهد گفت بله امروز برف خواهد آمد. در حالی كه مردم شهر اين طور حرف نمی زنند. 
ساعدی اين تکرار را از مردم روستا گرفته و به سبك تبديل كرده است. بخش عمده ای از عزاداران بيل 
با ديالوگ پيش می رود. شخصيت های بيل گاه ديوانه وار حرف همديگر را تکرار می كنند. اين تکنيك 
را شما در آثار كسی مثل بکت می بينيد. می خواهم بگويم ساعدی برای همين ساعدی است. همه  ما 
به روستا سفر كرده ايم ولی شايد هيچ وقت دقت نکرده ايم روستايی ها چطور حرف می زنند. مطالعه 

ميدانی ساعدی در آثارش نقش مهمی دارند. 
ساعدی با آل احمد چه نسبتی دارد. چه مقدار از آل احمد متاثر است و چه مقدار رويكرد 

خود را در فاصله و غيريت با او مطرح می كند؟
ساعدی و آل احمد دو دوست نزديك به هم بودند. آنقدر نزديك كه بعد از مرگ آل احمد علنا ساعدی 
ديگر آن ساعدی سابق نيست. به نوعی ساعدی آل احمد را پشتوانه ی خود می ديد. اما در ادبيات چندان 

آثارشان ربطی به هم ندارند كه در جواب سواالت بااليی توضيح داده شد. 
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ساعدی در جايگاه منتقد يا به عبارتی فعاليت جدی او در عرصه  نقد داستان  از چه ديدگاهی ناشی می شود و 
چه تأثير بر آثار هنری اش می گذارد؟

ساعدی به عنوان منتقد ادبی هيچ وقت مطرح نبود. اگر نقد يا مقاله ای ادبی هم نوشته است به اندازه ای نيست كه بتوان گفت 
منتقد ادبی بوده است. نظر ساعدی هم بيشتر به عنوان نظر يك نويسنده درباره ی آثار نويسنده ی ديگر اهميت دارد نه بيشتر. 
آيا ساعدی مسئوليتی فراتر از يك داستان نويس را بر عهده دارد و با پيگيری و حمايت ساير داستان نويسان 
مثل بهرام صادقی و ديگران به نوعی كل جريان داستان نويسی ايران را رهبری می كند يا حداقل مكتب جنوب 

را؟
نه. ساعدی جنوبی نبود. و هيچ گاه كل ادبيات را هم رهبری نمی كرد. همانطور كه گفتم ساعدی نويسنده ای متعهد بود و 
برای همين شما ساعدی را بارها در مقام نويسنده، روزنامه نگار، مبارز سياسی، پزشك، مردم شناس، و غيره  می بينيد و اين 
از بخت بد ساعدی بود كه در زمانه ای می زيست كه يك نويسنده مجبور بود به جز داستانهايش به همه چيز فکر كند و 

دخالت. خود ساعدی هم در اواخر عمرش در يك نامه به اين موضوع تاكيد می كند. 
علت رويكرد ساعدی به ژانر داستان های مرتبط و موفقيت ويژه  او در اين گونه چيست؟ آثاری مثل عزادارن 

بيل و ترس ولرز كه داستان ها در اشكال مختلفی با هم در ارتباطند.
خب، هر داستانی و هر كتابی شکل و فرم خاص خود را می طلبد. اشتباه است كه فکر كنيم ساعدی فقط در اين گونه فرم 
موفق تر بوده است. داستان های واهمه های بی نام و نشان او به هم پيوسته نيستند و خب شايد از درخشان ترين آثار او هم 
همين داستان های واهمه های بی نام نشان باشد يا مجموعه داستان گور و گهواره كه به هم پيوسته نيست. خود ساعدی 
توضيح جالبی می دهد. می گويد علت اينکه رمان كمتر نوشته است يا روی نثر داستانهايش نتوانسته بيشتر كار كند خانه 
به دوشی بوده است. عزاداران بيل و ترس و لرز محصول دوره ای از زندگی ساعدی است كه فراغت بيشتری برای نوشتن 
داشت و همين نداشتن زمان به خاطر مسئوليت های زيادی كه قبول می كرد به عنوان يك روشنفکر مسئول باعث می 
شد تا وقتی گير می آورد داستان كوتاه بنويسد. جعفر والی می گفت داستان های درخشان زيادی برای او تعريف كرده بود 

كه هيچ وقت فرصت نوشتنشان دست نداد. 
ساعدی يك اليناسيون ايرانی را مطرح می كند و در پی آن جاهايی با اسم گوهرمراد آثارش را منتشر می كند، 

آيا خود ساعدی درگير اين اليناسيون شده است؟
نه، ساعدی درگير چنين چيزی نيست. گوهرمراد صرفا يك نام بود برای انتشار آثار نمايشی او. شايد به خاطر اينکه نام 

ساعدی در دوره ای برای سيستم و ساواك حساسيت برانگيز شده بود. 
زبان در داستان ساعدی چگونه قوام می يابد و از زبان سطحی و روزنامه نگارانه فراتر می رود و ايده  ساعدی 

درباره  زبان داستان چيست؟
شايد در يك جمله بتوان گفت ساعدی با سبك دوربينی ای كه داشت به نوعی كمترين كاركرد را از زبان می كشيد. اما نثر 

او ساده است. هجوم تصاوير در داستان های ساعدی كمتر مجالی برای زبان آوری می دهد. 
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نگاهي به شخصيت های ترس ولرز

آدم ها از ترس وحشی می شوند، از ترس به قدرت رو می آورند كه چرخ آدم های ديگر را از كار 
بيندازند، وگرنه اين همه زمين و زراعت و دام و پرنده و نان وآب هست، به قدر همه هم هست.

اما چرا به حق خودشان قانع نيستند؟
چرا كتاب نمی خوانند؟

چرا هيچ چيز از تاريخ نمی دانند؟
چرا ما اين همه در تيره بختی تكرار می شويم؟

اين همه جنگ...
اين همه آدم برای چه چيزی كشته شده اند!

سال بلوا
عباس معروفی

غالمحسين ساعدی نخستين داستان هايش را از ۱۳۳4 در مجله سخن، صدف و آرش به چاپ رساند، خانه 
ری شهری و شب نشينی باشکوه نخستين آثار داستانی منتشرشده او هستند. ساعدی در دهه چهل نويسنده 

پركاری بود و ترس ولرز يکی از پنج اثری است كه در اين سال ها به چاپ رسانده است.
ساعدی روان پزشك بود و توجه به جنبه های روانی كاراكترها آثار او را متمايز می كند. او در مجموعه ترس ولرز 
به صورت مشخص به بيان ترس های عميق و جدی روان انسان ها پرداخته است. اين ترس ها كه در هاله ای از 
ابهام روايت می شوند ترس هايی بيرونی و واقعی نيستند كه ساخته وپرداخته ذهن شخصيت های داستان اند. 

نجمه تدین
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ذهن هايی كه ترس را در درون خود بارور می كنند و حاصلش پرده ای وهمناك است كه بر همه چيز گسترده می شود.
در اليه اول به نظر می رسد، مخاطب با مجموعه داستان هايی رئال سر و كار دارد. واحه كنار دريا و چهره آشنای 
ساحل نشين های جنوب ايران را می بينيم؛ اما كمی كه جلوتر می رويم، اين فضاي درعين حال آشنا و بومی برايمان ابتدا 
غريب و بعد عجيب و ناآشنا می نمايد تا آنجا كه گويا با مکانی نيست در جهان و فرضی روبه رو شده ايم كه هيچ جا نيست 
و می تواند همه جا هم باشد. انتخاب آگاهانه و هوشمندانه اين فضا ساختارهای الزم، برای ترسناك و وهمناك كردن 
محيط را در اختيار ساعدی قرار می دهد. محيط آنچنان بکر و بدوی است كه آفتاب تند و سر و صدای طبيعی دريا 
می تواند، ترسناك توصيف شود و نشانه های شوم حضور موجودات مضراتی تلقی شود. اين فضاسازی در قدم اول تصور 

ما را از قرار دادن ترس ولرز در داستان های رئال، بر هم می زند.
»ترس ولرز« از مجموعه داستان های مدرنی است كه در فضايی غير رئال در حال وقوع هستند. سناپور معتقد است با 
نگاهی سورئال بايد به داستان های ساعدی نگريست و مجموعه ترس ولرز را در دسته داستان های وهمی قرار می دهد 

)جادوهای داستان، چهار جستار داستان نويسی حسين سناپور.ص 6۳(.
زاويه ديد داستان های مجموعه ترس ولرز، متفاوت از زاويه ديدهای معمول است، ما با گونه ای از روايت سر و كار داريم 
كه در نگاه اول دانای كل به نظر می رسد. كمی كه جلو برويم، درمی يابيم كه اين دانای كل از همه چيز هم خبر ندارد و 
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دايره شناخت و آگاهی اش محدود به شناخت و آگاهی مردمان آبادی است. عناصر طبيعی و عادی محيط را همانند آنان 
ترسناك می داند و همانند آنان از ته دريا صدای زنجير می شنود و صدای دريا آدميان را صدا می زند.

در مجموعه داستان های ترس ولرز ما با تعدد شخصيت ها مواجهيم. شخصيت ها اغلب در حد تيپ می مانند، بعضی حتی 
تا اين حد هم جلو نمی آيند و مانند مادر عبدالجواد و زن كدخدا و زن محمد حاجی مصطفی تنها جنسيت و سن و سال 
حدودی شان معلوم است. در مورد كاراكترهايی چون محمد احمدعلی كه اصاًل خود نامش به يك تعويذ و حرز می ماند 

-متن كمی جلوتر آمده است- می دانيم كه اين كاراكتر يك جور پارانويا دارد.
- تو كه از همه چيز واهمه داری، اگه صدا باشه می ترسی، اگه صدا نباشه می ترسی، باد بياد می ترسی، باد نياد می ترسی، 

شب می ترسی، روز می ترسی...)ترس ولرز، قصه ششم(
يا در مورد زكريا كه بين اين جماعت آدم شجاعی است.

مرد عينکی گفت: اول جون خودت رو نجات بده.
زكريا گفت: دار و ندارمونو فروختيم و يك لنج خريديم، حاال بدمش دست آب و خودمو نجات بدم؟

صالح گفت: آخه كاری از دست تو برنمياد.
زكريا گفت: چرا بر نمياد؟ اين همه مدت سکان تو دستم بود و مواظب بودم كه مطاف نبلعدش.

كدخدا گفت: حاال چيکار می خوای بکنی؟
زكريا گفت: من بايد اينجا بمونم.

)ترس ولرز قصه پنجم(
و به خاطر اين توانمندی سخن گوی مردم می شود.

عبدالجواد به زكريا گفت: ها زكريا، اگه چيزی پرسيد عوض من تو حرف بزن، می زنی؟
زكريا گفت: باشه، می زنم.

)ترس ولرز قصه سوم(
تعدد شخصيت ها و نوع روايت در نگاه اول ما را می فريبد كه با داستانی از نوع دانای كل و با شخصيت های متعدد سر 
و كار داريم، حال آنکه داستان در كل يك شخصيت جمعی دارد و هم اوست كه داستان را روايت می كند. اهالی روستا 
كل واحدی هستند كه مانند دست و پای يك آدمی هر كدام رفتار و گفتاری در جهت حركت كل پيکر انجام می دهند. 

ديالوگ های برآمده از شخصيت ها به خوبی تأييدكننده، اين تصور است.
»دليل آن نيز به نظر می رسد، چيزی نباشد به جز نزديکی بيش تر و بی واسطه با ذهن وهمی يك جمع. شباهت بسيار 
زياد ذهن ها با هم و داشتن باورهای مشترك درباره عوامل ايجاد ترس، باعث شده تا روايت ساعدی در اين داستان ها تا 
حد امکان بدون دخالت راوی و با رجوع حداقلی به ذهن های آن ها باشد. درنتيجه آدم های اين داستان ها چون مسئله 
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و نيازهای مشابه دارند، مدام با هم حرف می زنند و دانسته و ندانسته هايشان را در ميان می گذارند« )جادوهای داستان، 
چهار جستار داستان نويسی حسين سناپور. ص 7۳(

راوی همان گونه كه سناپور اشاره می كند يك ذهن وهمی جمعی است كه شخصيت ها تشکيل دهنده ساختار اين ذهن 
وهمی اند. ساعدی از دريچه اين ذهن جمعی پارانوئيد به روايت ترس های ازلی و بشری می پردازد. ترس از منظر نگاه او 
زاييده ناآگاهی است. ناآگاهی از چيزهايی كه از عناصر مأنوس و آشنای فضای زندگی، متفاوت اند. مردی سياه چهره و 

كودكی كه بی تاب است، پوست سفيدی دارد و حرف زدن نياموخته است.
ساعدی در ادامه روايت به برخورد طبيعی اين ذهن های بدوی با پديده ترس می پردازد. عامل ترس در ابتدا يك شی 
بيرونی ساده و معمول است كه در نظر كسی از اهالی ناآشنا و غريب به نظر می رسد. اين ناآشنايی باعث ترس كاراكتر 
شده و ترس چون يك بيماری بين همه اهالی پخش می شود و همزمان بزرگ و بزرگ تر می شود. عامل ترس و چيز 
مضراتی را بايد از آبادی دور كرد. بايد دهل و طبل زد و دست به دامن دريا )نيرويی برتر و منشأ قدرت شد( و اميد 

داشت كه رم كند و برود.
زاهد گفت: حاال بريم لب دريا دهل بکوبيم، شايد رم كنه و در بره. )ترس ولرز، قصه اول(

يا آنکه درهای همه خانه ها را به رويش بست تا خود راهش را بگيرد و برود.
محمد احمدعلی گفت: ظهر تو مسجد هيشکی حاضر نشد بچه رو امشب به خونه اش راه بده.

زكريا گفت: پس چه كارش می كنن؟
محمد احمدعلی گفت: هيچ چی، ولش می كنند تو آبادی.

زكريا گفت: حق دارن، همه خونه ها رو به هم ريخته، زندگی همه را به هم زده.)ترس ولرز، قصه چهارم(
ترس از كودكی خردسال كه آنقدر كوچك است كه گمان به راه رفتنش هم نمی رود، آنقدر عميق و ريشه دار می شود 
كه اهالی، كودك را شبانه در آبادی تك وتنها رها می كنند و كودك ملتمسانه به در خانه ای كه شب قبل آنجا بوده 
ناخن می كشد؛ و بعد بايد بچه را برد و جايی توی بيابان رها كرد و اگر هيچ كدام از اين كارها جواب نداد عامل مضراتی 

را بايد كشت.
جماعت خم شدند و سنگ برداشتند و انداختند طرف سياه.

سياه ناله كرد: من نون می خوام. خرما می خوام، پنير می خوام.
زاهد گفت: نون نمی خواد، خرما و پنير نمی خواد، من می دونم اون چی می خواد.

سياه دوباره ناله كرد: گرسنه مه.
زاهد گفت: امانش ندين، امانش ندين...)ترس ولرز، قصه اول(

ساعدی پس از روايت ترس ها در ساحت اجتماعی قصه، به نقد اين ذهن وهمی جمعی بيمار می پردازد. در اين اجتماع 
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كوچك همه می ترسند، در مواردی معدود با شخصيت ها و ديالوگ هايی روبه رو می شويم كه 
گويا كمی با بقيه تفاوت دارند. مورد اول زكرياست كه همان طور كه گفته شد شجاع تر است، اما 
به آگاه شدن جامعه كمك نمی كند. گويی زكريا تنها ناظری است كه از اتفاق ترس مردمان را 
هم تأييد می كند. مورد بعدی عبدالجواد است. او كه زنش بيمار شده است، در فکر راه چاره ای 

است كه معقول و درست باشد.
عبدالجواد گفت: زاهد رو برا چی خبر كنم؟

كدخدا گفت: بد نيس، نفس خوبی داره، شعر می خونه، دهل می كوبه و يه كارايی بلده.
عبدالجواد گفت: اينا حرفه كدخدا. زاهد اگه بلد بود واسه خودش بکوبه، هوای خودشو زير بکنه، 

غير خدا كی زورش می رسه؟
محمد حاجی مصطفی گفت: اين جوری نيست عبدالجواد. خدا درد داده و درمون هم داده، 

خدا ارحم الراحمينه.
عبدالجواد گفت: اينا درست؛ اما شعر كه وسيله نيس حاجی، اگه حکيم و دوا تو كار باشه، من 
حرفی ندارم.تازه اگه زاهد براش بکوبه، من حتم دارم حالش بدتر می شه.)ترس ولرز، قصه سوم(

اما چاره جويی عبدالجواد هم به نتيجه ای نمی رسد. حکيم جهود پول هايشان را می گيرد و جسد 
بيمار را تحويل می دهد. در سطح اجتماعی داستان، اهالی به مرد كوتاه چاق به راحتی اعتماد 
می كنند، او پولدار است، قدرتمند است و خدم وحشم دارد. اعتماد به كسی كه بايد از اتفاق از 
او بترسند؛ و در مرحله بعد به غريبه های پولدار و زيبا و خوش غذا اعتماد می كنند كه باعث 

می شود همان نظم طبيعی و بدوی اجتماعشان هم در هم بريزد و روی هم شمشير بکشند.
ساعدی جامعه ای را تصوير می كند كه زايش در آن مرده است، جامعه ای كه از بچه فقط اسم 

آن در داستان می آيد،
همه توی آبادی بچه دارند )قصه چهارم(

 اما هيچ خبری از هيچ كدام از اين بچه ها نيست و تنها شاهد نوزادهايی هستيم كه عمرشان به 
يك روز هم نمی رسد.

اين آبادی هم خشکی ای است كه مال دريا بوده است و ديری نمی گذرد كه دريا باز او را در 
خود می گيرد.

- صالح گفت: هر چيزم كه رو خشکيه، اگه خوب فکرشو بکنی از درياس. )ترس ولرز. قصه 
چهارم(

۱06 

سال اول|شماره دوم
دي ماه  97

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



جواد اسحاقيان در مقاله ای استادانه با عنوان »ترس ولرز ساعدی به عنوان »رمان حيرت انگيز« و »وهمناك« به بررسي 
اين موضوع پرداخته است كه آيا ساعدي بيشتر به رئاليسم جادويي نزديك شده است يا در وادي رئاليسم وهمناك 
قرار دارد. در اين مقاله نظريات افرادي همچون جمال ميرصادقي، حسن ميرعابديني و... آمده است؛ اما در اينجا سعي 
می كنيم تنها به يك بخش كه نظريات تودوروف است بپردازيم و خوانشي كه اسحاقيان با توجه به نظرات تودوروف 
از ترس ولرز داشته است را در ادامه می آوريم. آنچه می خوانيد بخش هايی از مقاله اسحاقيان است كه به ويژگی های 

رمان وهمناك و حيرت انگيز و استناداتي كه به تودوروف داشته، می پردازد.
تودوروف در كتاب خود با عنوان ادبيات فانتزيك: رويکردی ساختگرايانه به نوع ادبی به انواع گوناگون اين »نوع 
ادبی«پرداخته، می نويسد: برای اينکه اثری فانتزيك باشد، بايد سه شرط داشته باشد: نخست، اينکه متن بايد خواننده 
خود را با اين مسئله درگير كند كه جهان شخصيت های داستانی را به عنوان دنيايی بنگرد كه اشخاصی زنده در آن 
زندگی می كنند، اما همين جهان شخصيت ها، او را در تبيين امور طبيعی و غيرطبيعی و رخدادهای توصيف شده در 

داستان، » مرّدد » نگاه دارد.
دوم، اينکه نقش خواننده اين است كه به قول معروف، خود را به شخصيت داستان بسپارد و در همان حال هم ترديد 
يادشده، همچنان به قوت خود باقی بماند و حتی به يکی از مضامين اصلی اثر تبديل شود. اگر خوانش، خوانشی ساده 

باشد، در اين حال، خواننده به طور طبيعی خود را با شخصيت داستان، هم هويت و همذات می سازد.

برداشتي از مقاله جواد اسحاقيان درباره ترس ولرز
ترس ولرز زیر عينك تودوروف
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سوم، اينکه خواننده با توجه به متن داستان بايد تلقی و موضع معينی نسبت به متن داشته باشد 
و كاری به كار جنبه های تمثيلی و تفسيرهای شاعرانه اثر نداشته باشد.

يك اثر فانتزيك، تنها تا وقتی فانتزيك است كه همين ترديد وجود دارد و ادامه می يابد و به عهده 
خواننده است كه آنچه را به عنوان »واقعيت« توصيف می شود، قبول داشته باشد يا نداشته باشد. 
تنها در پايان داستان است كه خواننده تصميم می گيرد حتی اگر شخصيت داستان هم نخواهد، 
تکليف خود را با شخصيت ها و داستان فانتزيك معين كند و از جهان خيالبافانه اثر بيرون بيايد. اگر 
خواننده تصميم بگيرد كه به واقعيت امور گردن نهد و ورود خود را به دنيای فانتزيك، تنها يك نوع 
تجربه بداند، در اين صورت می گوييم كه اين اثر، »داستان وهمناك« است. اگر برعکس، خواننده 
تصميم بگيرد به قوانين تازه ای در مورد طبيعت گردن نهد و ]روندهای فانتزيك[ اثر را موجه بداند، 
وارد دنيای ديگری از ادبيات شده ايم كه به آن » داستان حيرت انگيز« می گويند.)تودوروف، ۱975(

رمان حيرت انگيز، اثری فانتزيك است:
تودوروف، نوع ادبی داستان »چرخش پيچ« نوشته هنری جيمز را »ادبيات فانتزيك« می داند و 
می نويسد: »در اين اثر، نويسنده آگاهانه خواننده را در اين حالت بی اطمينانی قرار می دهد كه آيا 

رخدادها با توجه به مرجعی طبيعی، قابل توضيح هستند يا با توجه به مرجعی فراطبيعی«
در ترس ولرز، همه چيز و كس موردترديد خواننده قرار می گيرد و تکليف خود را در قبال آنها 
نمی داند. به ظاهر، برخی از عوامل و عناصری كه مايه بيماری و تباهی روستاييان در كنار دريا 
می شوند، جنبه رمزی دارند. يکی از اين عوامل تباه كننده، بالن )وال( است كه حيات و ممات 
روستاييان ماهيگير را رقم می زند. اين بالن كه مانند تپه ای در دريا، لنج »زكريا«، سرنشينان 
و بار تجاری آنان را بازيچه خود ساخته از همگان بی رحم تر است. افزون بر اين، سرنشينان اين 
لنج، هم زمان با كشاكشی كه با بالن دارند، گرفتار مطاف )گرداب( نيز می شوند. آشکار است كه از 
سرنشينان كاری ساخته نيست و بالن و گرداب، سرنشينان را به هركجا كه خواهد می برد: چيزی 
لنج را می چرخاند و جلو می كشيد و چيز ديگری، دنباله لنج را باال و پايين می برد... زكريا گفت »من 

كاری نمی كنم. خودش داره ميره. يه چيزی ما رو جلو می بره » )ساعدی ۱۳77، ۱۲7(
خواننده دوست دارد يا می انديشد كه » وال« و » مطاف« استعاره هايی از دشواری های زندگی 
ماهيگيران و روستاييان ساحل نشين جنوب كشورمان باشد. در كشاكش ميان ماهيگيران با وال و 
گرداب، اگر روستاييان بر اين موانع چيره شوند، رمان جنبه حماسی و رئاليستی به خود می گيرد. 
اگر ماهيگيران ضمن تالش با موانع طبيعی، شکست بخورند، اثر به هرحال جنبه »رئاليستی«دارد 
و روابط » ّعلی« چيره بر رمان نيز حفظ شده است. اگر روستاييان به مقاومت در برابر نيروهای 

اگر برعكس، 
خواننده تصميم 
بگيرد به قوانين 
تازه ای در مورد 

طبيعت گردن نهد و 
]روندهای فانتزيك[ 

اثر را موجه بداند، 
وارد دنيای ديگری 
از ادبيات شده ايم 

كه به آن » داستان 
حيرت انگيز« 

می گويند
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سركش طبيعت اعتقاد نداشته باشند و تسليم محض باشند، رمان جنبه » ناتوراليستی« پيدا 
می كند، زيرا در اثر ناتوراليستی، جايی برای عنصر » قهرمانی« و »پيروزی« بر موانع زندگی و 
طبيعت و اجتماع، نيست. بهترين مورد همانند با اين بخش از رمان، داستان كوتاه كشتی شکسته 
نوشته استفن كرين، ناتوراليست آمريکايی است كه با وجود مبارزه بی امان سرنشينان قايق، در برابر 
طوفان شکست می خورند، زيرا نويسنده باور دارد كه توان اندك آدمی در برابر نيروي قهار طبيعت، 
هيچ نيست؛ اما در رمان ساعدي، آنچه به ظاهر رمز و استعاره می نمايد، خود رمز و استعاره نيست. 
نکته در اينجاست كه هر كه از بيرون روستا )روی دريا، زير دريا، آن سوی دريا( وارد آبادی شود، 
با خود مصيبت و فاجعه می آورد. نفس » غريبه بودن« اهميت دارد، نه چندوچون آن. سالمت و 
ايمنی، در دور ماندن روستاييان از » غريبه ها« است. زندگی حقير و فقيرانه ماهيگيران جنوب، با 

وجود » غريبه« و آمدن او از آن سوی درياها، با بيماری، وحشت و دلهره مقارن است.
ششمين غريبه ها از همگان جالب تر افتاده اند. لنج های بزرگی كه به ساحل نزديك می شوند، حامل 
شماری مردم سفيد و سياهند كه قابل تأويل به رمز و استعاره نيستند. اينانـ  كه گويا جهانگردان 
مرفه غربی اند و خواننده از هويت، زبان، فرهنگ و مقاصدشان هرگز نبايد چيزی بفهمد ـ آيات 
رحمت الهی اند و گويی بر مردم گرسنه و نيازمند نازل شده اند تا يك چند آنان را از زحمت كار 

غالمحسين ساعدي، ادوارد البي)نويسنده چه كسي از ويرجينيا ولف مي ترسد(، رضا براهني▲
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ماهيگيری و تنگدستی رهايی بخشند. اينان به خانه های روستاييان رفته، آنچه را هم نياز 
ندارند به بهای گزاف از آنان می خرند و فروشندگان نيازمند روستايی را از خود خشنود 
می سازند )ساعدی ۱۳77، ۱9۲ـ۱90(. اين فرشتگان رحمت، غذاهای اضافی يا زيادتر پخته 
خود را هم بی دريغ در اختيار روستاييان گرسنه می نهند. كار ِ حاتم بخشی اين جهانگردان 
به جايی می رسد كه به روستاييان اجازه می دهند آزادانه به چادرها و لنج های آنان آمده آنچه 

را می خواهند، برداشته با خود ببرند:
كدخدا و محمد احمدعلی وارد شدند و همه جا را نگاه كردند. باالی تخت و روی ميز پايه 
كوتاهی يك جعبه شيرينی گذاشته بودند. كدخدا جعبه را برداشت و به مرد گفت: خداحافظ! 

)۱95( «
 اكنون، باز خوره »ترديد« به جان خواننده می افتد كه آيا اين غريبه ها، همان استعمارگران 
پرتغالی، هلندی و انگليسی كالسيك نيستند كه برای غارت ساحل نشينان فقير آمده اند؟ تا 
آنجا كه تاريخ استعمار كالسيك و قديم نشان می دهد، استعمارگران مهاجم با شليك توپخانه 
دريايی به سواحل بندرهای گمبرون، هرمز، خرمشهر و بوشهر ورود خود را اعالم می كنند. 
آخر كدام استعمارگر سفيدپوستی با باری از نعم ماّدی وارد كشور عقب مانده می شود و 
كريمانه می بخشد و اجازه می دهد كه »مردم وحشی« و » نامتمدن«، چادرهای سرشار از 
مواد غذايی خودشان را غارت كنند؟ اينان در حاتم بخشی خود، چه اهداف و نيات پليدی 
در سر دارند؟ آيا سفيدپوستان غريبه، همان » فن آوران« فرنگی اند؟ اينان چه فن آوری برای 
پس افتاده های » جهان سوم« به ارمغان آورده اند؟ آيا اينان مبشر » تمدن« و » مدنيت« 
هستند؟ اين ديگر چگونه تمدنی است كه » نامتمدن » ها را از كار و خالقيت بازمی دارد و 
آنان را به مشتی افراد تن آسان، پخته خوار و آزمند تبديل می كند؟ » ترديد« همچنان ادامه 
می يابد تا خواننده دريابد آنچه مايه » نعمت« ماهيگيران فقير بوده است، خود به » نقمت« 
و عامل تيره روزی آنان تبديل می شود. ماهيگيران تن آسان و پخته خوار، ديگر عالقه ای به 
ماهيگيری و اشتغال ندارند و چون سفيدپوستان از روستا می روند، به دليل گرسنگی و 
جهل، به جان هم می افتند تا داشته های ديگری را غارت كنند. به راستی » غارتگر« كيست؟ 
سفيدپوستان غريبه يا سفيدپوستان بومی؟ متن به ما می گويد: بوميان سواحل خليج فارس 
هرچه می كشند، از همان » ريبه« ها می كشند، اما » غريبه ها « كيستند؟ دانسته نيست. اينجا 

است كه پای » عوامل فراطبيعی« به ميان می آيد.
رمان حيرت انگيز بر پرسش بی پاسخ استوار است:
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 خواننده در حالی نخستين صفحه رمان را می خواند كه با جهانی جادويی، اسرارآميز و ناآشنا 
رو به رو می شود؛ گويی به » وادی حيرت« عرفا رسيده است. چون آفتاب به وسط روز می رسد 
»سالم احمد« صدايی غريب و بويی خوش می شنود. با ترس ولرز به پنجره مهمانخانه نزديك 

می شود:
سياه الغر و قدبلندی، كنار اجاق نشسته بود كه كلّه ی بسيار كوچکی داشت و دشداشه بلندی 
تنش بود. پاهايش را ـ كه يکی چوبی بود ـ درازكرده بود جلو اجاق و پای ديگرش را زير تنه 
خود جمع كرده بود. آتش تندی توی اجاق روشن بود و سياه، قهوه جوش بزرگ مضيف را روی 
آتش گرفته بود. بوی تند قهوه تمام اتاق را پر كرده بود. سالم عقب عقب رفت و بی آنکه به فکر 

دوچرخه باشد، باعجله دويد طرف خانه های آن ورِ ميدان )4(
و  آغاز می شود  نيرومند  پيشگويی  و حس  برانگيزنده  تعليقی  پركشش،  با شروعی  رمان   
پرسش های فراوانی برای خواننده طرح می كند. آمدن يك غريبه آن هم سياه و با يك پای 
چوبی، بدون اجازه و آن هم به مهمانخانه ای كه سال ها است درش بسته بوده استـ  و درست 
كردن قهوه مطبوع در مهمان خانه آدم فقير، ترسو و گولی به اسم »سالم احمد« به داستان، 
رنگی از حيرت و تعجب می دهد. » سالم احمد« با ورود غريبه سياه و ميهمان ناخوانده، 
مجنون» جن زده « می شود و برای معالجه نزد » زاهد » نامی جن گير می رود تا جن را از تنش 

بيرون كند:
 » يك مرتبه حال سالم احمد به هم خورد و باال آورد. ترس، تو دلش ريخته بود. زاهد بلند شد 
و سالم احمد را روی زمين دراز كرد... زاهد گفت: حاال بايد لب دريا دهل بکوبيم؛ شايد ]جن[ 

َرم كنه و دربره » )۱۳(.
 پس هم بيماری عجيب است و هم مداوايش غريب و هم مداوا كننده اش حيرت آور. بيمار از 
كوبيدن دهل هراس دارد اما زمان كوبيدن دهل هم ضرورتاً بايد شب باشد. » سالم احمد« 
به بيماری » جن زدگی« مبتال شده است و البد اين بيماری را از سياه ِ غريبه گرفته است و 
اكنون » زاهد«)جن گير( با خواندن اوراد و ادعيه، كوبيدن دهل و اجرای مراسم آيينی می تواند 
جن را از جسم بيمار بيرون كند. با كوبيدن دهل در لب دريا، جن » رم كرده« از بدن بيمار 
بيرون می رود. » سالم احمد« تنها در صورتی می تواند » سالم« باشد كه » غريبه ای« به او 
نزديك نشده باشد. پس » غريبه«، همان » جن« كذايی است كه به سراغ هر كه رود، مبتاليش 
می كند. ميان كــوبيدن دهل، لب دريا، زاهـــد و جن، چه رابطه يا روابطی هست؟ اصاًل مگر 

جنون،ُ مسری است كه با ديدن مجنون، كسی ديوانه شود؟
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 پرسش بی پاسخ ديگر داستان، پيوند ميان آرامی و ناآرامی دريا با حال و روز روستاييان است. 
معلوم نيست دريا از جان » سالم احمد« چه می خواهد كه گهگاه او را صدا می كند:

 » چيزی از دور می آشفت؛ انگار سالم را از دريا صدا می كردند« )۱0(.
 تا هنگامی كه دريا نامهربان است، حال بيمار روستايی نيز خوب نيست و چون دريا آرام و 

مهربان می شود، بيمار رو به بهبود می نهد:
 » جماعت چند قدمی دور نشده بودند كه يك مرتبه ناله سالم احمد بريد. همه برگشتند و 
او را نگاه كردند... سالم بی حركت رو به دريا نشسته بود. دريا می آشفت و صدای مهربانی از 

دور، او را صدا می زد« )۲۲(
رمان حيرت انگيز، فرضيه بردار نيست:

 خواننده رمان تاكنون چنين دريافته است كه با ناآرامی دريا، برخی از شخصيت های رمان، 
تغيير حال داده مانند

» سالم احمد« و » زن عبدالجواد« كه آشفته حال می شوند. بااين همه، خواننده به زودی 
درمی يابد كه اين » قانون« زياد هم كلی و در همه حال، ساری و جاری نيست. درواقع 
تا خواننده می آيد اين فرضيه را پيش بکشد كه روستاييان رمان، معروض آشوب های دريا 
می شوند و هرچه بر سرشان می آيد از دريا و آن سوی درياست، ناگهان رخدادی، ثابت می كند 
كه اين فرضيه هم باطل است. يکی از شخصيت های » عوضی تر« رمان » محمد احمدعلی« 
نام دارد. معلوم نيست چرا او برخالف قاعده، روی دريای ناآرام و آشفته، احساس آرامش و 

روی زمين ثابت و بی حركت، احساس ترس می كند:
 » دريا خوبه. وقتی زير پام خاك نباشه، ديگه واهمه ندارم. لرز نمی كنم... پامو كه روی زمين 

بذارم، دلم می ريزه. زهره ترك می شم« )6۱(
در رمان حيرت انگيز، عناصری از ديگر انواع ادبی هست:

 خواننده رمان، گاه احساس می كند كه برخی روندهای روانی در بعضی كسان داستان، قابل 
توجيه يا دست كم توضيح روان شناختی است. چنان كه گفته ايم، پندار »توّهم » در شخصيت، 
نشانه اين است كه ما با »داستان وهمناك » روبه رو هستيم. ترس ولرز نيز از اين عنصر بركنار 
نيست. » تودوروف « نيز در ادبيات فانتزيك خود به اين آميزش در انواع ادبی اشاره می كند 

و ازجمله می نويسد:
گاه به نظر می رسد كه ما در مرز دو نوع ادبی قرار داريم: يکی »داستان حيرت انگيز« و ديگری 
»داستان وهمناك ». فرق ميان اين دو نوع ادبی در اين است كه در » داستان وهمناك » امر 
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» فراطبيعی » قابل توضيح و توجيه است، هم چنان كه در رمان های »كالرا ريوز« و »آن 
رادكليف« قابل مشاهده است و حتی گاه ممکن است يك مورد »فراطبيعی« قابل توضيح و 
قبول باشد، مانند آنچه در آثار »هوراس والپول« و »ام. جی. له ويس« قابل رديابی است. در 
چنين آثاری ما ويژگی فانتزيك را به معنی دقيق آن نمی بينيم؛ بلکه تنها انواعی نزديك به 
هم و مشابه يکديگر وجود دارند و دقيق تر بگوييم: تأثير فانتزيك همچنان هست، اما تنها 
تا هنگامی كه اثری را می خوانيم، مثل آثار »رادكليف«؛ يعنی تا وقتی كه مطمئن می شويم 

رخدادهای فانتزيك، قابل توضيح نيستند.
 در رمان، عناصری از » ناتوراليسم » می توان يافت. چگونه ممکن است كه روستايی چيزی 
به نام » خود« داشته باشد و درحالی كه هر روز با كدخدای روستايش رو به رو می شود، 
دزدانه به زيرزمين خانه او رفته، از خوراكی و غذايش بخورد؟ در روستايی به اين كوچکی و 
بااين همه روابط و عاليق خانوادگی و اجتماعی چگونه امکان دارد »زكريا « دشنه به دست، 
كسانی را كه بخواهند به خانه او دستبرد بزنند، تهديد كند؟ آيا می توان تصور كرد كه پسر 
كدخدا درحالی كه تبری در دست دارد، به طرف » محمد حاجی مصطفی« نزديك شود؟ 
)۲05( چگونه آن همه وفاق، همدلی و همکاری روستاييان، ناگهان به»تنازع بقا « تبديل 
می شود؟ آيا فاصله ميان مهر و كين، دوستـــی و دشمنـــی اين اندازه شکننده است؟ 
درست است كه روستاييان برای تأمين معيشت خود، زير فشارند، اما آيا دله دزدی و در 
كمين هم نشستن، تنها گزينه ممکن آنان در برخورد با احتياج است؟ آيا در چنين وضعيت 
ناگواری، جايی برای عاليق انسانی، روابط عاطفی در محيط كوچك روستايی وجود ندارد؟ 
» چيس « راست می گويد كه شخصيت در داستان ناتوراليستی، معروض وضعيت بيرون 

است نه تابع اراده و آگاهی خود.
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