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بارها در مورد نسبت ذهنی کودکان نوشته و گفته شده است، این بار سروا به سراغ کودکان و 
نوجوانان رفته است تا روایت آنها از شهر را به قلم بیاورد. در این شماره سعی کردیم تا با توجه به 
دنیای ذهنی کودکان و تفاوت روایت هایی که وجود دارد، پیچ و خم های فکری که شامل نسبت 
کودکان با شهرها، نوجوانان در بستر اتفاقات و... می شود را مورد بررسی قرار دهیم و در این راه از 

داستان های گوناگونی کمک گرفتیم.
از سوی دیگر مقاالت و داستان ها و به ویژه ترجمه های خوبی نیز برای ما ارسال شد که در این 
شماره منتشر شده اند، با تغییراتی که در ساز و کار فراخوان قرار می گیرد و ارتباطی که با انجمن 
ها در حال برقراری است نیز در شماره های آینده این بخش با قوت و قدرت بیشتری پیش خواهد 

رفت.
فیلسوفان از تجربه های ویران کودکی صحبت کرده اند و ادبیات جایگاهی است برای آنکه تجربه 
کودکی را بیش از پیش بشناسیم و به این فکر کنیم که تجربه کودکی برای نسل آینده ما باید 
به چه صورتی باشد و چه نتایجی در برخواهد داشت؟ بنابراین بهتر است آنچه در مورد کودکان و 

نوجوانان ساده می دانیم، پیچیده بیانگاریم تا این بار از زاویه ای دیگر آنها را درک کنیم.  

دنیای پیچیده

میالد مرتجي
عضو شوراي سردبیري
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دوستی داشتم که روزی نوشته بود، "یک روز صبح به خودت می آیی که چقدر به خود بد کرده ای! یک روز صبح 
به خودت می آیی که چقدر به خود توهین کرده ای! همان صبح خودت را لعنت می فرستی! صبحی دیگر همه 

چیز را فراموش می کنی!"
حاال پِس سالها، انگار این جمالت همان کودکی  هستند. کودکی که هست، فراموش می کند. انگار این دوسِت دور، 

ِشفا را در کودکی یافته بود. پس کودک شد و با هرچه پیدا می کرد پیکره می ساخت. به همین راحتی.
کودکی، نگاهِ سطح است با درِک عمق. این شماره، روایتی سطحی است از شهِر کودکان که در پس و پشتش، 
شهر، آن شهر که ما می شناسیم حاضر و هویداست. کودک، شهر را محیطی بسیط و خارج از مالکیت هاِی مرسوم 
فهم می کند. در نتیجه، روایِت کودک از شهر روایتی خالق، آزاد و در نهایت متفاوت خواهد شد. چنان متفاوت 
که گویی شهری در کار نیست. انگار کودک تنها خواسته هایش را در روایت طلب می کند. اما همین خواستنی ها 

ریشه می دوانند و شالوده ی  حاصل، شهر است از نگاهی نو.
بدین ترتیب روایت هاِی این شماره، حتی اگر کودکی درشان نباشد، همان دوسِت دورِ من هستند. همان ها که 
یک روز صبح فراموش می کنند و اجازه می دهند، خواستنشان شالوده ای نو پدیدار کند و شهر را از زیِر خاک، از 
غبارِ جنگ و در کوچه پس کوچه ها، هستی دهند. در آخر، یادمان باشد، سروا چنان که پیش ازین متذکر شده 
فراخوان محور است و داستان ها را بر اساِس آنچه به دستش می رسد انتخاب خواهد کرد. اعماِل سلیقه در انتخاب 

البُد است. اطمینان می دهیم حضورِ داستاِن شما در بیِن داستان هاِی رسیده بر غناِی سروا خواهد افزود.

راوی ها کودکند

میالد باقری
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بغداد را از نزدیک دیده اید؟ نه این شهر در هم و بر هم امروز، بغدادی که رشک جهان، نگین دردانه شرق 
و عروس شهرهاست، شب های بر کناره دجله و فرات، جلوه گاهی برای بلم نشینان به بزم آمده ای است 
که خنیاگران و رامشگران، تمناهای ناگفته روزشان را با تاریکی در هم می آمیزند تا رخ گلگون لعبتکی، 
مجاز از عکس ماه ستایش شود یا نوخطی آتش به دل خواهان شب رو زند، این همان بغدادی است که 
قدم زدن در کوچه ها و بازارهایش، صدها شاعر را عاشق پیشه و عاشقان را شاعر پیشه می کند اما لحظه 
به لحظه هم رنگ عوض می کند انگار که چیزی در طرف شب به روایت سایمون.آر.گرین قدم بزند، این 
چیز می تواند یکی از چهل دزد باشد یا علی بابا، شمایلش اگر کوتاه تر به نظر برسد یحتمل سندباد است، 

آخر عالءالدین قدش بلندتر است و شمایلش هم نیکو البته نه در حد شاهزاده خانم!
اما باالخره بغداد هم شهری است، برای شبگردان و عیاران، شب نشینان دجله، گزمه های حاکم، مزدوران 
اجیرشده و البته کودکانی که رویای سفر به جزایر دور دست خاوری را در سر می پرورانند تا فلفل دانه 
گرانبها به غرب ببرند، اینها همان کودکان شهری با هزار چهره از فریب هستند که می تواند آنان را شبانه 
با یک انگشتر جادو به جابلسا و جابلقا برساند، در غارهای تبت به دنبال اّب حیات سرگردان کند. این شهر 
با یک چراغ جادو کارهای بزرگتری هم برای کودک خوش شانس و دل پاکی که چشم بر جواهرات غار 
سین سین ببندد، انجام می دهد. او را به شاهزاده ای مبدل می کند که لیاقت شوهری دختر خلیفه را 

از شرق تا غرب فانتزی

کودکان پادشاهان فردای شهرها هستند

مهدی محمدی
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▲ همنشينی خودخواسته| رنه مارگاریت  

داشته باشد و سوار بر قالیچه پرنده، دنیا را زیر پای خود ببیند.
شهر بغداد یا هر شهر دیگری در ساحت شرقی، می تواند ترکیبی از رویاپردازی هزار یک 
شب را با بعضی از افسانه های مردمان شمال آفریقا در هم بیامیزد، نمک جادوی بابل 
را چاشنی آن قرار دهد و تیزی تیغ کابلی را پشت گردن خواننده اش به وقت خیانت 
رفیقان، مثل نقطه ای سرد بنشاند، اینجا در شهر شرقی اما فانتزی برای کودک رنگی از 
جادوی باستانی بعل زابوط به همراه دوگانه های خیر و شر را به همراه دارد، جادویی که 
هزینه دارد اما معصومیت کودکانه را محترم می شمارد تا او را چرندگی فرش به پرندگی 
عرش برساند، شهر در ادبیات فانتزی خودش که بدون هزار و یک شب، تقریبا چیزی 
برای ارایه ندارد، شهر تنها تعدادی خانه هایی در کوچه های تنگ است و البته ارگ 
حاکم! جایی که شهری متفاوت در درون خود دارد و منتهای آمال عالءالدین هاست، 
اینجاست که عالم شرق برای کودکش در شهر دو راه باز می گذارد، عالءالدین یا علی 
بابا می توانند درهمان کف خیابان ها و کوچه های کثیف باقی بمانند، معصومیتشان را 

از دست بدهند و دست آخر در حسرت شاهزاده خانم جوانی بدهند و در به در شوند.

 بغداد هم 
شهری است، 

برای شبگردان 
و عياران، 

شب نشينان 
دجله، گزمه 
های حاکم، 

مزدوران 
اجيرشده و 

البته کودکانی 
که رویای سفر 

به جزایر دور 
دست خاوری 
را در سر می 

پرورانند

Gustave Clarence Rodolphe Boulanger ▲
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Raphael van Ambros. The old shoe maker ▲ 8 
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شهر برای این کودکان، همیشه حقه ای در آستین دارد تا آنان را به سیر آفاق و انفس 
بفرستد، عجایب نادیده را نشانشان بدهد و دشمنانشان را از راه برساند و نابودشان کند، فیل 
ها را به بغداد بیاورد و سندباد را تا ویرانه های شهرهای پارسی بکشاند یا در جزیره ای گرفتار 
پا ُدوال هایش بکند، با همه اینها کودک در ساحت شرق میانه قرار نیست محور باشد، شهر 
بدون او کار خودش می کند، او تنها در این میان هنوز اسیر حدیث عشقی ناکام است که 
فقط به مدد جادو آن را به دست می آورد وگرنه کوچه پس کوچه های هولناک شهر شرقی 
جایی برای کودک ندارد به غیر از اینکه کمی فضای بازی یا سنگ پرانی به مجنونان برایش 

فراهم کند.
در شهر شرقی، کودکی تنها به واسطه اینکه دروازه ای برای وارد شدن به عهد شباب) دوره 
مورد عالقه شعرا و عرفا( است به حساب می آید، وگرنه حتی در فانتزی هایش، کودک اگر 
هم بخواهد کنشی داشته باشد، آن را به رسم بزرگسالی انجام می دهد وگرنه کودک به مثابه 
کودک، هموست که گوهری را به قرصی نان می فروشد تا مگر اینکه از دل جادوی شرقی، 
لمحه ای برباید و شبابی خوشبخت شود. شاید اگر امروز چرخی در بازارهای اکثر کشورهای 
خاور میانه و شمال آفریقا بزنید، کودکان آنها یا مشغول به فانتزی های برآمده از مغرب زمین 
و محصوالت آن دیار هستند و یا اصوال رویاهایشان زمینی تر از آن است که رنگی از فانتزی 
بپذیرد، رویای بازگشت به خانه و پایان آوارگی، صبحی بدون بمب یا شهری که آباد است و 

گرسنه ندارد.
اما همینطور در نوار میانی زمین به سمت مغرب که بروید، شهرها روایت دیگری برای کودکان 
دارند، جایی که شب ها تاریک است، جنگل ها و بیشه های خارج از آن، جایگاه ساحره ها، 
جادوگرها و ترول هاست، جایی که کودکان قرار است خوراک پاتیل های جادوگران شوند، 
هانسل و گرتل جزو همان کودکان اند که شهر گمشان کرده و با خوردن تکه ای شیرینی به 
دام ساحره ای کودک خوار افتاده اند، اینجا هانسل و گرتل دیگر سوژه های مصلوب االختیار 
نیستند، قرار است به شهر برگردند، جایی که امنیت دارد، پس ساحره را به درون کوره می 

اندازند و خود را نجات می دهند.
در غرب، کودک با فانتزی هم نشینی بیشتری دارد، شاید پراکندگی های جغرافیای و میراث 
هلنی اش از زئوس و هادس گرفته تا خرده روایت های مسیحی از شرارت های پاگان ها، 
خوراک مناسبی برای قصه گویی شبانه در گوش کودکان فراهم کرده تا آنها از درافتادن به 
دیگ سحر وجادو برحذر بدارد، که شب را به جنگل نروند و وقت گذر از گورستان به آن بی 

اما همينطور 
در نوار ميانی 

زمين به 
سمت مغرب 

که بروید، 
شهرها روایت 
دیگری برای 

کودکان 
دارند، جایی 

که شب ها 
تاریک است، 

جنگل ها و 
بيشه های 

خارج از 
آن، جایگاه 
ساحره ها، 

جادوگرها و 
ترول هاست
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Raphael van Ambros. The baker shop ▲ 10 
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احترامی نکنند.
شهر غربی البته می تواند خیلی هم برای کودک دلگیر باشد، 
جایی که او را درک نمی کند، از هیوالی زیر تختش بی خبر 
پنجره  بیرون  را  سوار  جارو  عجوزه  تواند  می  او  فقط  و  است 
ببیند، او می تواند در این شهر دروازه ای برای فرار پیدا کند، به 
سرزمین عجایب برود، جایی که حلزون های بزرگ قلیان می 
کشند و عروسک های کوچکش ترانه می خوانند، حیوانات در 
لباس های خوش دوخت، نقش های انسانی می پذیرند و به 
قولی مثل بلبل صحبت می کنند، آلیس در سرزمین عجایب 
نمونه ای بی نظیر از فانتزی است که در آن آلیس مغموم از 
زندگی معمولی به دنیای دیگر وارد می شود، دنیایی باژگونه که 
کودک می تواند آنجا جهان خود را داشته باشد، همه رویاهایش 
و البته کابوس هایش را هم در کنار هم ببیند، درک کند، نقش 

بپذیرد و فعال مایشا باشد.
اما فانتزی غربی می تواند صحنه هایی هولناک هم  برای کودک 
خلق کند، شهر او را به دیدن نادیده هایی می برد که پشت 
نقاب انسانی در کنار او زندگی می کنند، کودک با درندگانی 
تنها می ماند که اگر هوشیار نباشد او را خوراک سفره شامشان 
می کنند و تنها به مدد مبارزانی نجات می یابد که گاهی نام 
گریم بر خود می گذراند، همان ها که گویی چشم برزخی دارند 
و وحوش این جهانی را به  مدد نیروی ناشناخته از انسان عادی 
باز می شناسند، در روزگاری که کلیسا کارش یافتن جادوگران و 
ساحره هاست، هر رفتار متفاوتی می تواند ریشه ای از پاگانیسم 
در خود داشته باشد، همسایه شب ها به گرگینه ای بدل شود 
یا زنان شهر، برده مومن سابق مسیحی شوند که روی از صلیب 
برگردانده و حاال دراکوالی و موجود شب زی به شمار می رود، 
در این جامعه شب و روز شهر برای کودک دو دنیای متفاوت 
است که باید با تاریک شدن هوا به دنیای امن خانه برگشت 
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وگرنه کسی نمی داند در کوچه پس کوچه های شهر چه سرنوشت هولناکی بر سر راه او قرار 
داده است.

اما این وحشت برای کودک ساحت غرب می تواند سرآغاز برمال شدن استعدادهای ذاتی او هم 
باشد، ذاتی انتخاب شده با سرنوشتی محتوم برای مقابله با شر! انگار که هانسل وگرتل قرار است 
به رهاننده کودکان فردا از شر ساحره ها و عفریته ها بدل شوند، در مسیری سخت تعالی پیدا 

کنند و شکارچی جادوگران باشند.
پس اگر کودکی در شهری غربی زندگی می کند بهتر وقتی استعداد نهفته ای ندارد، شب از 
خانه خارج نشود، کنار پدر و مادرش بماند تا هیچ پدری، پسرش را به خاک نسپارد )هرچند 
در غرب به خاک سپرده شدن می تواند، تازه ابتدای قصه باشد( البته کودک در ساحت مغرب 
زمین می تواند پیش از ورود به زندگی جدی، ناجی شهر یا دنیایی باشد که خود می سازد، به 
جای شر، دستش را در دست خیر بگذارد و عاقبت به خیر شود. شاید بشود گفت در فانتزی 
غربی، شهر همچنان شهر می ماند اما کودک در برابر آن بزرگ می شود، رویاهایش را در 
صندوقچه ای پنهان می کند و کلیدش را به رودخانه می اندازد که در غیر اینصورت دیگر هیچ 
چیز برای او مثل قبل نخواهد شد، اگر هری پاتر باشد، با شهر انسان ها خداحافظی می کند و 
وارد دنیای دیگر می شود، هابیت کوچکی از شایر باشد، با لمس حلقه، دیگر اثری از فرودوی 
سابق و نسبتش با شهر کوچک زادگاهش باقی نمی ماند، در دنیاهای دیگر هم کودکی که از 
برج به پایین می افتد، اگرچه فلج می شود، اما راهی طوالنی را نشستن بر تخت شاهی طی 
می کند، راهی که  در آن بدل به کالغی سه چشم می شود تا جهانی باشد محاط بر همه دنیا!

با همه اینها نباید فراموش کرد، شهر در ساحت غرب جایی است که باید از آن محافظت کرد، با 
همه کاستی ها، انواع ظلم ها و نابرابری ها، بدون شهر آدمی آواره می شود و اسیر، پس چه بهتر 
از اینکه کودکی منتخب را برای هر دوره ای در آستین به امانت نگه دارد تا در روز واقعه، او را 
همچون برگ آس بر زمین بکوبد و خودش را نجات دهد. هر چه در تاریخ رابطه شهر- فانتزی 
وکودک جلوتر بروید ابعادی تکامل یافته تر از آن را می بینید، جایی که دیگر همه متفاوت ها 
شرور نیستند، آنجا دارن شان می تواند همراه کریسپلی برود تا دوره کارآموزی خون آشام بودن 
را بگذارند، در سفری پر ماجرا، شهرها را پشت سر بگذارد و دنیای شب را بشناسد، کمی شر 
و زیادتی خیر را باهم بیامیزد اما تن به تابوت شبح وارگان ندهد، او اگرچه از ابتدا در تارهای 
آقای سرنوشت) مستر داستینی( گیر افتاده ولی در پایان دست او را هم می بندد و به جز شهر 

در شرق دور 
کودک شهری، 
می تواند هر 
کاری بكند، 
کودک بماند، 
بچگی کند 
اما با یاری 
مرشدش 
راهی به 
دنيای فانتزی 
بيابد، هيچ 
محدودیتی در 
برابرش وجود 
ندارد، او حتی 
شهری را که 
ویران شده، از 
نو می سازد
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خودش، دیگر شهرها را هم نجات می دهد، هر چند دارن شان تنها یک راند بازی را برده اما بازی 
برای آیندگانش همچنان ادامه دارد و شهرها همچنان ناجیان خود را در آب نمک نگه می دارند.

در برابر ساحت غربی و شرق میانه، دنیایی ناشناخته تر هم وجود دارد، جایی دور که کشتی ها 
در ساحل ناشناخته اش لنگر می اندازند، سرزمینی دورِ دوِر دور، جایی که افسانه های غریبش با 
تصاویری سیاه و سفید به خاطر می رسد، ژاپن همان ناشناخته دیروز است که امروز پس از کشتن 
همه شوگان ها، دفترچه ای به دست کودکان می دهد تا نام هایی برای کشتن در آن بنویسند، به 
همین سادگی و بعد پوف، دشمنان می میرند، خدایان مرگ و هرج و مرج در شهرها جوالن می 
دهند و بیشتر از همه به چشم کودکان می آیند، کودک در فانتزی های شرق دور نقش اساسی دارد، 
او می تواند با چشمانی سیاه  تبدیل به عذابی فراتر از هر عذاب شناخته شده مبدل شود، اگر روحش 
در هم شکسته باشد، شهر را به آتش بکشد، درندگان را آزاد کند، وقتی هم به ظاهر همه چیز تمام 

شده، فقط یک اپیزود است که به پایان رسیده، بازی همچنان ادامه دارد.
در شرق دور کودک شهری، می تواند هر کاری بکند، کودک بماند، بچگی کند اما با یاری مرشدش 
راهی به دنیای فانتزی بیابد، هیچ محدودیتی در برابرش وجود ندارد، او حتی شهری را که ویران 
شده، از نو می سازد، هر جا چند کودک مبارز حضور داشته باشند، می شود امید را زنده کرد آن هم 
وقتی غول های آدم خوار تا دروازه های شهر پیش آمده اند و این تنها کودکان هستند که باید ناجی 
انسانیت باشند، در فانتزی شرق دور، کودک با شهر تا آستانه سقوط می رود، برمی خیزد و ادامه می 

دهد، حتی با نیمه شرور خودش در می افتد اما باالخره او پیروز میدان است.
در همه ساحت های فانتزی شهر عنصری محوری است که یا کودک را به قربانگاه می فرستد تا 
خودش نجات پیدا کند یا همچون قدرتمندی بازیگوش، چراغ جادویی در برابرش قرار می دهد که او 
را تا گذر از کودکی همراهی کند، در کنار همه اینها، شهر، کودک منتخبش را به میان گرگ ها می 
فرستند تا از او چوپان خوب و نگهبانی مسوولیت پذیر بسازد، شهر- فانتزی و کودک البته همچنان 
در حال تحول هستند، به مدد صنعت سینما، روز به روز رابطه پیچیده تری را به نمایش می گذارند 

تا در هر کدام از این ساحت ها، کودکان امروز، فردایی متفاوت را رقم بزنند.
هرچند نباید فراموش کرد، شرق نیاز به بازتعریف رابطه اش با شهر- فانتزی و کودک دارد، او باید 
چراغ جادویش را به مرخصی بفرستد، چراغ جادویی که همچون نفت سیاه در عالم واقعیت، فقط 
خواب و خیال خوش به همراه می آورد، بگذارد کودکش کودکی کند و نه در لباس بزرگساالن، سقف 

خواسته هایش از شهر ، امید به یافتن بادآورده های همچون شاهزاده خانم باشد.
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داستان »دختری که استخوان جمع می کرد«، راجع به دختری مدرسه ای است که آخرین جمله  پدربزرگ  
دو روز پیش از مرگش به او، کنشی خاص و داستانی را از او در پی دارد. برخورد منحصر به فرد دخترک با 
مرگ و آن چه به نوعی تسلی بخشِی ناخودآگاه به خود معنا می یابد با زبانی ساده به قلم »میک جکسون«، 

مصور و روان بر ذهن می نشیند.
»گونت« دختربچه  ای است با غم از دست دادِن کسی که می توانست با او درباره ی هرچیزی صحبت کند 
و او گوش دهد و جدی اش بگیرد؛ و چه چیزی می تواند برای کودکی مهم تر از  این باشد. نویسنده با ذکر 
همین جمله و چند خاطره  با پدربزرگ از زمانی که »گونت« کوچک تر بوده پیوندی باورپذیر میان آن دو 

برای مخاطب برقرار می کند.
 در نگاه اول کنجکاوی ما از چرایِی رفتار شخصیت)جمع کردن استخوان( برانگیخته نمی شود و تنها دلیل آن 
را شاید در بازِی کودکانه ای بجوییم که از هر کودکی انتظار می رود. از یک سو استخوان ما را با تصویری سرد 
و صریح از مرگ روبرو می سازد، و از سوی دیگر بازیچه قرار گرفتن آن از سمت یک دختربچه تضادی جذاب و 
گیرا را خلق می کند. چنانچه در انتها، داستان پاسخی عمیق به پرسش هرگز پیش نیامده  ی ذهن ما می دهد.

آن چه نگاه و مواجه ی یک کودک را از بزرگسال متمایز می کند به خوبی در رونِد کوتاهِ داستان شکل گرفته 
و راوی با انتخاب زاویه  دید مناسب به قدرت آن می افزاید. روایت از هرگونه توضیح اضافه ای برای دوری از 

کلیشه پرهیز کرده و تنها با روایِت آنچه  کودک انجام می دهد، به انسجام می رسد.
شخصیت با آخرین تصویر ذهنی اش از پدربزرگ  رفتاری از خود بروز می دهد که در آغاز به نظر معنا و 
مفهومی ندارد اما با اندکی پیش روی، گویا کودک می کوشد به نحو دلخواه خود به پدربزرگ از دست رفته اش 
کمک کرده یا برای او به سوگواری بپردازد تا جایی که رفتارش با استخوان ها به مراسمی آیینی شبیه می شود.

دختری که استخوان جمع می کرد

الهام سنایی
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شاید برای همه ی ما پیش آمده وقتی روی زمینی خاکی یا چمن نشسته ایم ناخودآگاه و غرق در افکار، 
مشغول کندن یا سوراخ کردن قسمتی از زمین با دست یا تکه چوب و سنگی می شویم و وقتی به خودمان 

می آییم تصویری می بینیم که کودکی مان را به خاطرمان می آورد.
بند آغازین داستان نیز چاله کندن را امری دوست داشتنی و غریزی برای همه ی آدم ها تعریف کرده و بیان 
می دارد همه ی ما دلمان می خواهد بدانیم آن پایین چه خبر است و با همین مقدمه ی کوتاه ما را متقاعد 
می سازد کندن زمین چندان هم پیچیده و دور از انتظار آن هم برای کودکان نیست و این کار عالوه بر ارضای 

avid Roberts ▲
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 آدمی هر 
آن چه او را 
به عالیق و 
عزیزانش 
پيوند بدهد 
به خود 
نزدیک تر 
می سازد 
و مگر 
استخوان، 
آخرین 
حلقه ی 
زنجيری 
نيست که 
کودِک 
داستاِن ما را 
به پدربزرگ 
عزیزش 
وصل 
می کند؟

کنجکاوی حسی خوشایند را به همراه خواهد داشت. به خصوص اگر ناراحتی روحی یا درگیرِی 
ذهنی در پِس آن باشد.

استخوان مفهومی نمادین از یادآوری مرگ و میل به جاودانگی را در خود دارد. به شکلی که ما با 
اندیشیدن به مرگ پیری و فرسودگی را به خاطر می آوریم و این موضوع بیشترین نمود را در جسم 

و اندام ها ی بدن دارد.
حفر کردن زمین با سنگ برای پیدا کردن استخوان، مفهومی از بازگشت به گذشته را در بطن خود 
داشته و بی شباهت به اعمال انسان های نخستین نیست؛ استفاده از ابزاری ابتدایی و جمع کردن 

استخوان برای اعالم وفاداری به رفتگان غریزی بودن این افعال را تایید می کند.
»گونت« وقتی اولین استخوان را بعد از کندن زمین پیدا می کند عبارت »استخوِن پیِر خسته« را 
بر زبان می آورد، درست همان توصیفی که پدربزرگ در مورد استخوان های خودش به کار برده 

بود. عبارتی کلی که پیری و مرگ را در ذهن کودک به پدیده ای مجهول و غم بار بدل می سازد.
از همین رو شخصیت به شکلی نمادین عمیق تر می شود، او حاال دیگر می کوشد از سطح، پایین تر 
رفته و به الیه ی زیریِن آن چه تا به حال می دیده برسد با این تعبیر که او پس از آن که همیشه 
در پیاده  روی هایش، چیز هایی را با خود به خانه می برده، حاال با حفر زمین و پیداکردن استخوان، 

سعی در پاسخ دهی به سواالت ذهنی اش با برقراری ارتباط با دنیایی دیگر دارد.
او حاال می تواند استخوان را داخل جیبش با خود هرجا که خواست ببرد، حتی داخل خانه، چون 
سرنوشت هرچه او پیش از این در پیاده روی هایش پیدا می کرده به دلیل بزرگ یا غیربهداشتی 
بودنشان به جایی جز در ته باغ محتوم نمی شده است. حتی از این استخوان ها گردنبندی برای 
خودش می سازد و آن را زیر لباسش پنهان می کند، تا ما بفهمیم که او تا این اندازه می فهمد که 
اگر دیگران گردنبندش را ببینند سرزنشش خواهند کرد و هرگز معنِی کار او را نخواهند فهمید. 
اما چرا گردنبند؟ و مگر جز این است که آدمی هر آن چه او را به عالیق و عزیزانش پیوند بدهد به 
خود نزدیک تر می سازد و مگر استخوان، آخرین حلقه ی زنجیری نیست که کودِک داستاِن ما را به 

پدربزرگ عزیزش وصل می کند؟
زندگی در نزدیکی دریا این امکان را فراهم می سازد که خاک آن قدر نرم باشد تا یک کودک به 
راحتی بتواند هرجایی از زمین را بکند بدون آن که نیاز به ابزاری خاص داشته باشد. توجه به همین 
موضوِع ساده، حاکی از هوش نویسنده است و بیانگِر حواِس جمع او که همه ی تفاوت ها، از زاویه ی 
دید گرفته تا توانایی و تاثیر محیط و تجربیات، میان یک کودک و یک بزرگسال را شامل می شود. 
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این داستان، یکی از 10 داستان تأسف باری است )این کتاب در زبان اصلی با نام 10 داستاِن تأسف بار منتشر 
شده است( که در مجموعه ی »تارک دنیا مورد نیاز است« اثر »میک  جکسون« و با ترجمه ی خوب خانم 

»گالره اسدی آملی« به چاپ رسیده است.

avid Roberts ▲

17 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



powers-superJumbo ▲
18 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



مارک تواین در نوشته های خود بارها از شوخی و شیطنت استفاده کرده است و آثار گوناگونی را به رشته تحریر درآورده 
است اما دو داستان او را با تفسیری در کنار یکدیگر می توانیم بررسی و نگاه متفاوت او را به کودکان و نوجوانان دریابیم. 
تام سایر و هاکلبری فین دو داستان مشهور مارک تواین هستند که هر کدام دارای ویژگی هایی متمایز و متفاوت تلقی 
می شوند. در این نوشته به بررسی کاراکترهای این دو داستان می پردازیم و در عین حال کتاب بشر چیست؟ را نیز به 

عنوان اثر فلسفی تواین در محوریت کار قرار می دهیم.
بشر چیست؟

اگر بخواهیم جمع بندی مارک تواین نسبت به انسان را به صورت خالصه بیاوریم می توانیم این گونه بنویسیم:
بشر ماشینی است که نمی تواند هیچ چیز از خودش ایجاد نماید و کلیه حرکات او تحت تاثیر عوامل خارجی است.

کلیه اقدامات بشر برای یک منظور است و آن ارضای نفس می باشد، بشر جز اطاعت از آن قوه درونی چاره ای ندارد.
خوی بشر جزء غیرقابل تغییری است که با او به دنیا می آید و تا آخرین دقایق حیات همراه اوست.

بشر وابسته به توارث است و آینده معین خود را نمی تواند، عوض کند.
در این میان بهتر است نقبی به نظریات باروخ اسپینوزا بزنیم و تواین را بر این اساس تفسیر کنیم. از نظر اسپینوزا بشر 
دارای "کوناتوس" است. کوناتوس به عبارتی میلی سرکش برای به دست آوردن هر آن چیزی است که در طبیعت وجود 
دارد که شاید بتوان تلقی مارک تواین از نفس را همان کوناتوس دانست. اسپینوزا کلیه اقدامات بشر را بر اساس کوناتوس 
تفسیر می کند، و سپس مهار عقل را درمان آن می داند که بتواند کوناتوس را مدیریت و زندگی عقالنی همراه با آرامش 

بچه های خوب بد
روایت شیطنت و معصومیت در آثار مارک تواین

میالد مرتجی
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داشته باشد. عقل گرایان همچون دکارت و اسپینوزا، موجودات را همچون ماشین تلقی می کنند 
و عقل را اتاق فرمان این ماشین و میل را موتور محرکه. بنابراین نگاه ماتریالیستی آنها و عقل 
گرایی که در پیش می گیرند موجب می شود تا با استدالل های عقلی و تاکید بر دانش به سوی 
فلسفه ای رواقی و خردگرا بروند. اما مارک تواین در سنتی رمانتیک قرار می گرد. این را همه ما 
می دانیم که رمانتیک ها به شدت تحت تاثیر اسپینوزا قرار دارند و دلیل آن نیز همان کوناتوس 
است اما رمانتیک ها برای میل اصالت قائل می شوند و عبور از کوناتوس را نیز با همان میل و 

احساسات به سوی تعالی در پیش می گیرند.
تام سایر کیست؟

تام سایر فرزندی معصوم و در عین حال همراه با شیطنت فراوان است. تام سایر سعی می کند 
مشکالتی که برای او پیش می آید را با ذکاوت ذاتی رفع کند و مهارت حل مسئله خود را در 
مقابل اتفاقات به کار گیرد. تام سایر هنگامی که با مسئله جو سرخپوسته مواجه و فردی بی گناه 
را می بیند که به ناحق گرفتار زندان و اعدام شده است، سعی می کند تا با عبور از قوانین به او 
کمک و او را فراری دهد. به عبارتی می توان این موضوع را به این دلیل دانست که شیطنت برای 
تام نه ابزاری برای آزار دیگران بلکه ابزاری برای حل مسئله است. شیطنت حاوی ذکاوتی است که 
می تواند به تام کمک کند تا برای اهدافی که دارد پیش برود و از آن بهره ببرد تا همنوعان خود 
کمک کند. البته تام از این تیغ دو لبه علیه معلم، دوستان و... نیز استفاده می کند که شاید بتوان 

دلیل آن را ذات شیطنت دانست.
هاکلبری فین کیست؟

هاکلبری فین نماد گزاره چهارم مارک تواین است. بچه ای که مادرش فوت کرده و از دست 
پدرش که رفتاری نادرست در پیش گرفته عاصی است. او فرزند می سی سی پی است و آن را 
مادر صدا می زند. می سی سی پی زیستن با طبیعت را یادآوری می شود که رمانتیک ها بر آن 
تاکید بسیار دارند. اینچنین زیستی باعث می شود تا هاک از سویی زندگی طبیعی در پیش گیرد 
و در طبیعت بزرگ شود و نوع نگاه ویژه خود را بیابد، از جمله اینکه با یک عنکبوت بسازد و آن 
را رها سازد تا به زندگی خود بپردازد. اوج نگاه متفاوت هاک را در برابر جیم، برده سیاه پوستی 
می توان در نظر گرفت که با همراهی و دیالوگ هایی که بین آنها اتفاق می افتد مسئله برده بود 

جیم فراموش و ساحت انسانی او برای هاک مورد تاکید قرار می گیرد.
بچه های خوب بد

شاید بیشترین انتقادی که به مارک تواین شده است، این است که تام سایر و هاکلبری فین در 
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 شيطنت برای 
تام نه ابزاری 

برای آزار 
دیگران بلكه 
ابزاری برای 
حل مسئله 

است. شيطنت 
حاوی ذکاوتی 

است که می 
تواند به تام 

کمک کند تا 
برای اهدافی 

که دارد پيش 
برود و از آن 
بهره ببرد تا 

همنوعان خود 
کمک کند.

پایان داستان به یکدیگر اضافه می شوند و روند داستان تغییر می کند اما از زاویه ای دیگر 
می توان این گونه بررسی کرد که این دو یکدیگر را تکمیل می کنند و با همراهی هم می 
توانند معضالت را حل کنند. روایت شیطنت و معصومیت که در هر یک به گونه ای متفاوت 
نهادینه شده و موجب می شود که خط کشی ها و تعارضات بین آن دو حذف شود. به عبارتی 
شیطنت و معصومیت دو روی یک سکه هستند که اختالفات را از بین می برند، دوگانه 
هک و تام دوگانه شهر و روستا، ثروتمند و فقیر و... را از بین می برد. در اینجا می توانیم 
طنین داستان درخشان مارک تواین را بشنویم یعنی شاهزاده و گدا؛ برادرانی که اختالفات 
ظاهری هر یک را به راهی برده اما در ریشه یکسان هستند. مارک تواین شیطنت را ناشی 
از معصومیت و معصومیت را برایند شیطنت می داند تا انسان در جهان بی رحمی که در آن 
قرار دارد بتواند مجالی برای زیست مسالمت آمیز بیابد. جالب اینجاست که درک تواین برای 
آموزش رسمی آمریکا سخت بود؛ کتاب های او برای نوجوانان ممنوع اعالم می شد چراکه 
معتقد بودند که نوشته هایش موجب می شود که اخالق نوجوانان خراب شود و البته هنوز 

هم چنین نگاهی به تام و هاک وجود دارد.
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جهاِن کودکی، جهاِن شیفتگی به داستان است؛ آنچه بیش از همه گروهِ کومانچی ها را به هم می پیوندد داستاِن »مرد 
خندان« است.

مرِد خندان، داستان کودکی است که همراه با دیگر همساالِن خود عضو یک گروه تفریحی به نام »کومانچی ها« و »رییس«، 
جوانی 22 ساله راننده ی اتوبوس، رهبر بازی، مربی و داورِ ورزشی و راهنمای گردش و سرپرسِت این گروه است. او در 
ساعت های آزاد و زماِن رانندگی یک داستان دنباله دارِ فانتزی و گیرا به ناِم »مرِد خندان« که خودش آن را ساخته برای 
بچه ها می گوید. بچه ها به اندازه ای شیفته ی قهرماِن این داستانند که همواره می کوشند ماننِد مرِد خندان رفتار کنند و در 
رویاهاشان، خود را فرزنِد پنهانِی او می پندارند. یک روز که بچه ها می خواهند به گردش بروند دختری به نام مری هادسن 
همراهشان می شود که دوست رییس است. دختر کم کم با بچه ها دوست می شود و و گاه  به گاه در گردش ها، بازی ها و 
مسابقه ها همراهی می کند. تا اینکه در پایاِن داستان در دیدار مری هادسن با رییس، بی اینکه بچه ها چرایش را بدانند 
گفتگوی آن دو به بگومگو و ناسازگارِی اشکباری می انجامد و سرانجام برای همیشه از هم جدا می شوند. پس از رفتِن مری 
هادسن، رییس ماننِد همیشه بچه ها را در اتوبوس گرد می آورد و پیش از رفتن پاره ای دیگر از داستاِن مرد خندان را برایشان 
می گوید. در این بخش که گویا بخِش واپسیِن داستان است مرد خندان که همیشه از چالش های مرگبارِ گوناگون به شیوه ای 

پایاِن اندوهباِر کودکی در داستاِن »مرِد خندان«، 
نوشته ی سالینجر

کامران شکوری
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شگفت آور جان به در می برد، در گرفتاری تازه نمی تواند خود را رها کند و به گونه ای ناباور و دردناک 
جان می سپارد. بچه هایی آن همه وابسته به قهرمان، با شنیدِن این داستان یکه می خورند و تاِب پذیرِش 

آن را ندارند ولی ناگزیر داستان به پایان می رسد و آنان را به خانه بازمی گردانند.
داستان از دید راوی اول شخص روایت می شود. راوی کسی است که در زمانی که داستان روی می دهد 
یعنی سال 1928 کودکی نه ساله، ولی اکنون بزرگسال است. او در جهان داستان آشکارا کم سال و 
اندازه ی دانایی اش بسیار کمتر از دانش اکنون وی و هر انسان بزرگسال است. شیوه ی برخورِد او با 
رخدادها و نیز جانمایی او را درمیاِن روابِط آدم های بزرگسال داستان کودکانه است. دیِد او به حقایقی 
مانند پیشه ی رییس، با حقیقت بسیار متفاوت است. از جای و زماِن کنونی راوی چیزی نمی دانیم؛ 
راوی به یادآورِی رخدادهای زمان کودکی خود می پردازد و داستان را در نمای یک داستاِن شهری و 
کودکانه به خواننده می نمایاند. در یک جا راوی از تفاوت نگاهِ خود در نه سالگی و نگاه اکنونی خود به 
مرد خندان می گوید و با آنکه اعتراف می کند که هنوز هم  خود را نواده ی مرد خندان می داند ولی 
پندارِ کنونی او از این داستان با پندارِ آن روزها دوری بی اندازه دارد. در دیدگاهِ کودک همه ی حقایق 
با تخیل و احساسات آمیخته است و به گونه ای که او  گریزی از آنها ندارد. بسا که کودک تفاوتی میان 
جهان حقیقی و جهان داستانی یا خیالی نمی گذارد و هم از این رو است که از نظر کارشناسان، در 
میاِن سه رویه ی روانشناسانه ی هستِی ما یعنی کودک، بالغ و والد، تنها کودک است که قادر به درِک 
داستان و جهاِن داستانی است. ما تنها با رویه ی کودِک خود می توانیم داستان را بفهمیم و از آن لذت 
ببریم و رویه ی بالغ ما که تصمیم گیر و منطقی است و رویه ی والد که قواعد و ق راردادهای اجتماعِی 
فرا شخصِی زندگی ما را تشکیل می دهند، از آنجا که نگاهشان نقادانه است نمی توانند به کلیت و معنای 
داستان پی برده و در جهاِن آن جای گیرند. احساسات در جهان کودکی حقایق می گردند یا حقایق را از 
بن دگرگون می سازند. راوی این داستان اگر چه به ظاهر مردی است آگاه و بزرگسال ولی راوی نزدیک 
تر به خود داستان که خود نیز بازیگر و شخصیتی فرعی در رویدادها است کودک است. از این رو گویا 
ما دو راوی داریم که یکی در نه سالگی است و دیگری در بزرگسالی و راوی دوم جز از دریچه ی نگاه 
و تنگناهای کودکی نمی تواند به رویدادها پی ببرد. در شیوه ی نگارِش این داستان چنین احساساتی را 
نویسنده به گونه ای ضمنی نشان می دهد. راوی در این جهان چونان بقیه ی کودکان، جهاِن واژگانی 
و معنایی خاص خود را دارد که حتی بزرگساالن)مانند شخصیت رییس( هم وادار به پیروی از آنها 
هستند. واژه هایی برساخته ماننِد کومانچی یا خوِد لقِب »رییس« به سرپرسِت گردش های بچه ها از 
این شمار اند. ما با رویه ی کودِک خود جهان داستان را فهم می کنیم و چون به سوی والد و بالغ رفتیم 
داستان فهمی ما کم می شود، آمدِن دختر بزرگسال به بازِی بچه ها نیز همین گونه است و تا زمانی که 

  از این رو 
گویا ما دو 
راوی داریم 
که یكی در 
نه سالگی 
است و 
دیگری در 
بزرگسالی 
و راوی 
دوم جز از 
دریچه ی نگاه 
و تنگناهای 
کودکی 
نمی تواند به 
رویدادها پی 
ببرد.
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Mauro C Martinez.  Static On the TV Painting▲
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نتواند به قواعِد زمیِن بازی بچه ها را بپذیرد راهی به جهان آنها ندارد. برای رسیدن به این جهان باید 
بزرگی خود را فراموش کند و به 9 سالگی خود بازگردد. هنگامی با بچه ها همراه می شود که بتواند 
همه ی قواعد بازی آنان را رعایت کند و پس از آنکه  چنین شد چنان به آن ها آلوده و وابسته می شود 

که  همواره می خواهد این تجربه را با آنان تکرار کند.
از سویی اگر شخصیِت امروزین را بخواهیم از رهیافت های روانشناسانه بشناسیم باید به کودکی خود 
بیندیشیم که دانسته ها و ندانسته های آگاهی و ناخودآگاهی ما شخصیت امروزی ما را شکل می دهد و 
از سوی دیگر شخصیِت 9ساله ی این داستان همچون بسیاری از شخصیتهای سالینجر بچه ای تیزهوش 

و بسیار آگاه است که بیشتر از سن خود می فهمد و می داند. 
این داستان داستانی شهری است و پیوند کودک و خاطره های کودکانه  از شهر را بارها به ما گوشزد 
می کند. همه ی داستان در فضای بیرونی و بیشتر در حاِل حرکت می گذرد و خاطره هایی است که راوی 
از گردش ها، بازی ها و کارهای گروهیشان در روزهای تعطیل با اتوبوس رییس بازگو می کند و آنجا 
هم که گوش به داستان مرد خندان می سپارند در داخل اتوبوس هستند. آنها در طول سفرهای خود 
به پارک های مختلف شهر، »وان کورتلند« یا »پالی سیدز« می روند و در جاهای عمومی مشغول بازی 
می شوند. جاهایی که رهگذرانی مثل »پیرزنهای هاف هافوی عصا به دست یا زنهای کالسکه ی بچه به 
دست« مزاحم آنها هستند. آنان به رهبری رییس در پالی سیدز چادر می زنند. هنگامی که راوی یک 
بار از گم شدن خود در پای پل جرج واشنگتن می گوید به زیر یک بیلبورد بسیار عظیم شهری پناه 
می برد و لقمه ای از ناهارش را در حالی که اشک در چشم دارد فرو می برد تا رییس بیاید و او را پیدا 
کند. ما نمی دانیم راوی دوم از کجا شخصیت واقعی رییس را می شناسد و او را جوانی 22 ساله مودب و 
بی نهایت خجالتی می داند در حالی که در برابِر راوی اول ورزشکاری بسیار با استعداد، استاد روشن و 
خاموش کردن آتش، داوری خونسرد و منصف، و در رساندن کمکهای اولیه ماهر و دلسوز است. بچه ها 
در شیفتگی به او به راهی می روند که او را با آنکه تنها 157 سانت قد و پیشانی کوتاه و دماغی گوشتالو 
دارد در زیبایی هم رده ی بازیگران خوش چهره ی سینمای صامت وسترن آن روزگار مانند »باک جونز«، 
»کن مینارد« یا »تیم میکس« می پندارند. بازیگران محبوبی که در بعدازظهرهای شنبه یا یکشنبه نسل 
دانش آموزان آن روزگار امریکا در سینماها به تماشای فیلمهایشان نشسته و با دیدن آنان بزرگ شده اند.

رییس برای آنکه حقیقت زندگی خود را فراموش کند رو به داستان گویی می آورد و برای بچه هایی در 
سن راوی چه چیزی دلپذیرتر از داستان است؟ رییس در داستان خود نیز می کوشد زندگی خود را بازگو 
کند، مرد خندان انسانی است تنها که تنهایی اش اندازه ندارد و چنان زشت است که هیچ کس نمی تواند 
در سیمای او بنگرد و ناگزیر نقابی برچهره می زند. ولی همین انساِن جداافتاده از دیگران، آنچنان توانمند 

همه ی 
داستان 
در فضای 
بيرونی و 
بيشتر در 
حاِل حرکت 
می گذرد و 
خاطره هایی 
است که 
راوی از 
گردش ها، 
بازی ها و 
کارهای 
گروهيشان 
در روزهای 
تعطيل با 
اتوبوس 
ریيس بازگو 
می کند
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و دلکش است که قهرماِن بسیاری از داستان ها می شود و بچه ها کم کم زندگی راستین خود را فراموش و در جهان آن 
داستان ها زندگی می کنند. زیرا داستان برای کودک، تنها چیزی سرگرم کننده و برساخته نیست بلکه دورِی چندانی 
با زندگی و واقعیت ندارد و گویی برای رییس که کودکی را از دست نداده نیز این چنین است. راوی به تقلید از مرِد 
خندان همواره خنده ای زشت بر سیمای خود می نشاند، تا آنجا که پدر و مادرش از او می خواهند به این خنده پایان دهد 
و او و دوستانش همگی در پنهان خود را فرزند مرد خندان، و آدمهای ماجراجو با زندگی پنهانی گسترده می دانند که 
کسی از آن خبر ندارد و خودشان روزی آن را فاش خواهند ساخت. آنها در بازیگوشی هاشان دشمنان بالقوه ی نگهبانان 

آسانسورها هستند و توی گوِش سگ های اسپانیول بدون آنکه لبها را تکان دهند کلماتی را نجوا می کنند.
کودکان در فهم خود از داستان با احساس های مختلف درگیرند و یکی از آن احساساِت مهم احساس مرگ است و 
ترِس بسیار کودک از مواجهه با مرگ که مدام در داستان مرد خندان به شیوه ی فانتزی به تعویق می افتد تا عنصر 
کودکانه که بی مرگی است حفظ شود در پایان داستاِن مرد خندان به ناگاه در طرزی بسیار ناگهانی، دردناک و هولناک 
نمایان می گردد. این همانی کودک با داستان بسیار زیاد و بسیار سریع است از این رو مواجهه ی او با مرگ متفاوت و 
احتماِل گریِز او از مرگ تا پیش از وقوع آن بسیار باالست. و این شاید پایان کودکی و رسیدن به امر جهان واقع باشد که 
راوی پس از شنیدِن پایاِن اندوهبارِ داستاِن مرد خندان، گویی نقاب او را در یک دستماِل کاغذِی سرخ میانه ی کوچه 

ها گیرافتاده می بیند و برای همیشه از جهان داستان به جهان واقع کوچ  می کند.

J. D. Salinger ▲
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از آنجا که کودکان جثه ای کوچکتر دارند از زاویه ی دیدی دیگرسان فضاهای شهری را مشاهده و درک می کنند. اما 
این تنها تفاوت آن ها با بزرگساالن  نیست؛ ساختار به بلوغ نرسیده ی مغز کودکان دلیل دیگری برای درک متفاوت 
آن ها از فضای شهری است. »بندانگشتی«، داستاِن دختری است که از دانه ای جو متولد می شود و موجودی به 
غایت کوچک که گهواره اش، پوست گردو و لحافش، برگ گل سرخ است. او با دنیایی بی نهایت بزرگتر از خودش  
احاطه شده است. در این نوشتار سعی می کنیم که شخصیت اصلی این داستان »بندانگشتی« را به مثابه کودکی در 
فضای شهری بپنداریم و سفر ادیسه وار او را از منظر شهرسازی بررسی کنیم. برای این کار فضای طبیعی پیرامون 
بندانگشتی را جایگزین فضای شهری می کنیم، هرچند این دو محیط تفاوت های زیاد و انکار ناپذیری دارند ولی از 
حیث برخورداری از »ادراک محیطی« یکسان هستند؛ ادراک محیطی در فضا بیش از آنکه تعیین کننده و نمایش 
دهنده نسبت مکانی و محدوده ها باشد، مشحون از »روابط« است؛ که شامل تعامالت مردم با یکدیگر و با فضا 
می باشد . حضور انسان در هر فضا پس از دریافت)درک، فهم و برداشت(، فرصت هایی برای مفاهیمی از قبیل تصور، 
آرزو، خیال و... را فراهم می کند که همگی نتیجه ی این روابطند. همچنین پژوهش های گوناگون، نشان داده اند که 
مقصود کودکان از شهر، عمال »تجربیاتی « است که با شهر در ارتباط است و یا به عبارتی همان فضاهایی است 

سفری در شهر با بندانگشتی

نگار نصری
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که کودک در آن فعالیت می کند. لذا بنابر دالیل فوق مقایسه ی این دو محیط در این داستان از این حیث 
امکان  پذیر است.

در ابتدای داستان بندانگشتی را قورباغه ی زشتی می رباید، قورباغه او را از ناحیه ی امن خانه بیرون می کشد 
و با خود به لجن زار متعفنی در زیر آب می برد که خانه ی خود است؛ بند انگشتی برخالف خواست خود 
به آن مکان می رود و به ماندن در آنجا عالقه ای ندارد زیرا که شهر قورباغه ها در لجن زار، بر اساس ویژگی 
ها و عالیق آن ها ساخته شده و با محیطی که بندانگشتی به آن عادت دارد و برای او مناسب است، 
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فرسنگ ها فاصله دارد. در واقع اگر محیط شهری به مثابه متنی باشد که در برابر مخاطبان گشوده 
است؛ برای شناخت هرچه بیشتر محیط، افراد باید قادر به خواندن این متن باشند و این خوانش بر 
اساس ویژگی های فرهنگی، تاریخی، سیاسی و جهان بینی  افراد صورت می گیرد. بند انگشتی در این 
محیط احساس جداماندگی می کند؛ زیرا عمال توانایی ارتباط برقرار کردن با محیط را ندارد. بنابراین 
اگر محیط شهری به دور از سالیق و نیازهای کودکان طراحی و ساخته شود؛ برایشان ناکارآمد است؛ 
چرا که این شهروندان کوچک مانند سایر شهروندان به محیط هایی امن) چه از نظر فیزیکی و چه از 
نظر روانی( نیازمند هستند؛ محیط هایی که دسترسی ایمن آن ها را در سطح شهر فراهم کند،  برای 
کودک جذاب و دعوت کننده باشد و باعث ایجاد حس تعلق او به شهر گردد. در واقع شهر قورباغه ها 
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برای بندانگشتی هیچ کدام از این موارد را ندارد و برای همین او از این شهر به گندمزاری می گریزد که 
جز شاخه های خشک و لخت، که از زمین یخزده سر برآورده اند چیزی در آن نیست؛ اما همین ساقه های 
خشک برای بندانگشتی چنان بزرگ و بلند هستند که گویی از وسط جنگلی انبوه می گذرد. پس 
می بینیم که برداشت ها از یک محیط واحد مانند گندم زار، مرکز محله و یا واحد همسایگی، به عوامل 
زیادی مانند، قد، سن ، زاویه ی دید بستگی دارد، افراد بر اساس ویژگی های خاص خود اجزای مختلفی 
از محیط را برای به یادآوری و آدرس دهی انتخاب می کنند. برای مثال  شاید بارها در هنگام صحبت با 
کودکان متوجه ی این موضوع شده باشید، که هر دوی شما نشانی مکانی یکسان را می دهد اما با اِلمان 
های کامال متفاوت. ممکن است شما ساختمان بزرگ شهرداری و کودک آب نمای کوچک واقع در 
پیاده رو را برای آدرس دهی انتخاب کنید. این امر به دلیل وجود خوانایی متفاوت از شهر در ذهن شما و 
کودک رخ می دهد؛ خوانایی در واقع همان کیفیتی است که به فضای شهری وضوح می بخشد و سبب 
می گردد که سیمای شهر بهتر به ذهن سپرده شود. چگونگی شکل گیری تصویر ذهنی به نسبت ادراک 
افراد از فضا در گروه های سنی مختلف متفاوت است. یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در تفاوِت خوانایی 
شهر توسط کودکان و بزرگ ساالن تفاوت در جثه ی آنان است. به داستان باز می گردیم، شاید در نگاه 
نخست ، بندانگشتی به دلیل ابعاد بسیار کوچکش توانایی تعامل با محیط را از دست بدهد. این دیدگاه 
درست همان منظِر دکارتی در معماری و شهرسازی است  که باور دارد، تنها در صورتی که ابعاد محیط 
براساس ویژگی های جسمی و تناسبات بدن انسانی ساخته شود افراد قادر به درک و استفاده از محیط 
خواهند شد. در این تعریف انسان مقیاس است و فضای شهری با انسان قیاس پیدا می کند، در حالی که 
این دیگاه یکسره صحیح نیست. باید گفت فضای شهری برای انسان است نه اینکه انسان مقیاس فضای 
شهری باشد. برای مثال هنگامی که بند انگشتی از میان گندم زار عبور می کند؛ از آن به عنوان جنگلی 
انبوه یاد می کند، بندانگشتی بودن، مانع درک او از فضای اطرافش نمی شود، بلکه تنها باعث می شود  آن را 
به گونه ای دیگر تجربه و درک  کند. انسان هیچ گاه مقیاس وجود هستی و پدیده های هستی نیست؛ بلکه 
انسان جزئی از هستی و پدیده های آن است و مقیاس انسانی معنایی بیشتر از ابعاد و اندازه های ریاضی 
وار دارد.  درک مقیاس انسانی در معماری و شهرسازی ریشه در شناخت خود انسان دارد. چرا که معماری 
از آن انسان است و فضای معماری برای انسان مقیاس پیدا می کند، نه با انسان.  از این رو تنها مقیاس 
کالبدی مهم نیست بلکه مقیاس فضای معماری در شکل کنشگری محیط بر انسان، و انسان بر محیط 
هم مدنظر است و الزمه  ی رسیدن به این مقیاس در معماری و شهرسازی شناخت ماهیت انسان است. 
شناختی که انسان را نه به مثابه ابژه در محیط  بلکه در کنش گری با معماری محیط تجسم  می کند و 
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این شناخت از انسان می تواند مفهوم مقیاس انسانی در معماری را که اکنون صرفا در اندازه ها ی فیزیکی 
و کالبدی مکان معنا می گردد تغییر دهد.

در مثال اول، شاید دلیل به یاد سپاری آبنمای کوچک توسط کودک، نه تنها ابعاد آن، بلکه وجه پویای 
آن از نظر حرکت آب باشد که آن را در ذهن کودک حتی مهم تر از ساختمانی بزرگ و با اهمیت 
می کند. شهرسازی و معماری امروز فقط ابعاد ریاضی و تناسبات طالیی نیست؛ بلکه اندازه و ابعاد، 
مرتبط با مفهوم محیط و فهم انسان از آن محیط و به معنای تاثیرگذاری محیط بر انسان و انسان بر 
محیط با فهمیدن و درک کردن معنای جزئیات تشکیل دهنده ی محیط و میزان تاثیرگذاری آنها در 

روان انسان است زیرا که »انسان جزیي از محیط است نه محیط جزیی از انسان.«

در ادامه  داستان، بندانگشتی  مدتی را تنها، در جنگل  می گذراند، ولی کم کم با سرد شدن هوا و سخت 
شدن شرایط زندگی در محیط طبیعی اطرافش که به طبع برای موجودی به آن کوچکی بسیار خشن 
و تهدید آمیز است؛ به خانه ی موش صحرایی  و موش کور پناه می برد. آن ها با روی باز از او استقبال 
می کنند و اجازه  می دهند در داالن های زیرزمینی خانه شان زندگی کند. بندانگشتی ساکن خانه ای 
امن به دور ازعوامل تهدیدکننده ی  محیط طبیعی می شود. ولی این امنیت برای او معایبی هم دارد؛ 
او با ماندن در داالن های زیر زمین از تجربه ی نور و ارتباط با محیط طبیعی و گیاهان اطراف محروم 
می شود. درست به مانند کودکان که در گذشته بیشتر در فضای عمومی شهر ها حضور داشتند، اما در 
دوران جدید توسط اجتماع، مدرسه، خانواده و سایر بزرگساالن تحت نظارت و کنترل قرار گرفته اند، 
مجبور به عقب نشینی از فضاهای عمومی به فضاهای خصوصی و از فضای محله ها به درون خانه ها 
شده اند و »فعالیت آزاد« کودکان روز به روز کمتر می شود؛ فعالیتی که برای رشد و پرورش کودکان و 

نیز فعالیت تعلیم و تربیت کودکان ضروری است.
در ادامه بندانگشتی که از زندگی در زیر زمین به دور از گرما و نور به تنگ آمده بدن نیمه جان پرستویی 
را در راهروهای خانه ی موش کور پیدا می کند. برای او پرستو پیام آور نور و زندگی است و با صرف وقت 
زیاد و مراقبت های بی وقفه، زندگی را به این بدن بی جان باز می گرداند؛ پرستو برای بندانگشتی به مثابه 

روزنه ای از امید وآینده ای روشن است.
تن پرستو برای کودکان امروزی می تواند تمثیلی از محیط زیست باشد. محیط زیستی که با شتاب 
فراوان در سراشیبی سقوط حرکت می کند؛ محیط زیستی که اصال حال و روز  مساعدی ندارد و 
نیازمند کودکانی مسئول برای حفاظت و حمایت است. کودکانی که ارزش ها، تعهد و مهارت های مورد 
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نیاز برای حفظ و پشتیبانی محیط زیست را دارا باشند. پرداختن به محیط زیست کودکان به عنوان 
بزرگترین گروه سنی از لحاظ فراوانی و همچنین یکی از مهم ترین گروه های سنی که هم نسل بعدی 
را تشکیل می دهند و هم مسئولیت ارتباط نسل حاضر با نسل آینده را دارند؛ اساسی ترین کار هر 

جامعه ی انسانی است چرا که  بقا و دوام جامعه به آینده ی کودکان وابسته است.
در ادامه همین پرستو مسبب نجات بندانگشتی می شود.و بندانگشتی سوار بر پرستو به سمت 
سرزمین های گرم که منزلگاه خورشید است می رود؛و در آنجا با مردمی درست به اندازه ی خودش 
روبه رو می شود. اکنون دیگر بندانگشتی تنها نیست، او به اجتماع و مردمی تعلق دارد که حرفش 
را می فهمند و می تواند به راحتی با آن ها ارتباط برقرار کند. همه چیز در آن محیط عالی به نظر 
می رسد؛ عالوه بر اینکه او یک جفت بال از دوستانش هدیه می گیرد که به وسیله ی آن ها می تواند 

سفرش را به سمت آینده ی درخشان خود ادامه دهد.
در واقع همه ی کودکان نیاز به شهری دارند که دوستار آنان باشد. شهری که خواسته ی کودک در 
اولویت قرار گرفته شود و شرایط اجتماعی، فرهنگی و معماری شهر همسو با نیاز آن ها باشد. شهری 
که کودکان نقش موثری در تصمیم گیری در مورد آن داشته و نظرات آنان در این تصمیم گیری ها 
اعمال شود. شهری که کودکان در آن احساس امنیت و آرامش کنند و قادر به یادگیری در مورد 
فضای پیرامون خود باشند. بالی که طراحان و برنامه ریزان شهری می تواننده به کودکان برای پرواز 
بدهند؛ در واقع طراحی محیطی مناسب برای کودکان است که کودک بتواند در این محیط ببالد و 

با فراغ بال به سوی آینده ی خود پرواز کند.
نگار نصری کارشناس مهندسی شهرسازی 

) بررسی ویژگی های شهر دوست داشتنی از نگاه کودکان ابوالفضل کربالیی حسینی غیاثوند، 
فصلنامه علمیـ  پژوهشی مطالعات شهری دانشگاه کردستان شماره ی 9 زمستان 1392(

. )نشانه شناسی شهری و نقش آن در خوانایی و شناسایی محیط  مرتضی میرغالمی و امیر واعظ 
شهانقی بشیر رباطی محمد، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس دوره 3، شماره ی 1ـ1392(

.)نگاهی به مقیاس انسانی در معماری از دریچه ی پدیدارشناسی نویسنده رضا باباخانی(
.) ظرفیت های فیزیکی و اجتماعی محله و فعالیت های فراغتی کودکان نوشته ی فریفته هدایتی ارائه 

شده در چهارمین همایش پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی در دی ماه 96(
)مقاله ی محیط زیست و کودکان مهرانگیز اربابی و سعید مظلومیان ارائه شده در سومین همایش 

سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی 1394(
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پیش درآمد
وقتی داستان می خوانیم، ممکن است چنان غرق در ماجراها یا ریزه کاری های رفتار و افکار شخصیت  ها بشویم که 
چرایی و چگونگی خلق هر شخصیت به شکل خاص و اینکه ما چگونه در حال برقراری ارتباط با شخصیتی تخیلی 
هستیم و ازین مهم تر، چرا آن را باور می کنیم، کمتر به ذهنمان بیاید. در واقع نویسنده ها در سبک های مختلف، 
شخصیت ها را با شیوه های متفاوتی می سازند و پرداخت می کنند. اینکه شخصیت ها چگونه و با چه واسطه هایی به ما 
معرفی می شوند، بخشی از شگردهای نگارش است که نویسندگان در هر سبکی با راهبردهایی خاص به کار می گیرند 
تا نگرش خود دربارۀ جهان و انسان را ارائه و تقویت کنند. تمایزات میان شخصیت ها یا شیوه های شخصیت پردازی 
بخشی از گزینشی است که نویسنده انجام می دهد و چه بسا نویسندۀ نوعی می توانست، انتخاب های دیگری داشته 
باشد؛ در این صورت داستان نیز شکل دیگری پیدا می کرد. بنابراین شخصیت در اصل عنصری داستانی است و به عنوان 
یکی از عناصر داستان پیوندها و ارتباطاتی درهم تنیده را با دیگر اجزای داستان برقرار می کند. در داستان نویسی 
پسامدرن ما با جهان های داستانی ای مواجه می شویم که کانون توجه خود را بر روایت و عوامل شکل دهندۀ آن مثل 
شخصیت ها، نویسنده و خواننده متمرکز می کند. به عبارتی برخی داستان های پسامدرن، داستان هایی دربارۀ خود 
داستان هستند و به همین دلیل در این داستان ها شخصیت نه تنها در جهان داستان نقش  می آفریند، بلکه بر این 
نقش آفرینی وقوف نیز دارد. جهان واقع )و زندگی روزمرۀ ما( نیز مشحون از روایت هاست و ما نیز در ساحت واقعیت 
درست مانند شخصیت ها نقش ایفا می کنیم، ما واقعیت را از طریق روایت یعنی در ساحتی داستانی انتظام می دهیم. 
واقعیت پهلوبه پهلوی تخیل و با آن هم مرز است. داستان نویسان پسامدرنیست با ساخت شخصیت هایی که مرز واقعیت 
و خیال را نقض می کنند، نگرش مورد نظرشان دربارۀ واقعیت یعنی تداخل ساحت واقعیت و تخیل را برمال می کنند. 
شیوه ای که سعی دارد ما را به تعمق در مفاهیم و عملکردهایی سوق دهد که گویا اموری بدیهی می پنداریم، اینکه چه 
روایت هایی را می شنویم و چه روایت هایی را می سازیم؟ چرا واقعیت را این طور تفسیر می کنیم و آیا واقعیت می تواند 
ساختگی باشد؟ چه چیز باعث می شود یک موضوع یا واقعه در جهان های فرهنگی مختلف یا در رسانه های مختلف به 

 بودن یا نبودن!

معصومه حسیني

خلق شخصیت  های دو زیست، شیوه ای برای طرح پرسش های وجودشناسانه
 در رمان »آزاده خانم و نویسنده اش«1
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 پيش از رمان های 
پسامدرن 

صناعاتی که 
نویسندگان برای 

خلق داستان ها 
به کار می بردند، 

در پی کتمان 
داستانی بودن 
متن و ارائۀ آن 
به عنوان بدیل 

واقعيت بود. 
یعنی نویسندگاِن 

پيش تر، سعی 
می کردند یک 

جهان یک دست 
و بدون درز در 

واقعيت برسازند. 
هدفی که ایجاب 

می کرد، شخصيت 
داستانی 

برابرساخِت 
مابازای عينی اش 
در واقعيت باشد 

یا اینكه نفس 
واحدی باشد که با 
ذهنش و خاطرات 

و تجربه های 
فردی اش واقعيت 
را تفسير و تعریف 

 کند.

شکل های متفاوت و گاه متناقضی روایت شود؟ کدام افکار، هنجارها و گفتمان ها است که ما 
هنگام روایت کردِن واقعیت، تحت تأثیر آن قرار داریم؛ به عبارتی هنگام بازگویی واقعیت، چه 
بازگوکننده یا راوی یک فرد باشد، چه یک متن تاریخی یا داستانی و چه خبرهای رسانه ای، 
در همۀ این روایتگری ها چه ساختارهای ذهنی  و زبانی ای غالب است؟ این روایت ها که در 
اصل سازمان دهندگان واقعیت هستند، چه گفتمانی را تثبیت می کنند؟ چه کسانی روایت ها 
را تولید می کنند و چه نگرشی را تقویت می کنند؟ در رمان »آزاده خانم و نویسنده اش« ما 
روایتی را می خوانیم که خود دربارۀ روایت و چندوچون روایتگری است، این درحالی است 
که پیش از رمان های پسامدرن صناعاتی که نویسندگان برای خلق داستان ها به کار می بردند، 
در پی کتمان داستانی بودن متن و ارائۀ آن به عنوان بدیل واقعیت بود. یعنی نویسندگاِن 
پیش تر، سعی می کردند یک جهان یک دست و بدون درز در واقعیت برسازند. هدفی که 
ایجاب می کرد، شخصیت داستانی برابرساخِت مابازای عینی اش در واقعیت باشد یا اینکه 
نفس واحدی باشد که با ذهنش و خاطرات و تجربه های فردی اش واقعیت را تفسیر و تعریف 
 کند. به هر حال تا پیش از داستان های پسامدرن بنابر گزینش و شیوۀ غالب نویسندگان خللی 

rene magritte. Decalcomania▲
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rene magritte. Time transfixed▲
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در باورپذیر بودن، فردیت و هویت شخصیت ایجاد نمی شد. پیش از پسامدرنیسم داستان ها از 
نشانه های داستانی بودن زدوده می شدند، اما در پسامدرنیسم در بسیاری مواقع با فراداستان ها 
به جای داستان ها مواجهیم. »آزاده خانم و نویسنده اش« نیز در وهلۀ نخست یک فراداستان 
است. به تعبیر دقیق تر  این رمان یک داستان دربارۀ داستان است که به تدریج متون متعددی 
را در درون هم باز می کند و به تبع آن شخصیت ها می توانند در این سطوح روایی مختلف 
رفت وآمد  کنند. اما در مواجهه با داستان هایی از قبیِل »آزاده خانم و نویسنده اش« سؤالی که 
بد نیست در آن تأمل کنیم، این است: چرا برخی نویسندگان، داستان هایی دربارۀ داستان 

 می نویسند و این تمایل به فراداستان نویسی چگونه عناصر داستان را دگرگون می کند؟
»بودن«، اینکه ما وجود داریم یا نه و اینکه چه چیز وجود ما را ثابت می کند، همواره از 
دل مشغولی های فلسفی انسان بوده است. برایان مک ِهیل معتقد است داستان های پسامدرن 
وجودشناسی .  سیطرۀ  در  داستان هایی  هستند،  فلسفی  راستاِی  همین  در  داستان هایی 
داستان هایی که پرسش هایی دربارۀ هستی و هستندگی را بر پرسش های معرفت شناسانه 
ترجیح می دهند. از این منظر تمهیداتی چون فراداستان نویسی نیز تالشی برای برجسته کردن 
پرسش های وجودشناسانه اند. تغییر در رویکردهای فلسفی داستان های پسامدرن نسبت به 
اسالف خود یعنی رئالیسم و مدرنیسم به تغییر در عناصر داستانی منجر شده است، عناصری 
از قبیل شخصیت پردازی. به تعبیر مک هیل ظهور شخصیت های دوزیست در داستان های 
پسامدرن بخشی از راهبرد نویسندگان پسامدرنیست برای نشان دادن اضطراب وجودشناسانۀ 
انسان امروز است. انسانی که  ناخودآگاه و بیش از هر زمانی با این پرسش مواجه است که آیا 
من وجود دارم؟ در زمانۀ تصاویر و ارتباطات دیجیتال چگونه وجود می یابم و موجودیت من 
چگونه پذیرفته یا واقعی می شود؟ در این مسیر چه بخش هایی از وجود من دچار دگرگونی 
نیز  فراداستان نویسی  ترتیب  به همین  باشم؟  داشته  وجود  می توانم  می شود؟ من چگونه 
یکی از شیوه هایی است که پسامدرنیست ها به کار می گیرند برای ایجاد زمینۀ نقش آفرینی 

شخصیت هایی که بر ساختگی بودن هویت و وجود خود واقف اند.       
شخصيت پردازی  در  وجودشناسانه  تمهيدی  دوزیست:  شخصيت های  )خلق 

پسامدرن۲ (
ما در زمانه ای به سر می بریم که وجودمان فقط محدود به فضاهای فیزیکی و عینی نیست. به 
این ترتیب مفهوم وجود داشتن برای انسان امروز دگرگون شده است. امروزه انسان هم زمان 
می تواند به موازات هم در دو جهان عینی و دیجیتال حضور داشته باشد و این موجودیت 

به تعبير 
مک هيل 

ظهور 
شخصيت های 

دوزیست در 
داستان های 

پسامدرن 
بخشی از 

راهبرد 
نویسندگان 

پسامدرنيست 
برای نشان 

دادن اضطراب 
وجودشناسانۀ 

انسان امروز 
است. 

37 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



rene magritte. Golconda▲ 38 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



چندگانه شکل های نوینی از روابط را ایجاد کرده است. به تعبیری هستی 
انسان امروز دست خوش زمانۀ خودش است )به تعبیر مک هیل انساِن 
»آلت دست« زمانۀ خویش( و این موضوع از دید نویسندگان پسامدرن دور 
نمانده است. پسامدرنیست ها در ایجاد پیش زمینه برای درک این زمانۀ نو 
پیشگام بودند، هر چند نمونه های اولیه ای که این نویسندگان  به آن توجه 
کردند، داستان های علمی تخیلی بودند که پیش تر به جهان های ممکن 
و موجودات دوزیست پرداخته بودند. به نظر مک هیل شخصیت  پردازی 
به  موسوم  شخصیت های  از  پسامدرن  داستان های  در  وجودشناسانه 
سایبرگ در داستان های علمی تخیلی متأثر بوده. شخصیت هایی که در 
اصل ترکیبی از انسان عینی و موجودات ماشینی یا غیرانسانی بودند که 
نه کاماًل به ساحت واقعی پایبند بودند و نه کامالً  به ساحت تخیل تعلق 
داشتند. این داستان ها که در دهۀ شصت بسیار رواج پیدا کردند، نشان 
می دادند که در جهان های آینده )آینده شهرها( و جهان های ممکن دیگر، 
شخصیت هایی وجود دارند که با وجود گوناگونی، در اساس پیوندی از 
انسان عینی و تکنولوژی های مکانیکی یا زیستی و پزشکی بودند. با این 
استدالل مک هیل در بخشی از کتابش »داستان پسامدرنیستی« به این 
موضوع می پردازد و ژانر علمی تخیلی را بر داستان نویسی پسامدرن مؤثر 
می داند. او معتقد است در اصل داستان  علمی تخیلی ژانری وجودگراست، 
برخالف داستان های پلیسی که ژانری معرفت گراست و به دنبال یافتن 
چیستی حقیقت است. داستان علمی تخیلی ژانری است که مرز واقعیت 
و تخیل را به چالش می کشد. موضوع مهم در داستان های پسامدرن نیز 
همچون داستان های تخیلی مرز واقعیت و کیفیت موجودیت انسان و 
جهان است. از نظر مک هیل عناصر داستان های پسامدرنیستی در غلبۀ 
وجودشناسی دگرگون شده اند و در جهت پروردن مضامین وجودشناسانه 
مهم ترین  از  یکی  مضمون(.  به  نقل  )مک هیل،1392،  می کنند  عمل 
ویژگی های داستان های پسامدرن به هم ریختگی ساحت ها یا جهان های 
وجودی است. نویسندگان این داستان ها از شیوه های مختلفی برای درهم 
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ریختن مفهوم واقعی بودن استفاده کرده اند که از آن جمله می توان به »فراداستان نویسی« و »اتصال 
کوتاه« اشاره کرد. در نهایت این دو شیوه به ظهور شخصیت هایی منجر می   شود که می توانند در چند 
ساحت وجود یابند. شخصیت پردازی پسامدرن گاه به گونه ای پیش می رود که شخصیت هایی از لحاظ 
وجودشناختی »دوزیست« خلق می شوند. دوزیستان رده ای از جانوران اند که قادرند هم در خشکی و 
هم در آب زندگی کنند، یعنی در دو ساحت متمایز و هم مرز. نام گذاری مک هیل زمانی هوشمندانه تر 
به نظر می رسد که بدانیم این جانداراِن دوزیست می توانند در هر یک از این ساحت ها )یعنی خشکی و 
آب(،  به طور موقت و متناوب حاضر شوند. یعنی این جانوران نیز میان دو زیستگاه خود در رفت و آمدند. 
شخصیت های داستان های پسامدرن نیز به فراخور آنچه تجربه می کنند یا روایت برای آن ها رقم زده است، 
میان جهان های متعدد رفت وآمد می کنند. گاه این جهان ها،  جهان داستان و جهان واقعیت است، گاه نیز 
چند متن یا جهان داستانی مختلف است که شخصیت در همۀ آن ها نقش آفرینی می کند یا وارد می شود. 
واقعیت و تخیل دو جزء تفکیک ناپذیرند، این دو همواره بر هم اثر دارند و تعریف و چگونگی یکی بر 
دیگری اثر می گذارد؛ اینکه چه چیز را خیالی بپنداریم، هم زمان حاوی این نکته نیز هست که چه چیز را 
غیرتخیلی یا واقعی می پنداریم یا برعکس. گفتیم که به چالش کشیدن تخیل از موضوعات حائز اهمیت 
در داستان های پسامدرن است. بنابراین در این داستان ها همراه با تخیل، واقعیت )یا بهتر بگوییم آنچه 
ما واقعیت می پنداریم( نیز مورد مناقشه قرار می گیرد. در سبک های دیگر داستان نویسی مثل رئالیسم یا 
مدرنیسم ما با شخصیت ها، رویدادها و مکان ها و به طور کل جهان داستانی ای مواجه بودیم که از تخیل 
نویسنده نشئت گرفته بود؛ با این وجود مرزی نفوذناپذیر بین واقعیت و تخیل وجود داشت و خواننده 
متوجه این خیالی بودن نمی شد یا این فرض را کنار می گذاشت، یعنی در داستان های مدرن و رئالیستی 
داستان یا جهانی که در اصل ساخته و پرداختۀ گزینش های نویسنده بود، باید واقعی پنداشته می شد. 
بنابراین هر نوع ردپایی که  این تصنع یا داستان بودگی را نشان می داد، از متن زدوده می شد. برعکس، 
داستان نویسان پسامدرن همین تخیل روایی یا ساختگی بودن داستان را کانون توجه خود قرار می دهند 
و به  داستان رنگ وبویی وجودشناسانه می دهند. اولین چیزی که در همان آغاز رمان  »آزاده خانم و 
نویسنده اش« جلب توجه می کند، اذعان به این نکته است که نویسنده ای در حال نوشتن یک داستان 

است. 
یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیشکی نبود. یک دکتری بود به اسم دکتر اکبر که نویسنده و روانپزشک 
بود و دکتر مادر دکتر رضا هم بود که دکتر ادبیات و نویسنده بود، بخصوص نویسنده این نوع نوشتن 
که حاال نوشته می شود، جلو چشم شما نوشته می شود و شما هم جلو چشم نویسنده آن را می خوانید 

)براهنی، 1384: 3(. 
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راوی، روایت را با اشاره به خواننده آغاز می کند. خواننده بخشی از جهان واقعیت است و راوی بخشی از 
جهان تخیل )یا متن(. وقتی که راوی وارد ارتباط مستقیم با خواننده می شود و او را خطاب قرار می دهد، بر 
وجود داشتن او صحه می گذارد و وجود خود را نیز به عنوان تفسیرکننده یا بازگوکنندۀ این جهان تخیلی  
برمال می کند. راوی تلویحاً جایگزین متنی نویسنده  است که نه کاماًل  با نویسنده واقعی هم هویت است و 
در عین حال نیز به دلیل نقش روایتگری با نویسندۀ واقعی هم ارز پنداشته می شود. درواقع راوی عنصری 
از داستان است که از لحاظ وجودی در مرز واقعیت و تخیل قرار دارد، نه کاماًل به این جهان و نه کاماًل به 
دیگری تعلق دارد. داستان های پسامدرن نیز همین میانجی گری راوی میان خیال و واقعیت را برجسته 
می کنند. بنابر تعبیر مک هیل خواننده و راوی هر کدام »مجاز جزء به کل« از جهان خود هستند و ارتباط 
میان آن ها یعنی نقض مرز میان دو جهان واقعیت وخیال. خواننده نیز هم ارز راوی است، یعنی از بسیاری 
جهات به راوی شبیه است و تجربه هایی از نوع روایت گری دارد. خواننده جزئی از فرآیند روایت است، 
او نیز بخشی از  داستان را ادامه می دهد و همواره در ارتباط با هر دو جهان تخیل و واقعیت قرار دارد. 
او نیز در دنیای واقعی در روایت های مختلفی ورود می کند، راوی است یا شخصیتی در روایت هایی که 
هر روز بخشی از واقعیت را برای او می سازند و شکل می دهند. او نیز در ساختن سطوح روایت یا سطوح 
واقعیت ایفای نقش می کند. در پنداشت پسامدرنیست ها روایت برابر است با تالش برای ساخت واقعیت، 
داستان های پسامدرن شیوه ای برای وقوف بر این نقش آفرینی و درک موقعیت روایی انسان در زندگی 

اجتماعی اش است. 
از جمله مصداق های ساختارمندی یک رمان )یعنی وجود رابطۀ انداموار و درهم تنیدۀ عناصر آن( پردازش 
متناسب صحنۀ آغازین رمان است. »آزاده خانم و نویسنده اش« از همان آغار بر سطوح روایی یا ارتباط 
میان جهان های وجودی تأکید می کند. این آغاز بدیع و غیرمنتظره پیش درآمدی بر رویۀ رمان برای خلق 
موقعیت های وجودشناسانه است. صحنۀ آغازین رمان »آزاده خانم و نویسنده اش« نه به  شیوه ای رئالیستی 
به ارائۀ توصیفی دقیق از مکان یا شخصیت های رمان معطوف است و نه سیاقی مدرنیستی دارد تا به طور 
مستقیم و بدون مقدمه چینی به درون رؤیاها و اوهام شخصیت ها وارد  شود. صحنۀ نخست رمان بیش از 
هر چیز به برجسته کردن وضعیت وجودی خواننده، شخصیت ها و نویسنده چشم دارد. این آغاز تلویحاً 
نشان می دهد که خواننده قرار نیست، روایتی یک پارچه یا سرراست را بخواند، بلکه خودش نیز جزئی از 
چالش های نگارش و خوانش این متن است. رمان از همان ابتدا با مخدوش کردن مرز میان جهان خواننده 
و نویسنده و شخصیت ها، ساحت تخیل و واقعیت را در هم می آمیزد و از همه مهم تر این سه رکن را 
هم ارزِ هم قرار می دهد، به طوری که هر یک می تواند جای دیگری را بگیرد. خواننده می تواند به داستان 
بیاید و شخصیت به ساحت واقعیت برود، نویسنده با شخصیت ها روبه رو شود و هر کدام می توانند نقش 
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دیگری را داشته باشند. این جابه جایی، نوعی جایگزینی موقت وجودی ایجاد می کند و تأکیدی بر  نوع 
زیبایی شناسی پسامدرن است: یعنی دل مشغولِی وجود داشتن. اینکه هر کس بتواند جای دیگری باشد، 
در داستان های پسامدرن از حیطۀ تخیل به واقعیت نیز سرازیر می شود تا شاید درک نزدیک تری از 
دیگری داشته باشیم، تالشی برای خلق »فضایی از بینایی«. نویسنده نیز در بخشی از زیست جهان 
خویش درست مانند خوانندگان، شخصیتی واقعی است؛ همواره تناقضی بین شخصیت بودن و واقعی 
بودن حاکم است. موقعیت هایی که بر این هم ارزی وجودی تأکید می کند، در جای جاِی  »آزاده خانم و 

نویسنده اش« شکل می گیرد.  
... »دقیقاً همان که گفته شده یا گفته خواهد شد، بیننده رفته است، ساعت تمامی ساعات است تنها 

فضایی از بینایی مانده است.« 
»ولی من به آنجا نرسیده ام. آنکه تو را آفریده، رسیده است.« 

»کی؟« 
»نویسنده.« 

»پس من کی ام؟« 
»توام شخصیتی یا خواننده.« 

»پس نویسنده کیست؟ نویسنده نیست. نویسنده رفته، وجود ندارد.« 

rene magritte. The infinite recognition▲
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 خواننده 
می تواند به 

داستان بياید 
و شخصيت به 

ساحت واقعيت 
برود، نویسنده 
با شخصيت ها 

روبه رو شود 
و هر کدام 

می توانند نقش 
دیگری را 

داشته باشند. 
این جابه جایی، 

نوعی 
جایگزینی 

موقت وجودی 
ایجاد می کند و 
تأکيدی بر  نوع 
زیبایی شناسی 

پسامدرن 
است: یعنی 
دل مشغولِی 

وجود داشتن.

»تو چی؟ تو کی هستی؟«
»من خواننده رمان ام یعنی شخصیت توام و تو شخصیت یکی دیگر هستی؟ ... 

هر دو خواننده رمان هستیم. هر شخصیتی یک خواننده است، یعنی من و تو در واقع خواهر 
و برادر دوقلوی نویسنده هستیم و او همزاد سوم ماست. ولی ما در زمانهای مختلف به دنیا 

می آییم. با وجود اینکه سه جنس در یک جنس هستیم و همزمان.« )ص.ص 214- 213( 
در واقع همان طورکه آزاده خانم اشاره می کند، همه راجع به هم »رمان می سازند«. »رمان 
ساختن« نه فقط نگارش متنی به نام رمان، بلکه ساخت روایت است که عملکردی عام در 
زندگی هر فرد است. ما واقعیت را در قالب روایت ها می سازیم، نظم می دهیم، درک می کنیم 
ارائه می دهیم و در اساس روایت گر و روایت شنو هستیم. شنوندۀ روایت های هم  به هم  و 
هستیم و نقش خواننده و نویسنده )یا سازندۀ روایت( و شخصیت را هر لحظه جابه جا می کنیم. 
نویسندگان روایت ها، شخصیت ها و خوانندگان هم زمان هم واقعی و هم داستانی اند و این 
بخش مهمی از تجربۀ زیستی هر انسان است که رمان های پسامدرنی چون »آزاده خانم و 
نویسنده اش« مورد توجه قرار داده اند: »نوشتن و ننوشتن در اصل قضیه فرق نمی کرد. همه 

راجع به هم رمان می ساختند.« )ص.207( 
طرفی  از  می کنند،  برمال  را  داستان  بودن  تخیلی  پسامدرن  فراداستان های  که  شد  اشاره 
فراداستان نویسی زمینه ای ایجاد می کند برای بروز شیوۀ جالبی به نام »اتصال کوتاه« که به 
در هم ریختگِی  مرزهای وجودشناختی در داستان های پسامدرن منجر می شود. از نظر مک هیل 
یکی از مهم ترین شیوه  های داستان پسامدرن در ایجاد این »آشفتگی« میان جهان های وجودی، 
ایجاد »اتصال کوتاه« است. وی اتصال کوتاه را از نظرات دیوید الج وام گرفته است. الج در 
نوشتاری با عنوان »رمان پسامدرنیستی« این نکته را مطرح می کند که ما ادبیات را واجد 
ماهیتی استعاری می پنداریم و با تفسیر کردن ادبیات، در واقع این استعاره را به واقعیت ارتباط 
می دهیم. طبق این فرض ما نمی توانیم ادبیات را سراسر واقعیت بدانیم و از طرفی واقعیت را نیز 
به مانند ادبیات درک کنیم. به تعبیر الج »بین متن ادبی و جهان واقع« فاصله ای است و متن 
پسامدرنیستی درست در مرز این فاصله اتصال کوتاه3 ایجاد می کند. اتصال کوتاه در تصور ما از 
جدایی مطلق میان واقعیت و ادبیات اختالل ایجاد می کند و  به همین دلیل خواننده از اینکه 
نویسنده را در متن ببیند، دچار بهت خواهد شد )الج، 1386: 187(. در واقع مک هیل همین 
فرض دیوید الج را از منظری وجودشناسانه بازبینی کرده است. به اعتقاد او اتصال کوتاه بیش 
از هر چیز ترفندی وجودشناسانه است، زیرا در نهایت منجر به تداخل سطوح واقعیت و خیال 
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می شود. حضور موقت نویسنده به عنوان عنصری از واقعیت در جهان تخیلِی داستان، نوعی اتصال 
در فاصلۀ میان واقعیت و تخیل است، اتصالی موقت یا کوتاه. به نظر مک هیل »مؤلف کاغذی« 
یکی از مهم ترین ظهور و بروزهای اتصال کوتاه در متون پسامدرن است. مؤلفی که در متن 
خودش مهمان می شود )مک هیل،1392، نقل به مضمون( و از درون داستان، به عنوان موجودی 
هستی یافته در داستان مشارکت می کند. همان طورکه الج پیسش بینی می کند، خواننده نمی تواند 
چنین متنی را در »مقوله های رایج ادبی« ادغام کند. در »آزاده خانم و نویسنده اش« ارتباط میان 
شخصیت و نویسنده گاه وارد حیطۀ فراداستان نویسی می شود. بنابراین در این رمان، در بسیاری 
مواقع، اتصال کوتاه جنبۀ فراداستانی پیدا می کند و بر ماهیت ساختگی روایت ها و همچنین 
واقعیت پافشاری می  کند. از طرفی نیز ایجاد اتصال کوتاه باعث هم ارزی وجودی شخصیت و 
نویسنده می شود؛ یعنی از نظر وجودی هر دو در یک جهان حاضر می شوند، درحالی که پیش تر هر 
کدام به دو ساحت بالانقطاع تعلق داشتند: شخصیت فقظ در داستان و نویسنده فقط در واقعیت 
وجود داشت. چنین داستان هایی درست برخالف این فرض عمل می کنند، نویسنده نیز درست 
مانند شخصیت یک مخلوق و برساخته است، برساختۀ تجربیات زندگی اش، برساختۀ گفتمان هایی 
که با آن ها مواجه شده و افکار و ذهنیت او را از خود متأثرکرده است. در واقع نویسنده نیز محل 
برخورد و درهم آمیزی تضادها و تناقضات و هم سویی های گفتمان های متعدد است. نویسندۀ 
پسامدرن سعی دارد با در معرض دید قرار دادن خود در متنی داستانی این موقعیت وجودی 
خود را در جهان واقعی )یا جهانی در سیطرۀ گفتمان ها( به نمایش بگذارد، به همین دلیل 
است که نویسندۀ پسامدرن به مؤلفی کاغذی )کاغذی اشاره ای نیز به متن منتشر شده است( 
تبدیل می شود و خود را همواره همراه و در درون متن نگه می دارد. نام این رمان »آزاده خانم و 
نویسنده اش )چاپ دوم( یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی« نیز به همین موضوع اشاره دارد. 
به راستی نویسندۀ »آزاده خانم و نویسنده اش« کیست؟ شریفی همان مؤلف کاغذی است که در 
داستان با شخصیت ها  و به خصوص آزاده خانم وارد تعامل می شود. شریفی که به طرز عجیبی 
با دکتر رضا که در ابتدای رمان می خوانیم، قرار است داستانی را برای گزیده ای ادبی آماده کند، 
قرابت دارد. دکتر رضا نامی ست که از طرفی به نام نویسندۀ اصلی رضا براهنی اشاره دارد. چند 
نویسندۀ ممکن، یعنی چند متن ممکن و چند جهان و سطح روایی ممکن .  نگارِش داستان، 
دست مایۀ رمان »آزاده خانم و نویسنده اش« است. جالب اینکه صحنۀ آغازین رمان چندین بار 
در مقاطع مختلف تکرار می شود، یعنی به جای یک شروع، چند شروع وجود دارد. تکرار صحنۀ 
نخست رمان یکی از تمهیداتی است که متن برای تشدید چند سطحی بودن روایت از نظر 
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وجودشناختی به کار می گیرد. این صحنه به خواننده می گوید که این رمان قرار است توسط دکتر رضا 
) که به طور هوشمندانه ای با نام نویسندۀ رمان، رضا براهنی یکسان است( برای چاپ در برگزیدۀ ادبی 
مشهد نوشته شود، اما همین جمالت آغازین در بخش های مختلفی تکرار می شود و در واقع در سطح 
روایی باالتری یک راوی سوم شخص هست که به ما می گوید که دکتر رضا چگونه در حال نگارش این 
رمان است. به همین ترتیب در بخش ششم از کتاب اول نیز سرگذشت بیب اوغلی روایت می شود که 
در واقع یکی از داستان های دکتر رضا است که به طور تصادفی از بین پوشۀ داستان های قدیمی اش 
بیرون می کشد. »یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیشکی نبود. مردی بود به اسم »بیب اوغلی« که پشت 
»سامان میدانی« در بازار »دوه چی« نجاری می کرد... « ) ص21(. بعد از این شروع  مجدد روایی است 
که خواننده با شریفی )نویسندۀ درون داستانی( آشنا می شود. شریفی از طرفی پسردایی بیب اوغلی 
است و آزاده خانم گویا زن همین بیب اوغلی است، زنی کتاب خوان در خانۀ مردی نجار، خوش قلب و 
بی سواد که از همان آغاز موقعیتی غریب به نظر می رسد و نشان می دهد این رمان حاصل درهم تنیدگی 
روابطی واقعی و خیالی است، روابطی که قرار است تضاد و تناقض و اثر گفتمان ها در شکل دادن به این 
شخصیت ها را به ما نشان بدهد نه صرفاً سرگذشت آن ها را. بیب اوغلی نیز در این فرایند از فردی ساده 
و پاک فطرت به تابعی از گفتمان تبدیل می شود که نسبت به آزاده خانم خشونت روا می دارد. در بخش 
یازدهم است که با شنیدن روایت شریفی سطح روایی دیگری گشوده می شود، در این بخش شریفی 
نویسنده ای معرفی می شود که به دنبال نگارش یک رمان دربارۀ مجید شریفی است که در جنگ کشته 
شده است و گویا به اشتباه شریفی نویسنده را به عنوان پدر مجید شناخته اند. رمان »آزاده خانم و 
نویسنده اش« همان طورکه چندین آغاز روایی دارد، نه از یک سطح روایی، بلکه از سطوح متراکم روایت 
تشکیل شده است. به تعبیر مک هیل این شیوۀ روایتگری مانند تمثیل »جعبه های چینِی تو در تو« است 
که درون یکدیگر قرار می گیرند. به این ترتیب شریفی )نویسندۀ درون داستانی( می تواند، خوانندۀ متونی 

باشد که آزاده خانم در آن ها رفت و آمد می کند. 
همه  می رفت.  پیش  آن  آسیایی  بخش  به  استانبول  اروپایی  بخش  از  ]شریفی[  او  ذهن  در  قایقی 
شخصیت های اصلی و ضروری این سوی ذهنیت او را با آنور آب منتقل می کرد. بعضی از اینها از اعماق 
اروپا آمده بودند، بعضیها از اعماق خاک و بعضیها از اعماق جان او برخاسته بودند. بعضیها محصول 
دردهای روزهای تب آلود او بودند و بعضیها حبابهایی بودند شکل گرفته از شعرها، رویاها و اسطوره ها. 
مثلثی از زنها در ته قایق تشکیل شده بود و یکی از زنها، موها و چشمهای قهوه ای و صورتی نسبتاً وسیع 
و قدی روستایی و لبهای کم مایه داشت.. زن دوم موهای روشن و چشمهای آبی داشت و آثار هولدرلین، 
نیچه و ریلکه را روی دامن سبزش گذاشته بود... سه مردی که عکس هایشان روی کتابهای زن دوم بود، 
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مثلث دیگری را در برابر این زنها تشکیل داده بودند. انگار قایق بی ته بود و آنها اعماق جهان را در آبی که 
از زیر قایق رد می شد، تماشا می کردند. آن پایین جغرافیای ناپیدایی وجود داشت که قلمرو اصلی حیات 
آنها را تشکیل می داد این قلمرو از کوه، دریاچه و جنگل و شهر ساخته نشده بود. این قلمرو قلمرو خطها 
و زبانها بود که در هم فرو می رفتند و از همین تداخل تقریباً بی معماری آنها، نگاه این سه مرد به وجود 
می آمد. کسی که پارو می زد به ظاهر هویتی نداشت... مرد هنوز نمی دانست که همه اینها با هم به طرف 
ذهنی سفر می کردند که قرار بود 35 سال بعد از آن قایق استقبال کند. محموله آن را تحویل بگیرد و تنها 
پس از مرگ مادرش تنها پس از پیدا کردن رمان 57 صفحه ای استانبول آن را به صورت بخشی از چیزی 

دیگر، به صورت کتاب پنجم این کتاب درج کند )ص.ص 407- 406(.  
هر متنی »تداخل بی معماری ای« از متون است. متونی ساخته شده از خط ها، زبان ها و البته گفتمان ها. 
ذهن مؤلف بازتاب پیچیده ای از این تعامالت و تعارضات گفتمانی است. »آزاده خانم و نویسنده اش« رمانی 
است که به این موضوع اذعان دارد. ذهن مردی )مؤلف( که هنوز هویتی ندارد، مردی که قایق ذهن را 
پارو می زند، محمل شخصیت هایی است که هر کدام از جایی سوار قایق شده اند و نگاه مؤلف را در تالقی 
گفتمان ها شکل می دهند. ساخته شدن نگاه اشاره ای است به نگرش یا گفتمانی خاص که به ساخته شدن 
شخصیت یا تعدادی از شخصیت ها اشاره دارد، شخصیت هایی که تبلوری از گفتمانی خاص هستند. این نقل 
قول زمانی داللتمندتر می شود که بر بازتاب های متعدد گفتمان جنسیت در رمان تمرکز کنیم. تعدد متون 
درهم گشوده در این رمان به خلق شخصیت هایی انجامیده که در چند ساحت می زیند. به تعبیر مک هیل 
این شخصیت ها »دوزیست« اند. این شیوۀ شخصیت پردازانه باعث ایجاد نوعی توازی وجودشناختی میان 
شخصیت های مختلف حاضر در رمان شده است. شخصیت هایی که به موازات هم تالش می کنند، نگاه یا 
نگرشی که آن ها را ساخته را به نمایش بگذارند. گفتیم که متن های متعددی چون »بوف کور«، »هزارویک 
شب«، »سنگ صبور«، »شب های روشن« و اسطوره هایی چون اورفئوس و ... مدام در متن این رمان باز 
هستند و  در بسیاری سطوح رمان وارد می شوند و سطوح روایی تازه ایجاد می کنند. یکی از محوری تریِن 
این متون »شب های روشن« نوشتۀ داستایوسکی است. یکی از پرسش هایی که خواننده می تواند طرح کند، 
این است که چرا به »شب های روشن« مکرر اشاره می شود؟ )حتی طرح روی جلد آن به عنوان بخشی از 
کتاب »آزاده خانم و نویسنده اش« چاپ شده است و به طور بصری هم مورد تأکید قرار می گیرد(. کارکرد 
این متن در تولید معنا و شکل روایی »آزاده خانم و نو یسنده اش« چیست؟ از منظرهای مختلفی می توان 
به این پرسش پاسخ داد؛ نخست کارکرد استعاری آن است. »شب های روشن« به بخشی از استعاره ای 

وجودشناختی تبدیل می شود که بخشی از نگرش و زیبایی شناسی پسامدرن رمان براهنی است. 
کتاب کوچک بود، شصت صفحه بیشتر نبود و چاپ 1324 بود، و حتماً اگر آزاده خانم به آن اشاره می کرد 
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و یا آن را روی میز می گذاشت تا شب مهمان خانه در صورتی که بلند شد آن را بخواند نظر خاصی 
داشت و ناگهان دید که صاحب سایه تحقق پیدا کرد و درست وسط قالی، پاهای برهنه کوچک و الغر 
ایستادند و خون قطره قطره ریخت و به همین دلیل با صدای خفه و تپش آلود، دای اوغلی: »خون! 

خون! آزاده خانم خون!« )ص. 232(
... حرف نمی زند ولی ماه ناگهان بیرون آمد و از پنجره بی پرده به درون سرک کشید. دای اوغلی چراغ 
را خاموش کرد. در ابتدا سایه زن بر روی فرش تیره شد و بعد ناگهان در زیر نور ماهی که هر لحظه 
روشن تر و متمرکزتر بر روی فرش و قطره های خون وسط فرش و اندام زن با آن پاهای برهنه و 

موهای پربرکتش می تابید. انگار جراحت اعماق زن نمایان شد )ص.234(.  
»شب های روشن« نه فقط یک متن بلکه جهان یا ساحتی است که از طریق آن برخی از ویژگی های 
جهان یا ساحتی که آزاده خانم در آن می زید، برمال می شود. هر آنچه که آزاده خانم از آن محروم 
است، یعنی درک عشقی حقیقی و مهری انسانی در »شب های روشن« بر وضعیت او تابیده شده 
است. چیزی که در هستی آزاده خانم با هویت زنی در خانۀ بیب اوغلی دور از دسترس به نظر می رسد. 
»شب های روشن« درست مانند پرتوهای روشن  گِر ماه، بر وضعیت آزاده خانم یا جراحت درون او 
می تابد و آن را نمایان می کند. شریفی در مواجهه با این متن است که متوجه نکاتی دربارۀ آزاده خانم 
به عنوان یک زن می شود. در ادامه آزاده خانم و شریفی گفت و گویی دارند که بیش از پیش این نکته 
را آشکار می کند که کارکرد استعاری و وجودشناختی »شب های روشن« امکانی ست برای درک ابعاد 

پیچیده گفتمانی که آزاده خانم یا زن نوعی همسان با او را دربرگرفته است. 
... تیرگی درون را به رنگ این قطره ها بیرون می ریزم. آرامشم فقط با این قطره ها به دست می آید. 
می خواستم مثل آن کتاب ]شب های روشن[ باشم که گذاشته ام بخوانی. می خواستم مثل او ]ناستنکا 
شخصیت زن در رمان »شب های روشن«[ دور شوم، ولی ببین چه هدر می رود ... چیزی که از وجود 

من می رود بیزاری من از وضعی است که در آن گیر افتاده ام ... 
به من می گویند زن، ببین و فراموش نکن ... )ص.ص 335- 334(. 

اشارۀ رمان »آزاده خانم و نویسنده اش« به زنانگی با آنچه از تصویر شخصیت های زن در رمان ها عادت 
داریم متفاوت است. زنانگی در این رمان یک گفتمان است که می توان در آن تعمق کرد. رمان از 
ارائۀ یک سرنوشت متوالی و مشخص و یک هویت ثابت برای آزاده خانم4 پرهیز می کند. به طور مثال 
اگر این متن یک رمان رئالیستی بود، آزاده خانم زنی تصویر می شد که در دهه های چهل و پنجاه در 
تبریز در خانۀ مردی به نام بیب اوغلی زندگی می کرد و رویدادهایی که از سر می گذراند، به نحوی نظم 
می یافت که ستم اجتماعی وارد بر او را به نمایش بگذارد؛ اما رمان »آزاده خانم و نویسنده اش« تعمداً 
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از این شیوه پرهیز می کند و در عوض به خواننده نشان می دهد که چگونه گفتمان، شخصیت ها 
را وادار به فکر کردن و رفتار کردن طبق هنجارهایش می کند، رفتارهایی مثل بدبینی به زنان و 
ممانعت از حضور و پیشروی اجتماعی، رواج افکار کلیشه ای که بر نوعی فقدان تفکر صحه می گذارد 
و خشونت ...  که در رفتار شخصیت های مختلف رمان غلبه یافته است. »آزاده خانم و نویسنده اش« 
به نوعی گفتمان جنسیت حاکم بر جوامع و زمانه های مختلف را تا حدی از طریق ارجاع به متون 
مختلف به نمایش می گذارد.  در واقع یکی از دریچه های گفتمان، متون هستند و نویسنده ها کسانی 
هستند که گفتمان را در این متون بازنمایی، بازسازی و تقویت می کنند یا به چالش می کشند. به 
همین دلیل است که شریفی در جایی خود را و  نویسندگان اغلب مرد را »سیف القلم« می نامد. 
سیف القلم به طور معناداری یکی از شخصیت های رمان »سنگ صبور« نوشتۀ صادق چوبک است 
که به فریب و قتل زنان اقدام می کند، چون زنان را فاسد و بی اخالق می پندارد. رمان چوبک 
رمانی است که تصویری رئالیستی از این وضعیت اجتماعی را از طریق بازآفرینِی سیر رسیدن زنی 
خانه دار )گوهر( به تن فروشی و طعمۀ سیف القلم، ارائه می دهد. به نظر می رسد رمان »آزاده خانم و 
نویسنده اش« با سیف القلم خواندن مردان و نیز نویسندگان مرد ما را به بخشی از گفتمان جنسیت 
ارجاع می دهدکه هم در واقعیت و هم در متون، تصویری خاص از زنان را تثبیت کرده اند. آزاده 
خانم برخالف این جریان غالب حرکت می کند. او  زنی تصویر می شود که برخالف زنان فامیل کتاب 
می خواند )بر وضعیت خود آگاه است(. به همین دلیل با گفتمان هایی غیر از گفتمان غالب فرهنگی 
در جامعۀ خودش برخورد دارد. این آشنایی او از طریق سفرهای خیالی او به متونی ادبی و تاریخی 
از نقاط مختلف جهان برجسته تر می شود یعنی وضعیتی متناقض با واقعیت. در تقابل با این آزادی 
خیالی، آزاده خانم برخالف نامش آزاد نیست؛ بلکه متقاباًل در صفت »خانم« که همه جا نام او را 
همراهی می کند، محصور است. صفتی که بیش از هر چیز محمل تعاریف و محدوه های ساختگی 
گفتمان جنسیت است که به دلیل گستردگی غلبه و تثبیت از آن گریزی ندارد، از خانم بودن )یا زن 
بودن( و رفتارها و وظایف بدیهی اجتماعی منبعث از آن. متن »شب های روشن« پرتویی است که بر 
این وضعیت مسکوت و مغفول افکنده می شود. حال می توان داللت آرزوی آزاده خانم برای بودن به 
جای »ناستنکا« شخصیت زن در »شب های روشن« را تبیین کرد. »فدور« شخصیت مرد در رمان 
مذکور با وجود اینکه عاشق ناستنکا است به او کمک می کند تا به وصال مرد دیگری که ناستنکا به 
او عالقه مند است، برسد. در تباین با این وضعیت به تدریج بیب اوغلی )شوهر آزاده خانم( تبدیل به 
مردی می شود که با تعلیمی نمادینش که از سرهنگ شادان گرفته است )شادان نماینده گفتمان 
حاکم و قدرتمند است و مظهر خشونت( آزاده خانم را مورد تجاوز قرار می دهد و نه مهرورزی،آزاده 
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خانم زنی نوعی و نه با هویت و چهره ای خاص است که در معرض سوءظن و خشونت است، به تعبیری 
آزاده خانم  می تواند هر زنی باشد که از لحاظ وضعیت گفتمانی در ساحت واقعیت با این شخصیت 
تشابه دارد و آزاده خانم جایگزین وجودی اش در متن شده است. به همین دلیل است که شریفی در 
سرتاسر رمان سعی دارد، بر متونی تأکید کند که به اشکال مختلفی تصویری از زنان ارائه داده اند، 
بنابراین عجیب نیست که دکتر رضا هنگام ویرایش قصه، آزاده خانم را شخصیت »زن تولیدی« می نامد. 
از مجموع این برداشت ها به این نتیجه رسیده بود که زن یک قصه جدید زن واقعی نیست بلکه 
موجودی است که دکتر رضا آن را اخیراً در یکی از شعرهایش »زن تولیدی« نامیده بود. این زن تولیدی 
از تکه پاره های مختلف واقعی و غیرواقعی تشکیل شده و آنچه مانع جدا شدن اجزای آن از یکدیگر و 
از کل و بازگشت آن اجزا به طرف واقعیت محض یا خیال محض می شود آن دیدگاه عمومی هنری 
و یا اقتصاد خاص هنری به جای زیبایی شناسی هنری است که زن را به صورت وجودی زنده بر روی 

صفحات قصه نگه می دارد ... )ص.286(
اصطالح زن تولیدی از جهتی وجودشناختی است. زنی که از تکه پاره های واقعی و غیرواقعی شکل 
گرفته، نه خیال محض است و نه واقعیت محض. این اصطالح در واقع بخشی از پاسخی است که رمان 

به این پرسش می دهد که چرا آزاده خانم یا تلویحاً شخصیت های رمان به این شکل خلق شده اند.
غرض دیدن جریان تولید زنی به نام آزاده خانم است نه اظهار لحیه ادبی از طرف دکتر رضا. به همین 
دلیل، دکتر رضا پس از نوشتن راجع به او از فاصله 35 ساله پس از مرگ او می توانست شعری را که 
متعلق به زمان تولد خود دکتر رضا بود به ذهن آزاده خانم برساند. تصور دکتر رضا از آزادی زن، تصور 
آزاده خانم از ماهیت واقعی خودش، تصور شهریار از موسیقی و پروانه5 خواننده ای که به علت مسلول 
بودن و در خانه شوهری نادلخواه خون باال می آورد و حلول چندجانبه تصورات زنانه و مردانه از زن، فقط 

در ذهن آزاده خانم به عنوان زنی از جنس آن زمانه می توانست به وجود بیاید ... )ص.288( 
همان طورکه اشاره شد یکی از شیوه های روایی این رمان برای تأکید بر تعدد سطوح وجودی، ایجاد 
افکار و  بازگویی  از رمان به  سطوح روایی متعدد است. برای تحقق این هدف بخش های متناوبی 
تصمیمات دکتر رضا دربارۀ متن در حال نگارش »آزاده خانم و نویسنده اش« از منظر سوم شخص 
اختصاص یافته است. این بخش ها که ماهیتی فراداستانی دارند، به طور ضمنی دربارۀ بخش های مختلِف 
همین رمان اطالعاتی را در اختیار خواننده قرار می دهد. به طور مثال بخشی از قسمت پایانِی نامۀ آزاده 
خانم به شریفی در واقع قسمت پایانی رمان »آنا کارنین« اثر تولستوی است. اما تنها در بخشی که دکتر 
رضا توضیحاتی دربارۀ تصمیم شریفی برای نویسنده شدن می دهد، مشخص می شود که ارتباطی میان 
این نامه و رمان »آنا کارنین« وجود دارد. اما باید توجه داشت که گنجاندن این بخش ها در رمان صرفاً 
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مسئله ای فراداستانی نیست، بلکه بخشی از معنای متن در آن مستتر است. این بخش ها در واقع 
اشاره به زندگی زن هایی است که در مرز واقعیت و خیال ساخته شده اند. ارتباط میان شریفی و 
آزاده خانم از نوع ارتباط میان دو شخصیت دوزیست است. شریفی مؤلفی است که یک پای در 
واقعیت دارد و پای دیگر در ساحت داستان. آزاده خانم شخصیتی است که هویت واقعی او کاماًل 
تصریح نمی شود، او را با اشکال و لباس های مختلف و در شمایل شخصیت هایی مختلف می بینیم. 
از سویی آزاده خانم گویا زنی است واقعی، در ساحتی که شریفی واقعی در تبریز  زندگی می کرده 
است، بخشی از تجربیات کودکی او است، زنی که گویا با او نسبت خانوادگی داشته است و تا 
حدی ریشه در واقعیت دارد. مجموع این نشانه ها آزاده خانم را به شخصیتی لغزنده تبدیل کرده 
است. آزاده خانم در مرز میان خیال و واقعیت هستی می یابد و بر این پنداشت صحه می گذارد که 
هر فرد واقعی نیز نسبتاً شخصیتی روایی است و هر شخصیتی نیز به نوعی جنبه هایی واقعی دارد. 
متن پسامدرن با ایجاد تداخل وجودشناختی این نکته را برجسته می کند تا بتواند دیدگاه های 
گفتمان را بازآفرینی و از طریق اثرگذاری بر خواننده این دیدگاه ها را تعدیل کند یا به تعبیر به 
کار رفته در رمان دیدگاه شخصیت ها را به حالتی بینابین برساند. این رمان خواستار  بازاندیشی و 

درهم ریختن تعادل و نظم مسبوق گفتمان است. 
دکتر رضا هنگام ویرایش قصه زندگی بیب اوغلی نخواست به دکتر اکبر اطالع بدهد که شاید 
کارنین، شادان و بیب اوغلی از یک گل آفریده شده باشند و آنا و آزاده از گوهر دیگر و شاید شریفی 
در سراسر زندگی اش به دنبال این بود که افرادی را از اردوگاه کارنین، شادان و بیب اوغلی، به یک 
اردوگاه بینابین منتقل کند و از سوی دیگر افرادی از اردوگاه آنا و آزاده خانم در زیر آن چرخها 
هم، به همان اردوگاه بینابین انتقال دهد تا ترکیب جدیدی خلق کند که در آن جنسهای آدمها از 
ترکیب محتوم قبلی شان فراتر رفته باشند و با تعویض اجزایشان با هم به پیدایش جنس دیگری 
کمک کرده باشند که از آن، زهر خونین هر دو، یعنی ظالمیت و مظلومیت دیگری حذف شده 

باشد )ص.361(. 
همچنان که آغاز این رمان چندباره بود، نقطۀ پایان نیز به همین ترتیب چندباره و نامتعین است. 
در ادامۀ رمان نیز منابعی که نویسنده به آن ارجاع داده، ذکر شده است. لیستی از منابع که ذکرش 
در یک رمان نامتعارف به نظر می رسد و  در متون علمی مرسوم است. این بخش تلویحاً نشان 
می دهد که رمان نیز پژوهشی است در روابط اجتماعی  و رمان نویس نیز یک پژوهشگر است تا یک 
خالق. خود رمان »آزاده خانم و نویسنده اش« دلیلی بر این ادعاست. زمانی که بسیاری به اشتباه 
هر نوع نوشتار فاقد ساختار و گاه مغشوش را پسامدرن می نامند، براهنی با نگارش »آزاده خانم و 

از مجموع 
این 
برداشت ها 
به این 
نتيجه 
رسيده بود 
که زن یک 
قصه جدید 
زن واقعی 
نيست بلكه 
موجودی 
است که 
دکتر رضا 
آن را اخيراً 
در یكی از 
شعرهایش 
»زن 
توليدی« 
ناميده بود. 
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نویسنده اش« نشان می دهد که نگارش رمان پسامدرن نه تنها آسان نیست، بلکه مستلزم آگاهی و 
دانش گستردۀ نویسنده و ممارست در نگارش و پژوهش است. و شاید امروزه داللتی دیگر نیز یافته 
باشد، اینکه نویسندۀ امروز نابغه ای نیست که تنها با غور در تخیالت خویش بتواند در روابط انسانی 

و تناقضات آن پژوهش کند.   
پی نوشت ها

 منابع:براهنی، رضا )1384(. آزاده خانم و نویسنده اش )چاپ دوم( یا آشویتس خصوصی دکتر 
شریفی. چاپ دوم، تهران: نشر کاروان.

الج، دیوید و دیگران )1386(. نظریه های رمان. ترجمۀ حسین پاینده، تهران: نشر نیلوفر. 
مک هیل، برایان )1392(. داستان پسامدرنیستی. ترجمۀ علی معصومی، تهران: نشر ققنوس.

)Endnotes(
1.  نام کامل اثر »»آزاده خانم و نویسنده اش« )چاپ دوم( یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی« است 

که در متن مقاله به اختصار با عنوان »»آزاده خانم و نویسنده اش«« ذکر شده است.  
2.  آنچه در این نوشتار مطرح شده تنها اشاره ای موجز به نظرات برایان مک هیل دربارۀ داستان های 

پسامدرن است. خوانندۀ عالقه مند می تواند برای مطالعۀ بیشتر به این منابع مراجعه کند: 
مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، گزینش و ترجمۀ حسین پاینده، نشر روزنگار. 

داستان پسامدرنیستی، برایان مک هیل، ترجمۀ علی معصومی، نشر ققنوس. 
داستان کوتاه در ایران: داستان های پسامدرن )جلد سوم(، حسین پاینده، انتشارات نیلوفر. 

3.  دیوید الج همچنین این نکته را نیز یادآور می شود که اتصال کوتاه ابداع نویسندگان پسامدرنیست 
نیست و پیش تر در رمان های قرن هجدهمی مثل تریسترام شندی نیز به کار رفته است اما در متون 

پسامدرن اتصال کوتاه به قدری رایج است که به یکی از ویژگی های آن بدل شده است. 
4.  آزاده خانم حتی به لحاظ بصری نیز در رمان در بخش های مختلف در شمایل های مختلف  با 

عکس های متعدد و متناقض ظاهر می شود که بسیار درخور تأمل است. 
5.  اشاره دارد به بخشی که شریفی در باغ ملی تبریز شهریار را مالقات می کند، ضمن اینکه پروانه 
و شعری که منسوب است شهریار به خاطر او سروده است در رمان مورد اشاره قرار می گیرد و با 
سایر اجزای متن ارتباط پیدا می کند. در واقع خط به خط این رمان ارجاع به بخش های دیگر رمان 
است، مملو از مصداق های چندالیه برای اشاره به مضمونی خاص که در این مقاله تنها به تعداد 

اندکی از آن  ها اشاره شده است. 

آزاده خانم 
شخصيتی 

است که هویت 
واقعی او 

کامالً تصریح 
نمی شود، او 
را با اشكال 
و لباس های 

مختلف و 
در شمایل 

شخصيت هایی 
 مختلف

 می بينيم.

53 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



1
گربه ای دارم من، نامش »نوشا«ست. هشت ماهه شده و شیطانی می کند برای من و برای خودش. او را در »محله َکهران« 
که در گویش عامه به »کئرون« معروف است و یک سرش در »خیابان نشاط« در می آید و سِر اصلی اش در »خیابان گلزار 
شمالی«، »کوچه فاضل هندی«) که مقبره اش در »تخت پوالد« است( در ظهری داغ از آفتاب مرداد، سِر »بن بست عدل« 
در »کوچه توانا« نزدیک »مسجد قراولخانه« پیدا کردم. کوچه ای که نام قدیمی آن »تاج« است و در نزدیکِی »چهارراه 
شکرشکن« در می آید، درست روبروی »کوچه ادیب« که نمایندگی چای خوش طعم ادیب نبشش بود و گفته می شد 
که این منطقه، مال رحیم زاده ها، از متمولین سابق اصفهان است و در ادامه می رسید به »بازارچه کالنتر« و »امامزاده 
اسماعیل« و کبوترهایش و »خیابان هاتف« و »بازار هندوها« و »کوچه یخچال« و »هارون والیت« یا »هارِن والت« 
خودمانی در گویش غلیظ اصفهانی و»سبزه میدان« و محالت پیرامون »میدان نقش جهان«. محالتی بسیار سنتی که حِس 
مکانشان دامنگیر بود و کودکی های من و برادرانم و یک بُر بچه محل با مجموعه ای از کبوتر و گربه و مرغ و چوری را به 

بر می گرفت. 
2

وقتی دوم دبستان بودم و به مدرسه شهید عالیی)تاسیِس دهه 30( در محله»پاقلعه« می رفتم، احتماال سال های 72_71، 
احمدرضا عابدزاده، دروازه بان اصفهانی تیم ملی ایران، در یک شب سرد زمستانی به مسجد قراولخانه آمد و من افتادم توی 
حوِض میان مسجد، بسکه شلوغ بود. خیِس خالی شدم. گریه ام گرفت و کسی مرا ندید و کاله بافتنی نقاب دارم گم شد. 
سیاه و بنفش بود و خیلی دوستش داشتم و مادرم به خاطرش دعوایم کرد چون به تازگی برایم از »میدان کهنه« خریده 

میو میو عوض می شه!
روایتی برای شهِر گربه و نویسنده اش

عادل امیری

54 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



بود و دیگر به همین مفتی ها خبری از کالهِ نو، نبود. شاید اگر بچه گربه دو هفته ای من هم از کفم 
می رفت و مادرش او را می یافت، حسابی دعوایش می کرد اما نه پیدایش کرد و نه دعوا؛ چون مِن 
بچه دزد، بچه اش را دزدیده بودم و خنده های خبیثانه ام به آسمان کوچه بن بستی در همسایگی 

بازارچه کالنتر می رفت. 
3

بازارچه کالنتر، بازارچه ای قدیمی با سقفی چوبی و شیروانی شکل بود)هست( که یک بقالِی قدیمی 
دو دهانه، یک نانوایی تنوری، یک سبزی فروشی، یک قصابی، یک مخده سازی و یک خیاطِی سری 
دوز زیر سقف و در ادامه آن جا شده بودند و من با بچه های بقال، آقای مختاری و آقا رسول که 
همیشه کاله گیس سیاهی به سر داشت و صاحب یک رنوی زرد بود و همیشه ریشش را می تراشید، 
هم مدرسه ای بودم. یادم است که پیرمرِد طراحی از این بازارچه طرحی بر مقوا ریخته و به باالی 
دیوار، درست بیخ سقف چسبانده بود تا طعمه دست آنها که باقی بازارچه را تخریب کرده بودند، 
نشود. خانه ما در پس خِم تنِد این کوچه بن بست، به فاصله دوسه خانه از خانه پدری عابدزاده قرار 
داشت)ما با بچه های خواهر و برادر او هم بازی بودیم(. دو اشکوبه بود با حیاتی دلگشا و باغچه ای 
مصفا و حوضی پنج ضلعی و آب انبار و اتاق های بسیار، ماِل معماری دوره رضاشاهی با سرستون 
های گچکاری شده که از روی پشت بامش »فواره میان زاینده رود« و »گنبد مسجد شیخ لطف اهلل« 

نمایان بود. 
4

وقتی نوشا را دیدم، سرش را از پشِت دیوار بن بست عدل بیرون آورده بود و داشت زاغ چند فاخته 
و گنجشِک محله را چوب می زد. از گردن گرفتم و آوردمش باال. تا آمد بگوید آقا ما به خدا کاری 
نکردیم و تقصیِر پاختری ها بوده، مهرش به دلم نشست. آفتاب تابستانی هر دویمان را می سوزاند و 
بر تمام محله های اطراف »قلعه طبره/ پا قلعه« یا »تبَرک«کهران، گلزار و »احمد آباد« یکسان می 
تابید. بوی آسفالت بلند شده بود. و شام بود. و صبح بود. و نوشا در چنگ من بود و انگار برگشته بودم 
به پنج شش سالگی و خانه پدرِ مادرم در خیابان »تخت جمشید«/»مبارزان« که گربه ای داشتند 
به نام »پشول«. او رقص هندی! بلد بود و پا به پای پدربزرگم به رادیوی ترانزیستوری گوش می داد. 
شاید هم تحلیل های خودش را از اوضاع و شرایط آن روز داشت. زمستان ها از الی در می آمد تو 
و می رفت زیر لحاف چلتکه و تابستان ها می آمد در پشه بند و توی بغل او می خوابید. من شاید 
نصف اصفهاِن بچگی هایم را همپای پشول گشته باشم. چشمه گردی که جزو کارهای روزانه مان بود. 

سوراخ سمبه ای نبود که باهم نگردیم و درختی نبود که با هم باال نرویم.

 بی هوا 
اسمش را 
گذاشتم 

»قلی خان!« 
تندی یک 

عكِس 
مكش مرِگ 

مایی از او 
گرفتم و 
گذاشتم 

در صفحه 
اینستاگراِم 

ِفيكی که 
داشتم.
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مخصوصا 
بچه جان 
که وقِت 

تزریق 
واکسن 
انگشت 

اشاره 
دست 

راستم را 
گاز گرفت 

از درد. 
خدای من، 

دندانش 
مثل سوزن 

خياطی 
بود، به 
همين 

ریزی و 
به همين 

تيزی

 5
 پشول، پلنگی بود با راه راه های سیاه و سبز فاِم در هم تنیده که زرِد حنایی روی تیره کمر و 
دمش زیاد بود و همه اهل خانه دوستش داشتند، بسکه معمولی و خودمانی بود و کم ادعا. بر 
خالف اینکه می گفتند گربه ها بی چشم و رو هستند، او روی زیبایی داشت و انگار که سورمه  
کشیده باشد دور چشم هاش، با همه اخت بود، با من بیشتر؛ چون پایه بازی ها و شیطنت هایش 
بودم و معموال بیش از آنکه به او غذا می دادند، به او غذا می دادم. گاهی وقت ها، توی کوچه 
های محله، مثال در ادامه »چشمه باقرخان« که از گلزار می رسید به »قصر گل« و عمیق می شد 
و می رفت تا »خوراسگان«، می دیدمش که سراغ طعمه می گشت یا از درخِت تلِخ اوکالیپتوس 
باال می رفت. آنجا پناهگاه امن من و پسرخاله کوچکم و بچه های »چهارراه چهارِم« خیابان 

»کسری«/»بالل« بود. می رفتیم و الی انبوه بوته های شمشاد قایم می شدیم. 
6

پدربزرگم با اینکه آدمی بسیار مذهبی بود، عاشق پشول بود. پشول، اول رفیق او بود و بعد رفیق 
اهل خانه. او تنها یکی از حیواناِت شهرِی بسیاری بود که در این خانه پیدا می شد و نان می 
خورد و به قول مادربزرگم شکر خدا را می گفت و دعایش باال می رفت. گربه عجیبی بود که نمی 
دانم چرا باکبوترهای دایی بزرگه و قناری های دایی کوچکه کاری نداشت اما اگر چشم مرا دور 
می دید، به هر جنبده که می رسید، چنگی می رساند و می درید. گربه بود آخر و آن هم، مادر! 
جوالن می داد توی خانه و پنجه هایش را برای پرنده هایی که خال آسمان می شدند، تیز می 
کرد. یادم است که یک بار، دو تا از مرغابی های همسایه روبریی که »تودشکی« بودند را زخمی 
کرد و یک بار هم سری به آشپزخانه همسایه دست راستی که »زواره ای« بودند زد. پشول، 

شناس بود و وقتی به جایی می زد اهل محل مثال می گفتند »گربه فالنی آمده فالن کرده!« 
7

مثل پدر و مادرهای خوب، جنسیت بچه برایم مهم نبود. سهل است، اصال نمی دانستم دخمل 
است یا پسر، بسکه فینگیل بود! مهم سالم بودن او بود، که بود. برای همین بی هوا اسمش را 
گذاشتم »قلی خان!« تندی یک عکِس مکش مرِگ مایی از او گرفتم و گذاشتم در صفحه 
اینستاگراِم فِیکی که داشتم. مکان را با افتخار زدم گلزار و داستان را برای دوستان نوشتم. کلی 
همه ذوقش را کردند اما قلی خان از خواب بیدار نشد که نشد. دو روزِ تمام زیر کولر و روی یک 
تکه کف پوش که اولین دوستش بود، خوابید و روز دوم، شاد و شنگول و شیطان از خواب بیدار 
شد. دِم صبحی بود. سحر داشت از پشت دیوار حیاط کوچک خانه اجاره ای ام سر می زد که 
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قلی خان آمد و بغل گوشم دراز کشید و گفت: گشنمه! )از گاز گرفتِن نرمه گوشم متوجه شدم!( 
دور روز بود منتظر این لحظه بودم. کتاب داستان »بابای پرنده من« را گذاشتم روی گِل قالی و از 
حال و هوای ملموس آن پدر و دختر ملوس بیرون نیامدم. )من هنوز هم شیفته داستان برادران 
رایت هستم(. سِر کیف با خودم گفتم: بچه گشنس! یاِد فیلم »دو نفر و نصفی« افتادم و »شیر 
خشک و پوشک بگرفتی؟« دیدم ای بابا نگرفتم! ناز بچه را کشیدم و رفتم بروم سراغ یخچال که 
پایم رفت روی خیسی و دیدم ای بابا باید می گرفتم! لِی لِی کنان رفتم سراغ یخچال و دیدم 
آه در بساط نیست. چیِز گربه خوری هم نداشتیم. دلم گرفت. پایم را شستم و دویدم به کوچه. 
دمپایی ام خیس بود و لچ و لچ می کرد گل پایم مثل وقتی در جوی های پر آب »خیابان ملک« 
)که حاال شمالی و جنوبی شده و خانه آن یکی پدربزرگم آن جا در »بن بست حق شناس« بود( 
جوی پیمایی می کردیم و نعناع و پونه می چیدیم و گاهی شب ها راه را بر آب می بستیم تا ملک 
را آب ببرد. مثل وقتی در جوی های »خیابان عماد« که خیابان های کسری و تخت جمشید را 
به هم پیوند می داد، انگور می شستیم و ماهی جوقی می گرفتیم و ساقه علفی خرد را به دندان 
می گزیدیم: ناغافل عطر درختان چشمه باقرخان ریخت توی دلم. دیدم مرد همسایه باریش دراِز 
وزوزِی فلفل نمکی و دوچرخه کورسی اش کنار چشمه ایستاده و دارد به یک عالمه بچه گربه 
و پدر گربه و مادرگربه غذا می دهد. یاد مصطفی مختاری، پسر آقای مختاری، همکالسی دوم 
دبستانم افتادم که پایه چشمه گردی بود. مصطفی کله اش بیضی بود و بچه های مدرسه و محل 
به آنها می گفتند کله کتابی. آنها اهل »کوهپایه« بودند. هر روز قبل اینکه به مدرسه شهید عالیی 
در کوچه ای از خیابان »استاد همایی«)که سقاخانه بز بز قندی سرش بود و به گمانم کوچه ایرج 
میرزا نام دارد و حاال رفته است توی خیابان همایی( برویم، به چشمه باقرخان وسط خیابان استاد 
همایی و تاج می رفتیم. آنجا کلی موجود زنده، از پرنده و ماهی تا خزنده و حشره وجود داشت و 
ما، یک بچه گربه پیدا کرده بودیم که بهش غذا می دادیم و یک روز دیدیم مورچه ها چشم هایش 
را خورده اند....دویدم و دویدم و رسیدم زیر »بازارچه حجاقا شجاع«، پیِش »عباس دوغی« و شیر 
خریدم و بدو بدو برگشتم خانه. نفس می زدم. چشمه می رفت توی ریه هایم. توی سینه ام. توی 

رگ هایم. حس می کردم قلبم مثل قلب هزارتا بچه گربه می تپد. 
8

روز سوم که خواستم داستان دوم قلی خان را برای بچه های اینستاگرام بنویسم دیدم عه، نوشاعه! 
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کاریش هم نمی شد کرد. حتی گربه نری به نام »ملوس« می شناختم که پرشین بود و صاحبانش که زن 
و شوهری جوان بودند و زیر »چهارسوق آجری« در محله »نوخواجو«/»شهدای خواجو«)که گفته می شد 
اغلب»ده سرخی ها« آنجا می نشینند( زندگی می کردند، مثل من نمی دانستند قضیه چیست و بعدا فهمیده 
اما اسمش را عوض نکرده بودند و طفل معصوم، ملوس مانده بود. از اینجا حریم خصوصی من و نوشا بر داستان 
های اینستاگرام پیروز شد، مثل وقتی که برای اولین بار دیدم پشوِل پدربزرگ، رفته در صندوقخانه و توی تشت 
خالی خمیر شش تا بچه گذاشته، همه فینگیلی و چشم بسته و کم مو. آن روزها هنوز بسیاری در خانه نان می 
پختند. باورم نمی شد همه بچه ها را پشول زاییده. باورم نمی شد پشول که این همه با ما مهربان بود، ناغافل 
وحشی شده و حتی اجازه نمی دهد نزدیکش شویم. مادر بزرگ می خندید و ماجرا را برای همه تعریف می کرد 
و می گفت:» ننه پشولی رفتس تو تشت بِِچه هشِتس«. بهشان شیر پاستوریزه دادیم. از همان شیرهای شیشه 
ای که روی شیشه اش یک کله گاو سرخ بود و وقتی درِ آلومینیومی اش را فشار می دادی، انگشت شستت تا 
بند اول می رفت توی یک عالمه سرشیر. یادم است که همیشه می رفتیم دِم دکان درویش در ادامه چشمه و 
شیر می خریدیم. پشول ضعیف شده بود، مثل آن وقِت نوشا که از خواب و خستگی و گشنگی، نای راه رفتن 

نداشت اما پنجه می کشید و فیر و فیر می کرد و دلش نمی خواست از بن بست عدل جدا شود انگار. 
9

روز چهارم دیدم بچه به گل قالی عالقه فراوانی دارد! توی دامپزشکی آقای دکتر به من گفت که باید شیر را 
با آب قاطی کنم و بدهم به بچه گربه. دامپزشکی در »خیابان میر« بود، بعد از »خواجه پطرس« و نرسیده به 
»سه راه حکیم نظامی«. جایی که تا بزرگ نشدم، پایم به »آن وری آب« که اینجا باشد نرسیده بود. نمی شد 
هم همینجوری رفت. باید به قول مادربزرگم ماااشین می گرفتم. اینترنت گوشی را روشن کردم و اسنپ گرفتم 
و بچه جان را گذاشتم توی سبد رخت چرک ها و سوار ماشین شدیم تا از »کوچه میخک« به »کوچه جمال 
الدین« برویم و بیندازیم توی »کوچه باقرخان« و برانیم به خیابان توانا تا زیر بازارچه حجاقا شجاع و »خیابان 
ملک شمالی« را طی کنیم و از عرض »خیابان هشت بهشت« و چهارراه گلزار بگذریم و بیفتیم توی خیابان 
»شریف واقفی«/ »شاه عباس خاکی« و برویم در »کوچه ُگردان« و از کوچه »صدرِ خواجو« در »خیابان چهارباغ 
خواجو« روبروی »خیابان منوچهری« سر در بیاوریم و منوچهری را ببریم و به»خیابان مجمر« پشت دخانیات 
برویم و برسیم به »پل فردوسی« و بیندازیم توی »بلوار آیینه خانه« تا خوِد »هتل پل« و »خیابان چهارباغ باال« 

و »چهارراه حکیم نظامی« و »خیابان نظر غربی« نرسیده به »سه راه نظر«...آخیش..... رسیدیم.
10

 باورم نمی شد بچه جان را آورده باشم دامپزشکی برای زدن واکسن و صدور شناسنامه. اصال تا حاال به 
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دامپزشکی نرفته بودم و نمی دانستم چه شکلی است. نمی دانستم نگهداری حیوان خانگی مال آدم پولدارهاست 
و نمی دانم های بسیار دیگری که با نگرانی درباره نگهداری نوشا توی ذهنم موج می زد. راستش را بخواهید هر 
دوتایمان دلهره داشتیم، مخصوصا بچه جان که وقِت تزریق واکسن انگشت اشاره دست راستم را گاز گرفت از 
درد. خدای من، دندانش مثل سوزن خیاطی بود، به همین ریزی و به همین تیزی. سرش را از درد فروکرد الی 
پِر اورکِت سبزم و حس عجیبی به من دست داد. شاید دلم برایش سوخته بود یا نمی دانم چه اما چاره نداشتیم. 
باید جای من می بودید، کیفی داشت وقتی عکس بچه را توی شناسنامه دیدم با سال و ماه و روزِ حدسِی به دنیا 
آمدن و نام مالک اش که نوشته بود: آقای عادل امیری! من حاال همه چیز او بودم و مالک گربه ای به نام نوشا، 
اما دیگر رویم نشد قصه های قلی خان را توی اینستاگرام بنویسم چون دامپزشک هم سوتی داده و اسمش را 
زده بود »حنا«! یادم است آخِر اولین یادداشتم برای او نوشته بودم» تاببینم قلی خان چه گلی به سرم می زند«. 

اینجوری بود که »میو میو عوض شد!«
11

دیگر شب و روزِ من شده بود نوشا. قلی خان، مثل »جعفر« و »ثریا« و »سیاوش« و »سیامک« و »سپیده« 
و »سارا« و »سورمه« و »سیمین« )گربه های خانه قبلی که سر گلزار شمالی توی کوچه بیستم بود و من از 
پشتش می رفتم به خیابان هشت بهشت و روبروی »مدرسه نشاط« در می آمدم یا می انداختم دنباله چشمه 
تا می رسیدم به خیابان نشاط و هاتف و میدان نقش جهان( به خاطره ها پیوست و نوشا جای همه آنها نشست. 
شد همه زندگِی روزنامه نگاری که در خرج روزانه خودش مانده بود و دلش نمی آمد از بچه گربه ای که او را 
به کودکِی پرهیاهویش در شهر پیوند می زد، دل بکند. او بچه گربه های زیادی کف اصفهان دیده بود اما نوشا 
مثِل »چارلی«، یکی از بچه پسرهای پشول که مثل خودش راه راهی بود اما موی روی لب باالیش شبیه سبیل 
»چاپلین« بود، برای او چیزی بیشتر از یک بچه گربه بود. همدم بود. همان چیزی که در کودکی او را به جهان 
حیوانات شهری پیوند می زد و می کشاندش به »پارک هشت بهشت« برای دیدن کبوترها و به »کوه صفه« برای 
تماشای روباه ها، آن هم وقتی صفه خاکی بود. کلید که می انداخت توی قفل خانه، نوشای ناقوال مثل گربه »سه 
قطره خون« صادق هدایت مرنو مرنو می کرد و می آمد پای درخت پرتقالی که داشت می خشکید. نوشا عاشق 
جویدن برگ هایش شده بود. از پله ها باال می رفتم و در برابر یخچال خالی و نوشای گرسنه، مثل پدری که پول 
شهربازی بچه هایش را ندارد توی زمین فرو می رفتم. می پریدم و بیسگوئیت مادر و شیر پاکتی از »سوپر توانا«، 
درست روبروی خم چشمه می خریدم و می آمدم. اگر همیشه مرغ و گوشت نبود، پوره سیب زمینی و پروتئین 
های گیاهی که بود. دست آخر هم چارلی پرید عقب یک ماشین و هر چه دنبالش دویدیم پیاده نشد که نشد. 

عاقبِت گربه کودکی هایم شد شبیه »پات«، »سگ ولگرد«. 
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برای بار چندم است که عکس را از جیب پیراهنم می کشم بیرون. نمی دانم چرا سیر  نمی شوم؟! هر دفعه به خودم قول 
می دهم که این بار آخر است باید حواسم را جمع رانندگی کنم اما هربار می شوم بدقول ترین آدم دنیا! 

عکس را می چپانم توی جیبم. هنوز باور ندارم؟ فکر می کنم دارم خواب می بینم. یعنی واقعاً من و پروانه به هم رسیدیم؟! 
دوباره عکس نامزدی مان را از توی جیب پیراهنم می کشم بیرون و نگاه می کنم. کنارم ایستاده سرم را چسبانده ام به 
سرش. دست گذاشته روی شانه ام. دست گذاشتم روی دستش. هنوز برایم همان پروانه همیشگی ست. از چندتا خط 
و خطوط صورتش و صورتم بگذریم می شویم همان دو نفری که به عشق هم سرساعت و دقیقه برای رفتن به مدرسه 
از خانه می زدیم بیرون تا شاید توی راه یک نیم نگاهی نگاهم به نگاهش و نگاهش به نگاهم بیفتد. آقا فواد که فهمید 
پروانه را برد به شیفت مخالف من تا این نگاه های کوتاه سرسری را هم ازمان دریغ کند. کاش همین بود. بعد از آن دلم 
را خوش کردم به پنجره. آقا فواد که فهمید پنجره اتاق نشیمن مان به حیات خانه شان باز می شود جلو چشمم کارگر و 

بنا آورد و پدر را مجبور کرد که پنجره را ببندد آن هم با دعوا و آبروریزی
دلم می خواست سربازی حجت برادر پروانه دیر تمام شود تا همیشه من برای شان بروم  تو صف گاز و نفت و کوپن 
بایستم. خداخدا می کردم پروانه در را باز کند. همیشه هم خودش در را باز می کرد انگار می دانست که منم.  آقا فواد که 
فهمید دکان را تعطیل کرد خودش رفت تو صف گاز و نفت.  آقا فواد پایش را کرده بود توی یک کفش که عبداهلل و پروانه 
درد هم نمی خورند. پروانه درس خواندست دیپلمش را که بگیره می شه معلم. عبداهلل چی؟ سوم راهنمایی را رها کرد و 
ته مغازه مردم روغن ماشین عوض می کنه. گفتم تا پروانه دیپلمش را بگیرد درس می خوانم و من هم دیپلم می گیرم. 
درس خواندم دیپلم گرفتم. کار کردم. شب و روز هم کار کردم تا  مینی بوس هم خریدم تا بهانه آقا فواد بشکند و به 
غالمی قبولم کند. هنوز نگاهم به عکس است و فکرم به روزهای گذشته قلبم تند می زند زود به خودم می آیم. انگشت 
اشاره ام را می بوسم و می کشم روی صورت پروانه. عکس را می گذارم روی سینه ام و یک دل سیر نفس می کشم. قرار 
شد توی اهواز یک مختصر عروسی بگیریم و بعد جشن کاملش بماند وقتی خرمشهر آرام شد. وقتی داشتم می آمدم 
نگران بود. گفت:» 16 سال به پات نشستم حاال که بهم رسیدیم نمی خوام برات اتفاقی بیفته. خندیدم و گفتم:» االن 
مردم بیشتر از روزهای دیگه به من نیاز دارن. باید برم تا جایی که تونستم کمک می کنم و زود بر می گردم اما کاش تو 

با خانواده ت بری اهواز دلم نمی خواد تو خرمشهر بمانی.«
 نگاهم به عکس است که صدای فریاد می شنوم:» هی وایسا آقا وایسا سوار بشیم.« هنوز به ایستگاه نرسیده ام سر 

 از عشق پروانه
فاطمه بگ زاده
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می چرخانم. یک عده از مردم؛ زن و مرد دارند به سمتی که ایستاده ام هجوم می آوردند. مینی بوس را عقب می کشم و 
سوار می شوند. زن ها آشفته و مردها پریشان اند بچه ها هم که گریه می کنند. 

_ آقا تا کجا میر ی؟
_ تا سر جاده. از اونجا به بعد ماشین های گذری گیرتون می یاد. اونجا زیاد خطری نیست. فعاًل خطر تا همین جاست. 

باید زن و بچه ها از خرمشهر خارج بشن.
مرد با عرقچین سر و صورتش را پاک می کند و به حالت تأسف سرتکان می دهد:» درسته. اما اگه اینجوری پیش بره 
خودشون رو به دزفول هم می رسونن.« صندلی ها پر  شده. خیلی ها هم سرپا ایستاده اند. گازش را می گیرم و زود می رسم 
سرجاده و پیاده می شوند. بعضی ها کرایه می دهند و بعضی ها از ترس این که دشمن بهشان دست درازی نکند همین 

طوری آمده اند حتی بدون دمپایی.
دوباره خودم را می رسانم به ایستگاه همیشگی. هنوز ترمز نکردم که گروه گروه زن و مرد سوار می شوند. می خواهم راه 
بیفتم که یک موتوری جلوام را می گیرد. نگه می دارم. می گویم:» دشمن این بدبخت ها رو نکشه ها تو می کشی. پس 

چرا 6 نفر باهم سوار موتور شدین؟« 
بدجور پریشان و هراسان است. دختر کوچک دو سه ساله را محکم به بغلش چسبانده و مواظب است که اتفاقی برایش 

نیفتد. 

▲ عكس :جاسم غضبانپور
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- دستم به دامنت این زن و بچه منو هم جا 
بده. خودم باید زود برگردم به محل درگیری. 
سمت  می رود  می کند.  باز  را  ماشین  در 
یک  بیاورد   را  بچه اش  و  زن  که  موتورش 
موشک نمی دانم از کجا پیدایش می شود و 
می خورد وسط ماشین من و موتور. دود است 
که به هوا می رود. برای چند ثانیه چشم چشم 
را نمی بیند. صدای جیغ زنان و گریه کودکان 
چشم  ماشین  داخل  هول  می شود.  بلند 
چیزیش  کسی  شکر  رو  خدا  می چرخوانم 
هر6  اما  موتوری،  سمت  برمی گردم  نشده. 

سرنشین موتوری درجا شهید شده اند. 
صدای مسافرها بلند می شود:آقا تو روخدا برو 
وگرنه مثل همین بنده خداها می افتیم کف خیابان. دلم شور پروانه را می زند. حقش نبود این طور تو خانه تنها بماند. این 
آخرین سرویس است باید زود برگردم باهم برویم اهواز. ترسو نیستم اما می خواهم کنار پروانه باشم. نمی خواهم دیگر 
چیزی ما را از هم بگیرد حتی جنگ! هستند مردهایی که از خرمشهر دفاع کنند من فقط می خواهم کنار پروانه باشم.  
سرجاده اصلی مسافرها را پیاده می کنم. صدای گلوله و موشک  خمپاره حاال رسیده بیخ گوش مان. قشنگ معلوم است 
که عراقی ها تا وسط شهر رسیده اند و دارند جوالن می دهند. کاش پروانه با خانواده اش می رفت. گفت:» نه. گفت باهم 
می رویم. گفت دیگر نمی خواهم ازت دور بمانم. بدجور دلشوره گرفته ام. بوی دود و باروت سوخته نفسم را می گیرد. تند 
پشت سرهم سرفه می زنم. از دور  عده ای از مردم دارند تند و تیز می دوند. اسباب های شان روی زمین می ریزد حتی 
رغبت نمی کنند که برگردند و اسباب ها را بردارند. صدای گریه بچه ها به گوشم می رسد. نمی خواهم نگه دارم باید زود 
بروم سمت پروانه. اما همگی می پرند جلو مینی بوس  دلم نمی آید نگه ندارم کیپ تا کیپ مینی بوس پر می شود می زنم 
روی گاز و تند می روم. ماشین توی راه چند بار می خواهد واژگون شود صدای جیغ مسافرها بلند می شود. ماشین را 
کنترل می کنم. همۀ حواسم پیش پروانه است. برمی گردم  دیگر کسی توی خیابان نیست. شهر تقریبا خالی شده. گازش 
را می گیرم و زود می روم به سمت خانه. فکر نمی کردم آن قدر طول بکشد. گفتم:» حاال که نمی خوام برم جنگ شرمنده 
مردم شهرم نباشم. . از دور عده ای عراقی می بینم. با خنده دارند نزدیک می شوند. پیاده اند. چندتا زن هم با آن ها ست. 

هرچقدر نزدیک تر می شوم قلبم تندتر می زند. نه باور ندارم.
 اما خودش است پروانه . چادر عربی به سر دارد گوشه روسری صورتی بلندش توی دست باد به رقص در می آید همان 

▲ عكس :جاسم غضبانپور
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روسری است که به سلیقه خودم برایش خریدم آخ که چقدر بهش می آید. بین چند مرد 
غریبه عراقی. یکی از عراقی ها اسلحه اش را بلند می کند. نگه می دارم. سوار می شوند و زن ها را 
هم سوار می کنند. پروانه نگاهم می کند و نگاهش می کنم. دوباره مثل آن روزها دزدکی نگاه 
می کنیم. بلند می شوم عراقی با قنداق اسلحه می زند روی شانه ام. خودم را آشنایی نمی دهم. 
می ترسم پروانه را جلو چشمم اذیت کنند. از توی آینه چشم می دوزم به پروانه. اشک از 
چشم هایش جاریست. نمی دانم دارد به چی فکر می کند شاید به حرف های عاشقانه مان. دلش 
می خواست بچه اول مان پسر باشد. دلش می خواست توی حیات مان درخت صنوبر بکاریم و 
یک حوض آبی داشته باشیم. عراقی گوشه چادر پروانه را می گیرد. دلم آتش می گیرد باید 
کاری کنم باید نگذارم...  باید... پا می گذارم روی گاز محکم می رانم... چشم هایم را می بندم... 
صدای فریاِد دشمن... نمی دانم دارم چکار می کنم... پروانه ماِل من است... از توی آینه چشم 
می دوزم... پروانه چادرش توی دست عراقی است، از سرش لیز خورده چادرش... محکم 
روسری اش را... پروانه ماِل من است... محکم تر گاز می دهم... موتورِ ماشین زوزه می کشد...  
می خورم به تیر برقی که... ماشین واژگون می شود... حالم خوب... با سختی سر می چرخا... 
پروانه افتاده زیِر صندلی... از دهن خون می چکد... هیچ کس نفسی نمی ... دستم را دراز...  
صندلی جلویی مانع...دستم به دست پروانه نمی رَِس... بیشتر دراز می کنم... پروانه... آرام چشم 

هایش را می بند.... پروانه ماِل َم... بدنم سرد... سرد... سرد... دیگر... چیزی...  چیزی نمی َفه... 

یكی از 
عراقی ها 

اسلحه اش 
را بلند 

می کند. نگه 
می دارم. سوار 

می شوند 
و زن ها را 
هم سوار 
می کنند. 

پروانه نگاهم 
می کند و 

نگاهش 
می کنم. 

دوباره مثل 
آن روزها 

دزدکی نگاه 
می کنيم. 

بلند می شوم 
عراقی با 

قنداق اسلحه 
 می زند روی 

شانه ام

▲ عكس :جاسم غضبانپور
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سقوط در دریای تاریک

رود تایمز یک حیوان کثیف است که مثل مار در کوچه های لندن می خزد. همه ی رودها به آن سرازیر می شوند. 
فلیت، تایبرن، نکینگر، تمام چرک ها، پس مانده ها، زباله ها، جسد سگ ها، گربه ها و استخوان های گوسفند ها 
و خوک ها را با خود حمل می کنند و آنها را در آب های قهوه ای رنگ تایمز می ریزند، تا آنها را به سمت شرق و 

کرانه رود و از آن جا به سمت دریای شمال و فراموشی ببرد.
لندن بارانی است. باران گل و الی و آلودگی ها را می شوید و در نهرها می ریزد. نهرهای پر شده به رود تبدیل می 
شوند و رودخانه ها به موجودات قدرتمندی بدل خواهند شد. صدای باران آزار دهنده است. از آسمان روی پشت 
بام ها می پاشد و سقف ها را می لرزاند. حتی اگر هنگامی که از آسمان می بارد تمیز باشد، کافی است هوای لندن 

را لمس کند تا آلوده شود. تا با گرد و خاک در هم بیامیزد و به لجن تبدیل شود. 
کسی آن را نمی نوشد. نه آب باران را نه آب رود را. بعضی ها به شوخی می گویند آب رودخانه تایمز می تواند شما 
را دردم بکشد. اما این حقیقت ندارد. آدم هایی هستند که برای پیدا کردن یک پنی به درون آب شیرجه می زنند. 
باال می آیند. از آب بیرون می پرند و در حالی که از سرما می لرزند، سکه هایشان را محکم در دستانشان نگه می 

دارند. فقط هیچ یک از آنها به پانزده سالگی نمی رسد.

نویسنده: نیل گیمن 
مترجم: گالرا فنائیان
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به نظر می رسد زن هیچ اهمیتی به باران نمی دهد.
در اسلکه رادهیث قدم می زند. همانطور که سال ها یا دهه ها قدم زده. کسی نمی داند چند سال. در 
حقیقت هیچ کس اهمیتی هم نمی دهد. در اسکله قدم می زند یا به دریا خیره می شود و به کشتی هایی 
که آنجا لنگر انداخته بودند، زل می زند. باید کاری می کرد تا پیوند میان روح و تنش را حفظ کند اما هیچ 

کس نمی دانست دقیقا چه می کند.
به سایبانی که کشتی سازان آنجا گذاشته بودند، پناه می بری و خیال می کنی تنهایی. بعد فکر می کنی 
او یک مجسمه است که به آب خیره مانده، هرچند پرده های ضخیم باران اجازه نمی دهند چیزی دیده 
شود. و بعد او تو را می بیند. تو را می بیند و شروع به صحبت می کند. نه با تو. با آب خاکستری رنگی 
که از آسمان خاکستری به سمت رود خاکستری جاری می شود. "پسرم می خواست یک دریانورد شود." 
و تو نمی دانی در جوابش چه بگویی. باید داد بزنی تا صدایت از پس همهمه ی باران برآید و به او برسد 
ولی او حرف می زند و تو گوش می دهی. حتی به سمتش خم می شوی و به خودت فشار می آوری تا 

کلماتش را بفهمی.
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"پسرم می خواست دریانورد شود. "
به او گفتم: "به دریا نرو. گفتم من مادرت هستم. او دوستت نخواهد داشت. من دوستت دارم. دریا 
 بی رحم است." اما او گفت: "من باید دنیا را ببینم. می خواهم طلوع آفتاب را از مدار استوا ببینم. 
می خواهم رقص شفق های قطبی در آسمان شمال تماشا کنم. ولی بیشتر از همه می خواهم 
ثروتمند شوم. وقتی به همه ی اینها رسیدم پیش تو برمی گردم و برایت یک خانه می سازم. 

خدمتکارهای خودت را خواهی داشت. مادر ما خواهیم رقصید. هر شب".
گفتم: "و من در این خانه ی زیبا باید چه کار کنم؟ حرف هایت قشنگ ولی احمقانه  است." به او 

درباره ی پدرش که هیچ وقت از دریا برنگشت، گفتم.
بعضی ها می گفتند مرده است و جسدش در دریا گم شده. بعضی ها هم قسم می خوردند، او را 

دیده اند که با فاحشه ای از آمستردام فرار کرده. 
"در نهایت، هیچ چیز تغییر نمی کند، دریا او را هم گرفت."

"فقط دوازده سالش بود. فرار کرد و به سمت اسکله رفت. سوار اولین کشتی که پیدا کرد، شد. می 
گفتند کشتی به سمت آزرو می رفت."

"بعضی کشتی ها نحس و بد اقبالند. آن ها، بعد از هر فاجعه رنگشان می کنند و نام جدیدی برایش 
انتخاب می کنند تا همه را فریب دهند. چون دریانوردان خرافاتی هستند و حرف ها به سرعت بین 

شان پخش می شود."
می گویند این کشتی به دستور مالکش به گل نشانده شد تا بتوانند شرکت بیمه را فریب دهند و 
غرامت بگیرند. بعد مثل روز اول بازسازی اش کردند اما دزدان دریابی سراغش آمدند و کشتی را با 
نحسی پوشاندند. بعد از آن تبدیل به کشتی طاعون زده ای شد که خدمه اش از مردگان بودند. تنها 

سه مرد توانستند زنده از آن به هارویچ برسند.
پسرم سوار کشتی نحس شده بود. داشتند به خانه بر می گشتند و او خوشحال بود که درآمدش 
را برای من می آورد –آنقدر بزرگ نشده بود که مثل پدرش، پول هایش را خرج زن های دیگر 

کند- که طوفان شروع شد.
او از همه ی آن هایی که در قایق نجات بودند کوچک تر بود. 

به من می گویند منصفانه قرعه کشی کردند اما من باورشان نمی کنم. پسرک من از همه آنها 
کوچک تر بود.

بعد از هشت روز سرگردانی در دریا گرسنه شده بودند. اگر هم قرعه کشیدند، تقلب کردند.
یک به یک استخوان هایش را جویدند و باقی مانده اش را به مادر جدیدش بخشیدند. به دریا. او 

»من باید 
دنيا را 

ببينم. می 
خواهم 
طلوع 

آفتاب را از 
مدار استوا 
ببينم. می 

خواهم 
رقص شفق 
های قطبی 
در آسمان 

شمال 
تماشا کنم. 
ولی بيشتر 
از همه می 

خواهم 
ثروتمند 

شوم.
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▲کوثر| استاد محمود فرشچيان

هیچ اشکی نریخت. بدون گفتن حتی یک کلمه او را گرفت. دریا بی 
رحم است.

بعضی شب ها آرزو می کنم کاش هیچ وقت حقیقت را به من نگفته 
بود. می توانست دروغ بگوید. 

از خدمه  یکی  اما  رها کردند  دریا  در  را  استخوان های پسرم  آنها 
کشتی –که من و همسرم را می شناخت. حتی من را بیشتر از او می 

شناخت- یکی استخوان ها را به یادگار نگه داشت. 
وقتی به ساحل برگشتند، قسم می خوردند که پسرم در طوفان گم 
شده اما او همان شب آمد. حقیقت را به من گفت و استخوانش را به 

من داد. به یادگار عشقی که زمانی بین ما بود.
به او گفتم: "اشتباه کردی. پسر خودت را قربانی کردی."

"دریا او را هم گرفت. آن شب با جیب های پر از سنگ به سمت 
دریا رفت." 

و من استخوان هایشان را مثل ریسه ای آویزان کردم تا شب ها که 
باد موج اقیانوس ها را بلند می کند و روی ماسه ها می کوبد، آن 
دو را به یاد بیاوردم. وقتی صدای باد مثل گریه ی نوزادی دور خانه 

هایمان می پیچد.
باران کمی آرام تر شده و تو فکر می کنی حرفهایش تمام شده است. 
اما برای اولین بار به تو نگاه می کند. انگار می خواهد چیزی بگوید. 

چیزی را از دور گردنش باز می کند و حاال به تو نزدیک می شود.
"بگیرش." چشم هایش وقتی به تو خیره مانده به اندازه ی رود تایمز 

قهوه است. "دوست داری لمسش کنی؟"
می خواهی آن را بگیری و به رودخانه پرت کنی. همان جایی که 
آنهایی که برای یک سکه به درون آب شیرچه می زنند بتوانند پیدا 
یا گمش کنند. اما به جایش پاهایت می لغزد و به بیرون سایبان پرت 
باران روی  آرام می گیری. می گذاری قطره های  بعد،  می شوی. 

صورتت بلغزد. درست مثل اشک های غریبه ای.
https://www.theguardian.com:منبع
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من فقط می خواهم داستان کوتاه بنویسم. چطور می شود این وضعیت بغرنج را توضیح داد؟ از بس نمی شود این شرایط را 
بیان داشت پس می نویسم، اصال مهم نیست! چخوف چه دستور العملی تجویز کرده؟ اصال مهم نیست.  نسخه پیچی کار تمام 
دکتر هاست و او هم به احتمال همه را بیمار دیده و سعی میکرده بر مسند پزشِک داستان ها، مسکن هایی تجویز کند. من که 
هیچ وقت دستور العمل هیچ دکتری را رعایت نکرده ام. حاال چرا باید از تپانچه ی چخوف بترسم که نکند شلیک کند و نکند 
شلیک نکند ؟ به همین دلیل آغاز این داستان عالوه بر اسلحه ای که سر در داستان نصب می شود، یک تانک هم آورده شده 
که هرگز هیچ یک از این دو نه شلیک خواهند کرد و نه کاربردی دارند ونه حتی این جمالت ربط و کارکردی در داستان دارند. 
حاال چخوف برود و  با اسبش اندوهگین سخن بگوید و زیر چشمی  برای خودش دارو تجویز کند. باید اعتراف کنم همه چیز 
از داستان اندوه همین آقای چخوف شروع شد. می گویم همه چیز از اندوه شروع شد، ولی اندوه از کجا شروع می شود ؟ از 
رقص آن دانه های برف و یا سوار شدن مسافر و یا از جوانان پاتیل ؟ می دانید از کجا ؟ از فروریختن، از شکستن پیرمرد... اصال 
شروع هر چیزی به فرو ریختن و شکستن نیاز دارد. اینطور بود که فهمیدم چخوف سر و ته داستانش را نفهمیده و داستانش 

را با شروع به پایان رسانده.
نوای اندوه گین پیچیده در این قطعه: ))شیهه های اسب در پاسخ به چخوف اندوه گین... ((

یک مار، این همه نزدیک به زن اوسا
مار را اول بار من دیدم. مار حسابی جا خورد! هیچ ماری تصور روبه رو شدن با بچه ای را ندارد که َجست زنان توی باغچه دنبالش 
بیفتد و بعد گردنش را بگیرد. با انگشت اشاره بزند توی سرش. سرآخر هم هم پرتش کند توی اتاق بهم ریخته ای که همیشه 
بوی دمپختک می دهد ودر آن مردی می نشیند و غذایش را می جود و دوغ باال می ریزد وبا زنش ظرف می شکنند و  ساعتی 

بعد ) فکرش هم قلبم را برای مار به درد می آورد ( زن اوسا بنشیند رویش...

 محله سه پیج

میالد باقري
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))وای اوسا ،مار،مار،مارررررر...((
اگر آن توده ی لزج و خون آلود را با دو سه تا 
پَر که از شکارِ آخر توِی شکمش جا مانده بود 
می دیدید، هرگز تصور نمی کردید روزی مار 
بوده باشد. ماری که بچه ای جست زنان از توِی 
باغچه قاپیده باشدش. انگشت توِی سرش زده 

باشد و پرتش کرده باشد توِی اتاِق اوسا... 
دو  این  اوسا؛  زن  وحشت  و  مار  مردن 
از آن روز  مصیبت، پشت سر هم باعث شد 
به بعد مار مفهوم جدیدی در محله ی ما پیدا 
خباثت،جمع  و  مظلومیت  از  کند،مفهمومی 

شده در یک جا،مار...
قطعه:  این  در  پیچیده  خاطرات  طنین 

))مار،مار،مارررر((
با یک اوسای صد در صد دلخواه دیدار کنید

اوسا مالک چهاردیواریی بود که در آن زندگی 
می کردیم. هیچ کس حتی خودش هم نمی 
دانست استاد چیست و چرا اوسا صدایش می 
زنند. بقدری  الغر بود که حس می کردیم 
تحمل وزن سبیل های پر پشتش را ندارد و 
دلیل آن همه سر بزیری همین است ! ولی 
ویژگی  در  ریشه  اوسا  بزیری   سر  داستان 
دومش داشت؛ ویژگی دوم اوسا، زن اوسا بود! 
آخر می دانید که در شخصیت پردازی نمی 
توان شخصیت را تنها تصور کرد و حتما هر 
دلخواهی عالیقی و ویژگی هایی و دوستانی 

Michael Banks. Vision ▲
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و محله ای و ... دارد. ندارد ؟
مالکیت اوسا بر زنش سند دار بود! حتی یک بار هم نشده بود که کسی زن اوسا را به اسم خودش صدا بزند. مثال 
همیشه می گفتند: سالم زن  اوسا،چه خبر زن اوسا و... به جرات از بزرگترین زنان دنیا بود،266 کیلو وزن داشت. 
این را همه می دانستند. حتی معروف بود یک ترازوِی فنر در رفته هست که زن اوسا هر روز خودش را روِی آن 
وزن می کند و اگر این وزن کمی، حتی براِی چند گرم تکان بخورد، و عقربه مفلوک به اندازه پاِی یک مورچه از 

266 عقب تر یا جلوتر برود بَلوایی می شود که بیا و نبین. 
 این زوج منحصر به فرد در تمام موارد افراط می کردند،در الغری،در سبیل،در چاقی و همینطور در تالش برای 
بچه دار شدن،زن اوسا همیشه ی خدا باردار بود... ما آن زمان ها فکر می کردیم تعدادی بچه توِی شکمش دارد 
و هر چند وقت یکبار یکی از بچه ها را رو می کند. ولی همیشه و همیشه و همیشه ُمرده... بچه هاِی زن اوسا 

همیشه ُمرده بودند. 
خانواده ی من برای حفظ چهار دیوارِی اوسا، بیش از اندازه به این زن احترام می گذاشت،بقول بابام وزیر شاه بود.

طنین خاطرات پیچیده در این قطعه: ))هق هِق گریه های شبانه ی زن اوسا بر کودکان بیجانش((
جوب جا ماری، نهری جا مانده از کتاب صید قزل آال در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان

می گفتند:))این جوب محله را بد بخت کرده(( چرند می گفتند! اگر همین جوب نبود،ما و نیمی از محل حتی یک 
میوه هم برای خشکاندن و فروختن نداشتیم. اولین بار که بعد از ماجرای مار برای جمع کردن میوه ها به جوب 
رفتم،هوا گرگ و میش بود و باد صدای کشیده شدن دمپایی روی زمین می داد... یک دستم را به کمر زدم ودست 
دیگرم را  شبیه نقاب روی پیشانیم گذاشتم. چشم هایم را ریز و تنگ کرده بودم... درست همان لحظه خودم را 
خیس کردم! باور کنید. واقعا نیاز به شلوار جدید داشتم. بزرگترین ماری بود که در تمام عمرم دیده بودم، ماری به 

عرض یک جهش بلند آن روز های من و به طول کل خیابان!
 تصویر نقش بسته بر ذهنم در این قطعه:))ماری بزرگ،به رنگ تریاک،به عرض یک جهش بلنِد کودکیم و طول 

کل خیابان...((
CALL OF DUTY بابام،من،جوب، ندای سربازان یا همان

 هر روز صبح که می رفتیم تا میوه ها را جمع کنیم بخودم می گفتم: ))اینطور که پیداست تو، تو خواب راه می 
ری.یه روزم میوفتی تو اون چاهه که در نداره و سوسکا می خورنت... شایدم تو کثافت خفه شی... خاک بر سرت 

که اینطوری می میری...(( گفته بودند:))شبا بابا خستس،باید صبح زود برین((
ماشین ها که میومدن، من و بابام سر کوچه ایستاده بودیم... بابام می گفت:))صبر کن،صبر کن)چندتا صندوق از 

میوه ها که خالی می شد( می زد پشتم و می گفت: ))برو برو برو...((
سال ها بعد وقتی ندای سربازان))CALL OF DUTY(( را بازی می کردم، وقتی شخصیت بازی در منطقه 
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خانواده ی 
من برای 

حفظ چهار 
دیوارِی اوسا، 
بيش از اندازه 

به این زن 
احترام می 

گذاشت،بقول 
بابام وزیر شاه 

بود.
طنين 

خاطرات 
پيچيده در 
این قطعه: 
))هق هِق 
گریه های 
شبانه ی 
زن اوسا 

بر کودکان 
بيجانش((

 wait… wait… :دشمن بود و تعداد دشمن ها زیاد می شد توِی بیسیمش می گفت
 .…go go go :و همین که دشمنان می رفتند رد کارشان فریاد می زد …wait

آنوقت یاد پدرم می افتادم...
آنوقت ها از بین تمام میوه ها من عاشق سیب بودم. سیب یکجور بخصوصی مقاومت دارد.حتی 
اگر نیمی از یک سیب گندید باز هم نصف دیگرش ترد و سالم و آبدار خواهد بود. آدم گول 

ظاهر ساده و پوست نازکش را می خورد،این طور سیب فریب کار است.
چهره ی چروک شده در ذهن این قطعه: ))عکس سه در چهار پدرم،که حاال توی کیف پولم 

همیشه همراهم شده...((
توهم ماری، آخرین خاطره از نهر صید قزل آالیی...

نزدیک های ظهر با سیاوش و مسعود رفتیم  سر وقت مار لعنتی. از دور یک چیز هایی از 
دمش پیدا بود. این که در آن سن و سال بفهمی مارِ تو، ماری که با دیدنش شلوارت را خیس 

کرده ای، فقط یک جوب بوده به شدت تکان دهنده خواهد بود.
 به سیاوش گفتم:)) لعنتی فرار کرده...(( مسعود گفت:))بخشکی شانس...(( من با تعجب 
نگاهش کردم،و بعد، من گریه کردم،سیاوش بغض کرد و مسعود با پا سنگی را توی جوب 

انداخت.
گفتم : بچه ها بریم خونه خرابه...  از جلوی ردیف میوه فروش ها گذشتیم و تمام میوه هایشان 

را حتی موز و هنوانه ها را هم میوه خشک شده می دیدیم...
 مسعود از روی جوب پرید،کاری که من هنوز جراتش را نداشتم.

گفت: اوی،بپر... 
سیاوش مثل همیشه با دوچرخه سیاه و درازش آمده بود و باید تا رسیدن به پل صبر می 
کرد. مسعود آنقدر گفت تا آخر شیر شدم و پریدم. تا مچ بین میوه ها و جسد موش هایی که 
میوه فروش ها کشته بودند فرو رفتم. پای راستم را باال نگه داشتم، سوسک قهوه ای بزرگی 
از کف کفشم کنده شد و طاق باز روی زمین افتاد.  با  دست و پاهای بلندش طوری که انگار 
نوعی رقص سوسکی انجام می داد عشوه گری می کرد، که نکند دوباره پای بزرگت را روی 

من بگذاری.
 گفتم: بچه ها بیان یکجایی کفشمو تمیز کنم،وگرنه زن اوسا به بابام می گه پله هارو من 

کثیف کردم... 
سیاوش گفت: برید تو،منم میام...

غم نهفته در این قطعه: ))تبدیل مار به جوب در آن سن و سال...((
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مرغی به نام بهمن، آزاد و رها...*
کفشم را شستم و با جوراب ها انداختم روی قفس های خالی پرنده که گوشه ی حیاط روی هم 
ریخته  شده بودند. پدر بزرگ مسعود به جاهای مختلفی سر می زد و تمام قفس ها را می خرید. 
بهش می گفتند آزاد،می گفتند اسم اصلیش بهمن بوده. من هیچ وقت آزاد را ندیده بودم. می گفتند: 
تمام پول هایش  را کتاب و قفس می خریده. می گفتند: یک کوه کتاب روی هم انبار کرده. حیاط 

خانه اش پر بود از قفس های قد و نیم قد و رنگ و وارنگ.
 مسعود می گفت:می خواد از پرنده های عالم یک جفت برداره و ببره تو یه جزیره... برای همین این 

قفس ها را جمع می کنه...
زیِر لب گفتم: ولی پرنده ها که پرواز می کنند، توِی جزیره... 

مسعود از زیر زمین داد زد: اوی،بیا کمکم،چند تا قفس ببریم پیش طوقی...
مسعود هر وقت پدر بزرگش نبود،قفس ها را می فروخت به طوقِی پرنده فروش و با پولش بستنی 
می خرید. پا برهنه بیرون دویدم. سیاوش دوچرخه اش را می بست به َعلَمک گاز. دست سیاوش را 
گرفتم و کشیدم سمت خودم،سیاوش نگاهم کرد،با سر اشاره کردم به سه پیچ،سیاوش آب دهانش 

را با صدا پایین داد.
ناز آوا / افشای راز سوژه دزدی جوِزپه تورناتوره

نازآوا مثل همیشه با چادر سفید و دمپایی های قرمز بود.همین که وارد بقالی کالنتر شد پشت سرش 
دویدیم داخل.یک لحظه برگشت سمت ما،حواسم پرت شد و با سر خوردم به شکمش... ناز آوا هیچ 
وقت حرف نمی زد، می گفتند: هیچ وقت حرفی نزده،ولی با ما صحبت کرده بود. روزی که شله زرد 

های مامانمو پخش می کردیم، یواشکی با سیاوش یک کاسه بزرگ برای نازآوا بردیم.
نازآوا یک سینی بزرگ گذاشته بود وسط حیاط کوچک و نمورشان. زیرش خاکستر نرم و سفید 
ریخته بود. کلی از میوه های خرد شده را چیده بود روی سینی،حیاط بوی مربا و ترشیدگی میوه و 

کاهگل می داد. از پشت پنجره سایه ی پدرش را که در دود محو شده بود می دیدیم.
حاال اینجا پشت میز نشسته ام، و سعی می کنم تمام آن خاطرات دور را روایت کنم،سعی می کنم 
محله را شبیه همان روز ها ببینم. شما می خوانید و من نمی گویم هر زمان که نازآوا وارد مغازه می 
شد و یا وقت هایی که از کوچه می گذشت چند بار اَخ و تُف می شنید... سعی می کنم نگویم پدرش 
سالها مریض بود و مادرش نازآوا را که زاییده بود مرده بود، نمی گویم سمت نازآوا رفتن را ممنوع 
کرده بودند و نمی گویم همین یکی دو سال پیش مرد، همان طور که نمی گویم  بزرگترین رازِ بچه 
گانه ِی من و سیاوِش 14 یا 15 ساله نازآوا بود. همان طور که احتماال هیچ وقت کسی نفهمید آن آب 
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نبات ها را ما با پولی که نازآوا  داده بود خریدیم،و کتک های بابای من و نعره های زن بابای سیاوش 
هیچ کدام کلیدی بر قفل دهانمان نشد... نمی گویم تورناتوره فیلِم مالِنا را از شخصیت نازآوا ساخته.
تصویر مه آلود این قطعه در ذهنم: ))ناز آوا،در آستانه ی سه پیچ،پشت به محله در حال دور شدن((

کالنتر
کالنتر تنها کسی بود که در آن محله دو ِملک داشت. بیش از این نیازی به شخصیت پردازی ندارد البته 

اگر به  چخوف بر نخورد.
کالنتر داد زد: راستش من خودم دیدمشون،وقتی اومد اینارا هم صدا کرد و براِی سیاوش بستنی خرید...

من هم داد زدم: دروغ نگو، سیاوش با من بود،هیچی نخورد،کسی ما را صدا نزد
کالنتر هم داد زد: تو خودتم بودیا بچه

زن بابای سیاوش هم داد زد : خاک بر سرتون کنن،برین گم شین
پشِت سرش دیگری هم داد زد: خاک بر سرتون کنن،برین گم شین

کالنتر بازهم داد زد: راستش این اولشه،من گفته بودم این دختره چطوریه و...
من داد زدم : خفه شو،آشغال

آزاد داد زد : بسه کالنتر...
دیگر هیچکس داد نزد. اولین بار بود آزاد را می دیدم،پوست تیره ای داشت با ریش و موهای سفید و 
سیاه )من از لفظ جو گندمی بدم می آید، شبیه سیب است، نیمی از فریب در آن جا دارد(،درشت اندام 

و قوی هیکل بود.
بابای سیاوش پشت یقه ی لباسش را گرفت و تا سِر بن بست دنبال خودش کشید. همه از بن بست 
بیرون رفتیم. ناز آوا هیچ وقت با کسی حرف نزد. همواره در مگسک هدف گیرِی بن بست نشسته بود و 

هرکس می خواست چیزی را هدف بگیرد به ناچار به او خیره می شد.
جمعیِت جمع شده در این قطعه: ))همه ی محله سه پیچ با هم،در یک قاب، آن هم در قنداق...((

سه پيچ، پيچ آ، پيچ ت، پيچ ش، 
آخر کوچه ،درست  جایی که بن بست  نازآوا بود،کوچه سه پیچ می خورد. آنجا چنان مخوف بود و همه، 

ما را از آن می ترساندند که من هیچ وقت پا به آنجا نگذاشتم.
 فردای آن روز سیاوش سه بار سوت زد،خواب آلود و گیج در را باز کردم... 

سوار دوچرخه مشکیش بود و اشک می ریخت،گفتم: چی شده؟ 
گفت: می رم دنبال ناز آوا،دیشب رفته سه پیچ،مسعود گفت،باید به همه ثابت کنیم... 
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چشم های نیمه بازم حاال کامال باز شده بودند و هنوز نمی فهمیدم چه چیزی را، چرا و به چه کسی باید 
ثابت کنیم...

گفتم: میری سه پیچ؟
- می رم دنبال نازآوا،هواِی هواییهامو داشته باش...

 شروع کرد به رکاب زدن و رفت...
بازگشت سياوش

از روی علمک گاز رفتم روی دیوار. بعد دستم را انداختم روی چند لوله ای که لبه ی پشت بامشان بود 
و خودم را باال کشیدم. خانه سیاوش شبیه تانک بود. وقتی چیزی در آن اتفاق می افتاد همه با هم می 

سوختند.
 سیاوش به کبوتر هاش هوایی می گفت.چند تایی سطل قرمز برای نشانه روی پشت بام بود تا کبوتر ها 
بعد از پرواز یا وقتی باد شدید می شد سریع پشت بام را پیدا کنند.دو سه تایی از آن ها را جدا گذاشته 
بود و بقیه برای خودشان جایی پیدا کرده بودند و استراحت می کردند. یکی از سطل ها را جلو کشیدم و 
نشستم.نزدیک های بعد از ظهر باالخره از حیاط سر و صدای باباش را شنیدم. با زن جدیدش دعوا می کرد. 
چند دقیقه بعد سیاوش با صورت قرمز و پر از اشک روی پشت بام بود. یکی از کبوتر ها که روی کولر آبی 
نشسته بود را گرفت،بوسیدش و پرش داد سمت قفس.  کبوتر پر پر زد و از باالی سرم رد شد. فریاد زدم و 
به زحمت تعادل خودم را حفظ کردم. سیاوش هم فریاِد کوتاهی زد. تازه اینجا بود که نگاهش به من افتاد... 

این خانه شبیه تانک بود، وقتی چیزی در آن اتفاق می افتاد همه با هم می سوختند.
در آن لحظه چیزی در نگاه سیاوش عوض شده بود. چیزی که حاال بعد از سالها فکر به آن، لرزه بر اندامم 

می اندازد...
گفتم: پیداش کردی؟

- کسی که از سه پیچ رد بشه دیگه پیدا نمی شه...
گفتم: سیا،اونجا چ خبره ؟

- اونجا همه را مار زده،همه یا بی جون و فلجن یا دارن می شن،تا حاال آدم مار زده دیدی ؟
گفتم: مار زده؟نه...

- یکی هست که انگار دوتا مار گرفته تو دستاش و هرکی می ره اونجا،باید نیش مارهاشو بچشه... انگار بجای 
دست دو تا مار تو آستیناش هست، اینو یکی که اونجا بود می گفت... 

گفتم: تو هم چشیدی ؟

 سياوش 
به کبوتر 
هاش هوایی 
می گفت.
چند تایی 
سطل قرمز 
برای نشانه 
روی پشت 
بام بود تا 
کبوتر ها 
بعد از پرواز 
یا وقتی باد 
شدید می 
شد سریع 
پشت بام را 
پيدا کنند
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- نه، من دوچرخه داشتم...پامو رو زمین نزاشتم،باباِی نازآوا را دیدیم،می دونستی باباش میره سه پیچ و 
بر می گرده؟

گفتم: نه،مگه توام نرفتی و برگشتی؟ چیه مگه؟
- ولش کن...
خونه خرابه

خونه خرابه شخصیت داشت، پیر بود و منزوی،تکیده و تنها... 
یک نایلون میوه از بارِ بعد از ظهِر میوه فروش ها جمع کرده بودم که یک جغد دیدم. یک جغد واقعِی 
بزرگ....  روی دیوار خونه خرابه نشسته بود. دوباره دست به دامن علمک گاز شدم.حیاِط این خانه ِی 
مخروبه پر از آشغال بود. از تایر ماشین گرفته تا پوسته های رنگ و رو رفته ی بستنی و سرنگ و خالصه 
هرچیزی  که فکرش را بکنید. خونه خرابه دو طبقه بود. پله ها کامل ریخته بود و نمی شد رفت طبقه باال. 
طبقه اولش هم یه سالن بزرگ بود  با دو تا اتاق،بدون دستشویی و حمام و هیچ چیز دیگه ای.لخِت لخت. 

با ویویی عالی بر چهار دیوارِی ما و اتاِق دمپختک زده ی اوسا. 
فقط چندتایی ته سیگار و سرنگ و دو سه تا پتوی کثیف و کهنه با هزاران شپش و َکک گوشه یکی از اتاق 
ها بود. نور از پنجره ها داخل می شد و درست یادم مانده... می توانستم ذرات گرد و غبار شناور در هوا را 
ببینم. صدایی از زیر زمین شنیدم. لبم را گاز گرفته بودم و فکم قفل شده بود. نمی خواستم براِی دومین 
بار در این داستان شلوارم را عوض کنم. سر آخر روی پله ی سوم لیز خوردم و وسط سالِن پایین افتادم... 
با صدای بال زدن پرنده چشمم را باز کردم،برای یک  لحظه فکر کردم پیش سیاوش باشم و کبوترهاش 

)هوایی هاش( 
بلند گفتم: ))سیااااا...((

 دیوار رو به رویی تا سقف پر از کتاب بود و یک میز تحریر که حاال می فهمم چوِب راِش مرغوبی هم داشته. 
پشت میز تحریر، همان جغد نشسته بود روی صندلی و چنگالش را باال آورده بود و داشت ناخن های 
خودش را جوید. سکسکه می کردم و پلک هایم نا منظم به هم می خورد. همین پلک زدِن مداوِم باعث 
شد این صحنه را شبیه هزاران عکس پشت سر هم با سرعت تند ببینم تا این که با بال بلندش به پشت 
سرم اشاره کرد.کتاب ها تمام پله ها را روی هم می لغزیدند و پایین می ریختند. انگار یک ماشین ده ها تُن 
کتاب را خالی می کرد توِی زیرزمین. طوری که تا سینه ام زیر کتاب ها مدفون شد. آنوقت یک مار،شبیه 
همان ماری که در شروع این داستان دیده بودم از پستی و بلندی کتاب ها گذشت و به صورتم نزدیک شد. 
زبان و لب هایم بی حس شده بودند. اشک تا روی گردنم می رسید وبه سختی نفس می کشیدم. اگردر 
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شروع داستان مار را نشناخته بودم مار هیچ ترسی در من ایجاد نمی کرد.
 همین که مار به صورتم رسید، درست همان لحظه جغد پرواز کرد و روی سرم نشست. ناگهان گردنم خم شد. 
گردنم وزِن جغد را باور نمی کرد. مار سرش را باال تر برد و بعد جغد با جستی مار را از سرگرفت، بلند کرد و از 

زیر زمین بیرون رفت. از هوش رفتم!
به هوش که آمدم،زیر زمیِن خونه خرابه پر از آشغال و کثافِت گربه بود.از پله ها باال دویدم. روی پله ها یک پوسِت 

شفاف مار بود،بعد ها فهمیدم مارها پوست می اندازند.
از روی علمک گاز پایین پریدم، گیج بودم و تمام آن صحنه ها با صداهایی عجیب در ذهنم مرور می شد.

یکی داد زد: )) هوی،اونجا چه غلطی می کردی؟(( معلممان پشت سرم ایستاده بود. ولی مگر معلِم ما چیزی از 
دیدن یک جغد روی دیوار این خرابه می فهمید؟ چند لحظه به صورتش خیره شدم و بعد بی آن که حتی یک 

کلمه حرف بزنم رفتم.
تصویر ثبت شده در ذهنم از این قطعه : ))وسط کوچه ای می روم با نایلونی پر از سیب های گندیده... آب سیب 

پشت سرم روی زمین می چکد و معلممان خیره خیره رفتنم را نگاه می کند.((
پرنده سرای طوقی 

گفتم: طوقی جغد داری ؟
- جغد برا چیته؟

گفتم: داری یا نه ؟
- گروِن،بد بیاری داره،نداریم

گفتم: جغد مار می خوره؟

Michael Banks. Sour taste ▲
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- آره
گفتم: پس بد بیاری نداره...

بازگشت به اتاق با نایلوِن پر از سیب
 زن اوسا داد زد:خیر ندیده پله ها را کثیف نکنیا...

همین که خواستم بخوابم سر و کله ی پیر زِن گنجشک خوار پیدا شد. مسعود می گفت یک بار 
شنیده که به کالنتر گفته براش گوشت گنجشک بیاورد.

به مامانم گفت: این زنی اوسا اِگِه می َرفت پیشی دعا نویس ُخب می شدا
مامانم گفت: حاج خانم،رفته،فایده نداره...

- کاری ایسیچیه*،منم همین ایسیچی اجاق کورم کرد...
مامانم گفت: چی بگم،خودتون خوبین ؟ زانو هاتون بهتره ؟

- نه واال،من اِز شووِر شانس نَیُورَدم،کار نیمی کونِد آ همینجور تو خونه خوابیدس... حاال این شیر 
فروشه را بیبین چقد پیِرس،اما ُخب صبح تا شوم تو این کوچا داد می زِنِد شیری تازه... آ شیراشم 

ُخِبسا...
مامانم گفت: ما تاحاالنخریدیم...

- اِگه مرد بودم منم همین کارا می کردم،ولی این کار، کاری َمرداس*... 
بعد بابام از اتاق بغلی داد زد: این شیر شیر می کنه ولی کارِ اصلیش شیره فروشیه... مرتیکه بابای 
همون یاروییه که بعد از سه پیچ تجارت راه انداخته... پدر و پسر با هم خون جوونارو تو شیشه می 

کنن... 
 نردیک های غروب به سیاوش گفتم:  پیرزنه باز خونمون بود،می گفت ایسیچی بچه های زن اوسا 

را می کشه...
- ایسیچی با بچه ها کار نداره،ایسیچی َجوون پسنده... 

گفتم: سیاوش من خیلی خرم ؟ نه ؟ 
-چرا اینومی گی ؟

گفتم: من نمی فهمم شما ها چی می گین،قبال هم بهت گفتم... من ایسیچیو چند بار دیدم، با همون 
دماغ ِگلیش،تو زیر زمیِن اوسا،همونطوره که برام گفتی،منو اذیت نمی کنه...

-نمی دونم،ولی کم کم بعضی چیزارو می فهمی... 
گفتم:می گفت پیر مرد شیر فروشه پسِر اونیه که اون ور سه پیچ تجارت می کنه،نه گفت باباشه... 

نمی دونم،یادم نیست

همين که 
خواستم 

بخوابم 
سر و کله 
ی پير زِن 
گنجشک 
خوار پيدا 

شد. مسعود 
می گفت 

یک بار 
شنيده که 

به کالنتر 
گفته براش 

گوشت 
گنجشک 

بياورد.

83 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



Michael Banks. Green Eyes ▲
84 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



-می دونم...
گفتم: می دونی ؟

-آره،همه می دونن...
گفتم: همه بجز من... تازه اون خون میریزه تو شیشه... خودم شنیدم... راستی سیاوش من یه جغد 

دیدم،امروز یه جغد دیدم... 
- مثه ماری که دیروز دیده بودی ؟
گفتم: خب،دیروز دیدم،امروز نبود...

- جغدتم همینطوره،حتما حاال رفته...
گفتم: سیا، چرا هرچی من می بینم می ره؟

- چمیدونم... یکم بیا رو زمین، این کبوتر ها را ببین، وقتی رو آسمونن یادشون نیست آب و دون می 
خوان،همین که این سطل ها را می بینن یهو یادشون می افته... 

گفتم: بعد اینقدر می خورن که نمی تونن بپرن...
- بریم خونه خرابه ؟ می خوام یه چیزی بهتون بگم،مسعود االن اونجاس

هی چیز در این قطعه جا نمانده و نهفته نیست. 

در پرانتز
)) قبل از پایان کامل داستان، حتما تفکر چخوفیسم انتظار دارد آن دو مغازه متروکه هم کارکردی 
در داستان داشته باشند. واقعیت این است، آن دو مغازه را از امالک فاش نشده ی ایوان ایوانوویچ و 
ایوان نیکیفوروویچ از داستاِن نیکالی گوگول با ناِم “ماجرای نزاع ایوان ایوانوویچ و ایوان نیکیفوروویچ” 
وارد این داستان کردم. تا هم ماشه ای برای شلیک به سر چخوف باشد و هم دوست نداشتم  پشت 
سرم حرفی در بیاورند که با تمام نویسندگان روس دشمنی دارد، اگر داستایوفسکی می گوید:همه 
ما از زیر شنل ُگوُگول بیرون آمده ایم. می دانسته وقتی ما هم این جمله را می خوانیم ضمیر ما چه 

اعتماد به نفسی  به ما می دهد.((
یک پایان خرابه ای در عوض پایان

سیاوش: می خوام چرخمو ببرم تعمیر،آخه می خوام برم،می خوام خدا حافظی کنم،نمی شه هیچ 
چیز را ثابت کرد... 

 بعد به هوایی هاش نگاه کرد، وسط زمین و هوا معلق می زدند... 
مسعود ساکت و بی حرکت نشسته بود. نشستم روی لبه ی پنجره. صدای گنجشک ها و بغ بغ 
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فاخته ها می آمد. بوی ترشیدگی میوه ها و یاِس حیاِط 
اوسا. صدای جیغ وٌغر زدن های زن اوسا... می شد از پنجره 
سه پیچ و سیاهیِی صندوق های نوشابه ی جلوی مغازه 
کالنتر را دید. محله ِی ما در تابستان اینطور بود. گاه گاهی 
که نسیم می آمد صدای خش خش دمپایی را بین درخت 
ها می انداخت... پنکه ِی خانه ِی ما با حرکت چپ و راست 
روی میوه ها را باد می زد و لِق لِِق صدایش را از پنجره می 

شنیدم... 
باال  دیوار  لبه  از  را  خودش  ایسیچی  بعد  لحظه  چند 
کشید،کنارم ایستاد هر دو به آتش آخِر کوچه خیره شده 

بودیم، مغازه ِی کالنتر می سوخت.  توهم بود شاید.... 
نمی خواهم این داستان پایان یابد من فقط می خواهم 
داستان کوتاه بنویسم و نمی دانم چطور باید گفت که... 
اصال مهم نیست چخوف چه دستور العملی تجویز کرده 

باشد، همین.
مرغ بهمن: به نام اشوزوشت، به معنی نام دوست حق، جغد 
معروف ایرانی و از اساطیر ایرانی است. این مرغ می تواند 

کتاب بخواند و همواره در مقابل اهریمنان قرار می گیرد.
ایسیچی: بختک و در بعضی مناطق آل در فرهنگ اصفهانی

آدم خوار،در  مرِد  نیک  معنای  پدر ضحاک،به  َمرداس:نام 
شاهنامه پیر مرد شیر فروش عالوه بر این در لهجه اصفانی 

)کاری مَرداس( یعنی )کار مردانه  است(.
اندوه: نام داستانی از آنتوان چخوف
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بکي با خودش فکر مي کرد، اگر در عصر دیگري به دنیا آمده بود، حتماً بدون داشتن تحصیالت مدیریت، باید پرستار 
کر و کثیفي مي شد که بدون فکر و اندیشه به بچه هاي آدم پولدارها رسیدگي کند. اما این فکر با تمام جزئیاتش 
آزاردهنده بود و حتي یک راز مشروع هم براي او نبود. او به تمام جزئیات مي اندیشید؛ اینکه چه چیزي، چه کسي، 
ِکي، کجا، چرا، چطور باید این کار را انجام بدهد. این سؤال ها از وقتي در دبیرستان بود، با او همراه بود و بي آنکه 

متوجه وحشت این وارسي بشود، او را همراهي مي کرد. 
مردي که کنارش بود، گفت: »مي دوني، من از موزه متنفرم.« این را گفت و به عقب لم داد و بکي حاال فقط اعتراف 
هاي او را مي شنید. بکي با سر تصدیق کرد. براي اینکه پرستار باشي، باید اول مادر بشوي. پس چه نکته هاي در 

این آرزو وجود داشت؟ 
مرد گفت: »عصبانیم مي کنه.« بعد او و بکي هم به سایر تشویق کننده ها پیوستند و کف زدند. زني که در جایگاه 
مخصوص قرار گرفته بود، مدیر این موزه بازسازي شده در سانفرانسیسکو بود. »واسه این عصبانیم مي کنه که خودم 
صاحب اثر هنري نیستم. متنفرم از اینکه بخوام با کسي شریک بشم. اونا هیچ وقت اون چیزي رو که من مي بینم، 

نمي بینن.« 
مرد، پاپیون قرمز درخشاني زده بود که بکي را به یاد باب اسفنجي انداخت. اما هیچ چیز در خود مرد نبود که شبیه 
باب اسفنجي باشد. مرد، بلندقد بود و براي اینکه بتواند با بکي حرف بزند، مجبور بود کمي خم شود. براي او وحشتناک 
بود که به دنبال روابطي باشد که به او اجازه مي داد تا به پسرش نزدیک تر شود. جود شش ساله بود و دو متخصص 
چهار بار در هفته به دیدار او مي رفتند. جود عالقه اي به داشتن دوست نداشت، چون او چیزي را که مي خواست، 

پیشتر به دست آورده بود: یک بالش باب اسفنجي و خودش. 

در خیابانی که تو زندگی می کنی

یی یون لی
مجله نیویورکر، 9 ژانویه 2017

ترجمه حسن جنتمکان
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مرِد پاپیون قرمز، چیزي گفت و بکي متوجه حرفهایش نشد و فقط سري به عالمت تأیید تکان 
داد. مرد با حالت تقبیح گفت: »پس تو از موزه خوشت میاد؟« بعد هم از روي بخشش گفت: 

»بیشتر مردم خوششون میاد.« 
بکي مي توانست خودش را ببیند که همان شب در حال رونویسي کردن این مکالمه در مجله اش 
است. مي نوشت که آن مرد او را به یاد باب اسفنجي انداخته بود. بعد خیلي زود چهره و صداي 
مرد از حافظه او پاک مي شد، و تنها کراوات قرمز و کلماتش باقي مي ماند. بکي از وقتي اوضاع 
جود آن شکلي شده بود، شروع کرده بود به نگه داشتن یک مجله. هیچ چیز شخصي در آن وجود 
نداشت، تنها توصیف غریبه ها بود: مردي که روي نیمکتي در ایستگاه اتوبوس مشغول مسواک 
زدن بود؛ زني در بیزي مارت که پسر آویزان از کالسکه اي را اینطور صدا مي کرد: »خروس دو 
سر«؛ یک نوکر که مشغول پرورش زنبور عسل درحیاط همسایه بود و وقتي بکي در هنگام آوردن 

ماشین به گاراژ، آن را به دیوار مالید، یک شیشه عسل به او داد. 
امید بکي به این بود که یک روز جودي مجله آن را بخواند و بفهمد که با توجه نکردن به مردم 
چه چیزهایي را از دست داده است. او تالش مي کرد تا آن برخوردها را در مجله اش جذاب 
کند- جذاب، به اندازه کافي و نه خیلي جذاب. او نمي خواست که جود فکر کند که دنیا مهماني 
هیجان انگیزي است و او متولد شده است که از آن خارج شود، این را هم نمي خواست که قابل 

پیش بیني بودن جهان او را ناامید کند و تصمیم بگیرد که در پیله خود بماند. 
اعضاي خانواده و دوستان بکي وارد مجله نشدند. مجله براي مکس یک راز نبود و حتي بي 
ضررترین کلمات آن در مورد شوهرش یا دوستان نزدیکش مي توانست از طریقي اشتباه خوانده 
شود. بکي چهره کساني را هم که در اتاق انتظار روانکاو مي دید، ضبط نمي کرد.  والدین در آنجا 
با نگراني هاي خود در چهره دیگران روبرو مي شدند، درست مثل اینکه دارند به آینه نگاه مي 
کنند. بچه ها هم همینطور، آینه اي براي یکدیگر بودند. با اینکه در خود فرو مي رفتند، به دنبال 
جستجوي دلسوزي در دیگران نبودند. کساني هم بودند که اتاق انتظار برایشان تنها گسترش 
جهان به صورتي بزرگتر بود.: پدربزرگي که اصرار داشت به مدت نیم ساعت تلفني با همسرش 
حرف بزند؛ پرستار بچه اي اهل گواتماال که معموالً در میانه حل جدولش مي ماند و سرش غر 
میزد و با قرار دادن شست روي گوش یا انگشت کوچک روي دهان، عالمتي به آن مي داد؛ یک 
جفت آدم شبیه جادوگران که همراه پسري الغر اندام بودند که هیچ وقت والدینش همراه او نمي 
آمدند. آنها یک دختر لهستاني به همراه یک اتریشي بودند که معموالً کم مي ایستاد و بالفاصله 

اعضای 
خانواده و 

دوستان بكی 
وارد مجله 

نشدند. مجله 
برای مكس 

یک راز نبود 
و حتی بی 
ضررترین 
کلمات آن 

در مورد 
شوهرش 

یا دوستان 
نزدیكش 

ميتوانست از 
طریقی اشتباه 

خوانده شود.
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دختر لهستاني دیگري جایش را مي گرفت. آن کسي که زیاد نایستاد به بکي گفت که آنها قرار 
است براي کریسمس به تاهو بروند. آن دختر ادامه داد که آنها به من گفتند، این خوب نیست 
که یک هفته در خانه تنها هستي؟ مادرم گفت آه، نه، تو نمي تواني اولین کریسمست را تنها در 
آمریکا بگذراني، خیلي ناراحت کننده است. بکي به این فکر کرد که او را شب کریسمس به خانه 
ي خود دعوت کند. آنها هر سال شام عید را با پدر و  مادر مکس و بستگان و فامیل هایشان مي 
گذراندند. اما مي توانست به نظر مي رسید مي خواست از دختر بخواهد که کمکي در مورد جود 
به او برساند و او را از تنهایي دربیاورد. بکي در کشف انگیزه هاي موجود در اقداماتش خوب بود. 
بکي به گذشته نگاه کرد. به مرد باب اسفنجي در نزدیک تري نقاشي. رنگ پخش شده اي که هم 
آشنا بود و هم خستگي آور. دیدن یک نقاشي در موزه و تالش کردن براي فهمیدنش به اندازه 
کافي مسئولیت آفرین بود، چه برسد به داشتنش. داشتن آن شبیه به ارث بردن یک درخت بود، 
درختي که هنوز بعد از ناپدید شدن کسي که آن را کاشته بود، موجودیت داشت. درختي که مي 
توان با یک مجوز و با داشتن خدمه اي قابل اطمینان آن را پایین بیندازید. هنر مانند یک بچه 
است: نمي توانید از تخیل میانمایه خود براي تغییر هیچ جزء آن استفاده کنید. از طرفي دیگر، 
نمي توانید روي یک بچه اتیکت قیمت بچسبانید؛ نمیتوانید او را به حراج بگذارید. شاید مرد باب 
اسفنجي داشت درباره فرزند کسي صحبت مي کرد. نمي توانید به کسي بگویید که فرزند شما 
حقیقتاً چیست )جود کسي است که در مورد نیمه انسان و نیمه حیوان سر میز صبحانه طوري 
صحبت مي کند که انگار آنها در کاسه حبوباتش شناور هستند(، شما هم از اینکه آنها را با چشم 
خود ببینید، متنفر هستید )جود کسي است که خودش را در مهد کودک تابلو کرده بود و مي 

گفت: »من حرف نمي زنم، چون نمي خوام«، و از آن به بعد در مدرسه هم ساکت بود(. 
آن زن سخنراني اش را تمام کرد و مردم با هدفمندي اي که براي بکي بي مورد به نظر مي آمد 
شروع به زیرلبي حرف زدن کردند. رییس مکس که مدیر بخش قلب و عروق در بیمارستان و از 
دوستان قدیمي زن بود، دو لوح خریده بود. بکي مکس را دید که با همکارش صحبت مي کرد و 
هر کدام به نوبت به جوک هاي دیگري مي خندیدند. بکي پیک شامپاین خود را باال برد و از الي 
حباب ها آنها را نگاه کرد. در این تصویر رفتار اجتماعي آنها کمتر متأثرکننده مي نمود. شاید این 
تصویري از جهاني بود که به چشم جود مي آمد، جهاني که در آن ساکنینش به اندازه خوش هاي 
از حباب هاي رو به افزایش نیستند. اما جود ممکن است هیچ وقت در چنین مراسمي شرکت 
نکند. او شاید هیچ وقت شامپاین ننوشد، یا خاویار نخورد؛ شاید هیچ وقت بازوي زني را در نور 

91 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



شمع نگیرد؛ او شاید هیچ وقت بار و بندیل نبندد و به پرو یا اسکاتلند نرود. آه، چه مکان هایي که 
نخواهد رفت و چه چیزهایي که از دست نمي دهد. 

اما از کجا مي دانید که من این چیزها را از دست ندهم؟ این سؤال جود بود. او در خانه ساکت 
نبود و به خصوص وقت هایي که با بکي بود، خیلي هم حرف مي زد. او درباره باشگاه فوتبال، لیگ 
محلي، و جشن هاي تولدي که دعوت مي شد حرف مي زد. هر کسي به سن او به تولد دعوت 
مي شد. بکي مي گفت، اگر هم امروز از دستشان ندهي، یک روزي از دست میدهي. جود هم در 
جواب مي گفت، اما تو از کجا مي داني؟ بکي مي گفت، اینها چیزهایي هستند که معموالً مردم 
ازشان لذت مي برند، و اگر از دستشان بدهي، غمگین مي شوي. جود مي گفت، نمي شوم. در 
آنها چیز چندان جذابي نمي بینم. نمي شوم: هیچ کس در اطراف جود این طور حرف نمي زد، اما 
او همیشه دیکشنري لغت هاي نابجاي خانگي وبستر را کنار تختخوابش داشت. بکي پرسید، چه 
چیزي برایت جذاب است؟ جود گفت، نقطه ها و خط هاي لولیده در هم. بکي گفت، چي؟ جود 

خندان جواب داد، نمي گیري چه مي گویم. تو آنها را نمي بیني. 
مرد دیگري نزدیک بکي آمد. حتي یک گفتگوي مبتذل هم آسایشي بود از شر نمایش آن شاهکار 
خارق العاده در سکوت و بکي آماده بود که نجات پیدا کند. مرد که کالهي شطرنجي و ژاکتي 
شطرنجي پوشیده بود، از میان کت و شلوارهاي تیره و لباس هاي مهماني پدیدار شد. او از بکي 
پرسید که آیا از نقاش خوشش آمده یا نه و بکي سرش را به عالمت غیر قابل تحمل بودن تکان 

داد. »شما چطور؟« 
»نمي تونم بگم خوشم اومده. واسه ذائقه من خیلي تشنج آوره.« 

بکي متوجه لهجه او شد. نوعي از لهجه که صاحب آن نمي توانست آن را پنهان کند، هر کلمه به 
طرزي فریبکارانه روي لباش آویزان مي ماند. سال ها پیش، وقتي که بکي به عنوان یک دانشجو در 
آزمایشگاه مشغول به کار بود، این جمله را از مدیرش شنیده بود که در هنگام مالقات با محققان 
خارجي مي گفت که اهالي غرب میانه لهجه اي ندارند. او گفته بود این جریان اصلي انگلیسي 
آمریکایي است و بکي بابت این جمله حسابي احساسي و ذوق مرگ شده بود. چندي پیش، وقتي 
بکي منتظر انجام وظیفه هیأت منصفه بود، زني به او گفت که او نسبش به اسپانیا مي رسد و یک 
استاد زبانشناسي است، اما در یک مهماني تابستاني که به همراه خواهر و برادرزنش رفته بود، هیچ 
کس با او حرف نزد: او فقط با پسر خواهرش که در بغلش بود و با دختر خواهرش که از آستینش 
آویزان بود، حرف زده بود. زن گفت، آنها فکر مي کردند من پرستار بچه ها هستم، خواهر جذاب 
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من و همسر خوشتیپش هم عجله اي براي رفع ابهام آنها نداشتند. آن زن و خواهرش همان شب 
وارد مجله بکي شدند. 

»داشتم با خودم فکر مي کردم چه اتفاقي مي افتاد اگه یه نفر یه ذره بیشتر رو اون تابلو رنگ مي 
ریخت؟« این را بکي وقتي گفت که مرد سؤال دیگري نکرد. 

»معتقدم این کار خرابکاریه، و خالف قانونه.« 
»منظورم اینه که اگه کسي صاحبش باشه و این کار رو بکنه. بازم غیر قانونیه؟« 

مرد به بکي نگاه کرد. »لطفاً به من اجازه بدید بگم، البته این مدل مطالعه من از حرکات آدمه، بگم 
که باید حتماً دلیلي داشته باشین که این سؤالو پرسیدین.« 

»چه دلیلي؟« 
»ممکنه این باشه که شما مي خواین اون نقاشي رو بخرین تا بتونین کاري باهاش بکنین؟« 

»اون نقاشي فروشي نیست.« 
»میشه ترتیب همه چي رو داد، موافق نیستید؟« 

»اما من میخوام چي کارکنم؟« 
»ممکن نیست که یه نقصي تو نقاشي دیدین و مي خواین اثر خودتونو روش بذارین؟ یا حتي خرابش 

کنین؟« 
جود مي توانست مصاحب خوبي براي این مرد باشد. متخصص عصب شناس در مورد حرف زدن؛ 
جود مي گفت که او مانند استادها پرآب و تاب حرف مي زند. این دومین کسي بود که آنها با او 
مشاوره مي کردند. اولین نفر نتوانسته بود جود را به حرف زدن وادار کند. موافقم که بکي مي خواست 
با استفاده از عبارت هاي جود جواب عصب شناس را بدهد. شاید هنوز امیدي داشت. این مرد که 
مقابل او قرار داشت، با آن رفتار عجیب و غریبش که ممکن است براي چشم هاي غیر دلسوز تظاهر 

به نظر بیاید، به این جشن دعوت شده بود. 
مرد از بکي پرسید که آیا هنرمند است. بکي گفت، نه. مرد گفت، که آیا او هنردوست است؟ بکي 
گفت، نه به هیچ وجه، شما چطور؟ مرد، پیپي از جیبش درآورد و گفت که او کارهایي این طرف و 
آن طرف انجام داده، اما چیز خاصي نبوده اند. بکي خواست بگوید که سیگار کشیدن در آنجا ممنوع 

است که مرد پیپ را به جیبش برگرداند. مرد گفت: »دکتر واتسون اینو رد مي کنه.« 
بکي فکر کرد، آه، شاید دیگران از روي این ساز و برگاش بالفاصله آن مرد را شناخته باشند. »دکتر 
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 او مانند 
استادها و 
پرآب و تاب 
حرف ميزند. 
این دومين 
کسی بود 
که آنها با 
او مشاوره 
ميكردند. 
اولين نفر 
نتوانسته بود 
جود را به 
حرف زدن 
وادار کند

واتسون هم اینجاست؟« در حالي این را گفت که از مجبور کردن مرد براي پایین آوردن واضح 
ترین سر نخش شرمنده شده است. 

»االن سرش شلوغه. یه سرگرمي دیگه. البته نه به اندازه این سرگرم کننده.« 
»چه سرگرمي دیگه اي؟« 

مرد لبخند زد. »در واقع« صدایش را پایین آورد و ادامه داد: »اونا پول دکتر واتسون رو نداشتن.« 
»اونا چي؟« 

»یه آدم تابع خوب، بازم یه آدم تابع است.« این را گفت و دوباره پیپش را بیرون آورد و با آن بازي 
کرد. »اما دور و بر رو نگاه کن. یه آدماي دیگه اي شبیه من هم اونجان.« 

بکي نتوانست کسي دیگر را ببیند که ایستاده باشد. 
مرد گفت: »به صورت طبیعي، اونا چیز بي نظیري مث وینسنت نمي خوان.« بعد در حالي که 
گوشش را نوازش مي کرد، گفت: »یا براي اون موضوع، فریدا. بیا امتحان کن. میتوني ِد کونینگ 
یا ژوزف کورنل رو شناسایي کني. ماتیس مریضه، واسه همین امشب خودشو آفتابي نمي کنه. 
جئورجیا اوکیفي اینجاست، اما شک دارم زیباییش اونقدر باشه که بهش اجازه خلق یه اثر ماندگار 

رو بده.« 
»تو کي هستي؟« 

»معتقدم خودت جوابتو مي دوني.« 
»منظورم اینه که شما واقعاً کي هستین؟ فکر کنم ندونم، مگر اینکه کسي رو که مي گین نشونم 

بدین. اوکیفي رو بهم نشون بدین.« 
»من قصد ندارم این کار رو انجام بدم. ما مشتریامونو تنها میذاریم تا خودشون تصمیم بگیرن در 

مورد خوب بودن یا نبودن کار ما تصمیم بگیرن.« 
»پس چرا از قوانینتون پیروي نمي کني؟ و واسه چي اینجا هستین؟ شما حتي هنرمند هم 

نیستین.« 
مرد گفت: »خب من رییسشونم.« بعد هم کارتش را به او داد. »اوسي گالیور. این هم اطالعات 

آژانسم.« 
روي کارت نوشته شده بود: »او.جي. استعداد و مدل.« بکي که سرش را باال آورد، اوسي گالیور 
سراغ مهمان دیگري رفته بود، تا رازي را براي او برمال کند و شاید فرد درستي را براي تبدیل 

شدن به مشتري آینده اش پیدا کند. 
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همان شب بکي مرد پاپیون قرمز را در مجله اش وارد کرد، اما مرد شرلوک هولمزي را نه. از خودش 
پرسید چرا؟ انگار که داشت عملي را پنهان مي کرد. تردید داشت که شاید نام اوسي گالیور ساختگي 
باشد. با این حال، یک مرد داراي اسم فضاي شخصي بیشتري را از مرد پاپیون قرمز مي طلبید. مي 
توانست کاري با او داشته باشد در آینده. بکي هنوز کارت او را داشت و براي تظاهر به استخدام او 
براي مراسمي به او زنگ بزند. در فیلم ها عشق مي توانست آنطور شروع شود، اما حتي براي کلیشه 

اي ترین نوع رابطه نیاز به داشتن استعدادي است که بکي آن را نداشت. 
بکي زن خوبي بود، و براي خوب بودن نیاز به استعداد کمي بود. قبل از این که او و مکس به کالیفرنیا 
بیایند، او در بیمارستاني در شهر سیوکس به عنوان پرستار جانشین کشیک و یک همکار خوب کار 
مي کرد. آن موقع به سه برادرش که هنوز در کرکشنویل زندگي مي کردند، نزدیک بود. بکي تنها 
کسي بود که خانواده را ترک کرده بود. اما او سالي دو بار براي جمع شدن خانواده دور هم در هفته 
اول آگوست و جشن شکرگزاري به خانه بر مي گشت. با همسایه هایش رفتاردوستانه اي داشت، 
همچنین با مادران دیگر در اتاق انتظار درمانگران؛ با مردم در تماس مي ماند، حتي با بعضي هاشان 
از زمان پیش دبستاني کودکان روستا دوست بود. دوستان جدید پیدا کن، اما قدیمي ها را هم نگه 
دار؛ یکي نقره است، دیگري طال. بکي فکر مي کرد که خودش یکي از آن نمونه هاي بدبخت این 
ضرب المثل است که نمي گذارد هیچ کسي از دستش بپرد. جود که در زمان زنگ تفریح در حیاط 
مدرسه دور خودش مي گشت یا خودش را به عقب و جلو تکان مي داد، پسر بینواي بي پولي بود که 

حتي نمي توانست از طال و نقره او ارثي ببرد.  
بکي گاهي اوقات مي گفت، که آنها نمي توانند تا همیشه براي او زندگي کنند، در ناامیدي بود، اما 
بکي با این جمله احساس آرامش مي کرد، در واقع خود را مبرا مي کرد. مکس به او گوشزد مي کرد 
که هیچ پدر و مادري نمي تواند چنین کاري براي بچه اش بکند. مکس به قدرت علم، مداخله و 
خواسته اش به عنوان یک پدر ایمان داشت. او با جود به عنوان بچه اي که با چالش هاي اجتماعِي 
آورده شده در گزارش عصب شناس ها رفتار نمي کرد، بلکه با او مثل مردي رفتار مي کرد که قرار 
است یک روز از پس تمام این موانع بربیاید. مکس مثل بکي سؤال نمي کرد که چه کار اشتباهي 
در بارداري خود انجام داده بود؛ هیچ وقت هم در مواقع کشتارهاي جمعي انرژي خود را صرف هدر 
دادن این نمي کرد و نگران این نمي شد که این کار را آیا مرد جواني انجام داده که اوتیسم دارد یا 
نه. اما چطور مي توانست چنین مطمئن باشد از این که آنها در دادن زندگي به جود شکست نخورده 

اند؟ مکس مردي شجاع بود و شجاعت سؤال کردن را بي فایده مي کرد. 
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شاید این استعداد بود که بکي آن را گم کرده بود: او یک زندگِي قابل درک مي خواست، اما 
زندگي اش را درک نمي کرد. نمي توانست مشغولیتي را آغاز کند، چرا که مشغولیت نیازمند 
تخیل بود. او نمي توانست جود را بفهمد، چرا که ذهنش بسیار معمولي بود. هیزل، مادر هریسون 
در »هریسون برگرون« میپرسد: »چه کسي بهتر از من مي داند که عادي یعني چه؟« بکي به یاد 
آقاي هیگن، معلم انگلیسي اش افتاد که مدتي طوالني در مورد یک خط از نوشته هاي ونه گات 
حرف زد. او به بچه هاي کالس گفته بود که آن را ده، بیست سال پیش خوانده بود.  موقعي که 
آقاي هیگن داشت این حرف ها را میزد، در حال نقاشي کردن پشت سر لنس الیوت بود. لنس 
بلندقامت ترین پسر در کالس یازدهم بود و بکي تصور مي کرد که هریسون برگرون شبیه لنس 

است. بکي آرزو داشت که بالرین باشد. 
حاال که دارد این جمله را مي خواند، احساسي عجیب و غریب دارد. احساس این که این جمله 
متعلق به اوست، و مادر هریسون آن را از او دزدیده است. عادالنه نبود که جود هیچ وقت نمي 
توانست دروازه بان یک تیم فوتبال باشد یا با دوستانش شوخي بکند. اما نه، این راه درستي براي 
فکر کردن نبود. آنچه که عادالنه نبود این بود که بکي مادر جود بود، مادري که بسیار عادي بود. 
مادري که مي توانست با اوسي گالیور سر و کار داشته باشد، گزینه بهتري بود، کسي که مي 
توانست دنیا را براي جود دوباره از نو مرتب کند. بکي بهتر بود پرستاري حاضر به یراق نباشد: 

فراهم کردن چیزها دیگر بس بود. 
اوسي گالیور که بکي همیشه از آوردنش به مجله اش پرهیز مي کرد، در خاطرش مانده بود. 
مردم اطرافش مثل چراغ هایي در خانه بودند: هر چه بیشتر بودند، خانه شادتر بود؛ هر چه بیشتر 
بودند، جاهاي کمتري از خانه خاموش مي ماند. اوسي گالیور یک چراغ خیابان بود، یادآور این 
که هر خانه، هر چقدر هم روشن باشد، شبیه دیگر خانه هاست و  همه آنها در تاریکي بي اثري 

زندگي مي کنند. 
مادري پرسید، شما پسرها هیچ وقت به درس هاي موسیقي فکر کردید؟ و بعد موسیقیداني را 
که با پسرش کار مي کرد، توصیه کرد. بکي در حالي که این اطالعات را دریافت مي کرد، فکر 

کرد این راهي دیگر براي شکست خوردن است. 
ویوین موسیقیدان، یک پیانیست و خواننده بود. او پشت تلفن به بکي گفت که هیچ سابقه اي در 
کار با بچه هاي استثنایي ندارد، اما در هنگام کار با یک بچه اوتیسمي پاداشش را دریافت کرده 
است. این واقعیت را هم گفت که بعضي اوقات باید به تور برود و نمي تواند تدریس در کل سال را 
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تضمین کند. بکي تصمیم گرفت اولین بار خودش به تنهایي با ویوین دیدار کند. او نیاز به مدارکي 
داشت که به او نشان دهد که آنها تمام تالششان را براي جود انجام داده اند. او متوجه شد که آدم 
هاي شبیه به خودش معموالً دالیل بیشتري براي قضاوت کردن و محکوم کردن پیدا مي کنند. 
ویوین در خیاباني زندگي مي کرد که در آن خانه هایي یک طبقه و جعبه مانند وجود داشت 
با وانت هاي باري درب و داغان شده، ماشین هاي مدل قدیمي و چند تا سگ که از پشت 
حصارهاي فلزي پارس مي کردند. بکي با این قسمت اوکلند آشنا نبود و احساس مي کرد باید 
خودش را به خاطر توجه به این چیزها مالمت کند. جاده هاي کرکشنویل پهن تر و خانه هایش 
بزرگتر بودند، اما مردم محله اش هم کرکشنویل را جایي غریب مي یافتند. محله اي در حومه 
شهر که خوش منظره بود و مشرف به خلیج. مردم کالیفرنیا معموالً از او سؤال مي کردند که در 

آیوا چه خبر است؟ در هر خیابانش، هر شهرش، در آمریکا؟ 
قبل از آن که بکي زنگ را بزند، پیرزني در را باز کرد. زیر لب گفت که مادر ویوین است و کالس 
قبلي ویوین چند دقیقه دیگر طول مي کشد. اتاق هال کوچک بود، دو صندلي دسته دار و یک 
کاناپه دور یک میز قهوه خوري قرار داشتند. یک پنجره کوچک تکه اي از حیاط جلویي را نشان 
مي داد که تنها به قدر جا دادن یک درخت آگوا بزرگ بود. زني دیگر روي کاناپه نشسته بود، 
بنابراین بکي روي یکي از صندلي دسته دار نشست. مادر ویوین سبدي آلویي را از روي میز قهوه 
خوري برداشت و گفت که آنها محصول حیاط پشتي شان است. بکي خواست که جواب رد بدهد، 
اما پیرزن گفت که این آلوها شیرین هستند و او و ویوین بیشتر از نیازشان از اینها دارند. فکر 
پوسیده شدن آلوها باعث احساس گناه در بکي شد. بکي یک آلوي نه درشت و نه ریز برداشت. 
مادر ویوین به بکي اشاره کرد که آلوهاي بیشتري بردارد؛ بعد هم رفت و یک روسري قدیمي 

آورد و از آن بقچه اي براي بکي ساخت تا آلوها را در آن جا دهد. 
مادر دیگر که زني آسیایي بود به نظر مي رسید بر خالف زن هاي در اتاق انتظار در ابتدا عالقه 
اي براي صحبت کردن ندارد. او در ظرف ناهار خوري اش اسکناس گذاشته بود. بکي او را دید که 
دالرها را به صورت درهم و برهم تا مي کند. زن که متوجه نگاه بکي شده بود، گفت براي گردنبند 
اسکناسي است و آنها را در مراسم فارغ التحصیلي مي فروشد. بکي هرگز گردنبند اسکناسي 

ندیده بود و نمي دانست که این رسمي کالیفرنیایي است. 
زن پرسید: »واسه پسرتون اومدین ویوین رو بیینین؟ چند سالشه؟« 

بکي گفت که بله و جود شش ساله است. 
زن پرسید: »بلده بره دستشویي؟« بکي گفت بله و زن از سؤالي که پرسیده بود، خجالت کشید. 

زن گفت: 
»خوش به 
حالت. ویلیام 
هفت سالشه. 
همین یه 
سال پیش 
یاد گرفت بره 
دستشویی، 
اما یه چیزی 
تو مدرسه 
اذیت اش 
کرد، کسی 
چه میدونه، 
بچه ای، 
معلمی، کسی، 
و االن دوباره 
پوشکش 
میکنم. 
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زن گفت: »خوش به حالت. ویلیام هفت سالشه. همین یه سال پیش یاد گرفت بره دستشویي، 
اما یه چیزي تو مدرسه اذیتش کرد، کسي چه میدونه، بچه اي، معلمي، کسي، و االن دوباره 
پوشکش میکنم. من چي کار کردم؟ از دکتر پرسیدم، اونم بهم گفت شاید باید یه مدت تو 

خونه بگرده تا اینکه وقتشو بفهمه.« 
بکي گفت: »این چیزا وقت میبره.« با این جمله زن احساس آرامش کرد. 

مادر ویوین با کمري راست روي صندلي دسته دار دیگر نشست. صورت چروکیده اش نشان 
مي داد که کمي از مکالمه را شنیده است. بکي نمي توانست بگوید که او سیاهپوست است، 
آمریکایي بومي است یا التین است. شاید هم هر سه اینها بود. عکسي در هال نبود که بکي از 
روي آن بتواند تاریخ آن خانواده را بفهمد. تمام چیزي که او مي دانست این بود که آن پیرزن 
یک موسیقیدان تربیت کرده بود. شاید او نباید خودش را تمام مدت به خاطر شکست خوردن 

در مادري زیر سؤال مي برد. 
ناگهان صداي پیانو از اسپیکرها شنیده شد و بکي تازه در آن لحظه متوجه آنها شد. آنها در 
گوشه هال قرار گرفته بودند. پیرزن توضیح داد: »ویوین میذاره پدر و مادرا پنج دقیقه آخر 
تدریس رو بشنون.« حاال چشم هاي پیرزن زنده تر بودند. درهاي اتاق که باز شد، صداي 
پسري به گوش رسید. صدا بلند بود و لحن کاملي داشت. طرز گفتار چنان بود که هر مادري 
را در مطب گفتار درماني به حسادت وا مي داشت: من قباًل معموالً در خیابان راه میرفتم. اما 

آسفالت همیشه قباًل زیر پایم مي ماند. 
پیرزن گفت: »صداش آسمونیه، نه؟« مادر ویلیام به تا کردن دالرها ادامه مي داد، احساس 

خاصي نداشت، انگار فقط او بود که نسبت به خواندن پسرش کر شده بود. 
پیرزن گفت: »ویلیام خیلي قشنگ میخونه. این لحظه ها زمان هاي مورد عالقه من تو طول 

هفته است.« 
و آه، احساسي قوي فقط براي این که جوري بفهمم که تو در این نزدیکي هستي. احساسي 
فوق قوي که هر لحظه ممکن است ناگهان ظاهر شوي. مردم مي ایستند و خیره مي شوند. 
آنها مرا اذیت نمي کنند. چون که دیگر جایي روي زمین نیست که من ترجیح بدهم آنجا 

باشم. 
بکي اگر زني احساساتي بود، حتماً گریه مي کرد. اما آهنگ هاي عاشقانه براي سادگي زندگي 
هاي شیرین بود، براي اغراق کردن درد زندگي با عشق و بدون آن، و براي این بودند که تا 
توسط آدم هاي معمولي خوانده شود. براي جود و ویلیام و بچه هایي مانند آنها، آهنگ هاي 

99 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



Dimitry Matkovsky ▲ 100 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



عاشقانه مقیاس دیگري براي اندازه گیري جدایي آنها از جهان بود. ویلیام چطور مي توانست وقار 
صداي خود را بفهمد، وقتي مادرش اعمال فیزیکي خود را آزادانه با غریبه ها در میان مي گذاشت؟ ماه 
قبل، جود و همکالسي هایش تکلیفي داشتند که باید درباره ترس هایشان مي نوشتند. بکي امیدوار 
بود که جود مثل همکالسي هایش از عنکبوت و تاریکي و تله توبي ها بنویسد، اما خیلي صریح ترسش 
را نوشت: »من هنوز از مونوفوبیا رنج میبرم.« بکي دنبال معني این کلمه گشت: ترسي ناهنجار از تنها 
ماندن. این عادالنه نبود که پسرش با ترس هایي کوچک زندگي نمي کرد. هنوز، همیشه، تا ابد. این 
که فردي که هیچ عالقه اي را نسبت به مردم ابراز نمي کرد، این چنین اشتیاق آنها را دارد. اینکه 
ترسي چنین بزرگ از تنها ماندن او را از جهان دور مي کرد. بکي مي توانست با این ترس همدردي 
کند، اگر از دل ترومایي بیرون مي آمد، شبیه آنچه در مجله ها خوانده بود یا در فیلم ها دیده بود. اما 
جود در آغوش مادر و پدري به دنیا آمد که خود را وقف او کرده بودند. نه بکي و نه مکس هیچ تاریخ 
پنهاني از رنج هاي مگو نداشتند؛ هیچ کدام هم تیرگي پنهاني در روح نداشتند و دردي را به دیگران 

وارد نیاورده بودند. 
ویلیام آهنگي را تمام کرده بود و آهنگي دیگر را شروع مي کرد: این همان دختر کوچکي است که 
در بغل داشتم؟ این همان پسر کوچکي است که بازي مي کرد؟ من بزرگ شدن را به یاد نمي آورم... 

کي بزرگ شدند؟ 
بکي خشمگین شد، از دست ویوین که از صداي ویلیام براي ساختن چیزي زیبا استفاده مي کرد. 
آن هم وقتي که این زیبایي استفاده اي براي آن پسر نداشت. از دست مادر ویوین هم خشمگین بود 
که چنین اشک هایش را پاک مي کرد؛ پیرزني که آن همه رنجیده بود و حاال داشت با این زیبایي 
مصنوعي لذت مي برد، از آن همه زرق و برق بیجا.. از دست خودش هم عصباني بود، براي اینکه آنجا 
بود و شاهدي براي یک جرم بود، یک همدست به معناي واقعي کلمه. همه آنها با هم این لحظه را 
بدون اجازه ویلیام تبدیل به خاطره اي مي کردند؛ آنها به چیزي معنا مي دادند که او امکان دسترسي 
به آن معنا را نداشت. البته که بچه هایي مثل ویلیام و جود تنهاترین آدمها در جهان بودند. کسي را 
نداشتندکه به او اتکا کنند، تنها پیله اي داشتند، بافته شده از آرزویي براي محجوب و گوشه نشین 
ماندن؛ اما با این حال کار پدر و مادرشان این بود که آن پیله را از آنها غارت کنند. پدر و مادرهایي 
مثل بکي و مکس که به دیدار درمانگرها مي رفتند، راجع به معالجه با آنها حرف مي زدند و گروه 
هاي حمایتي راه مي انداختند، اما آنها این را فقط به این خاطر مي کردند که نمي توانستند آنها را 
بفهمند. آنها با تصورات محدود خودشان مي خواستند بچه هایشان را عوض کنند. اوسي گالیور که 
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روبروي تابلویي ایستاده بود، آن را وندالیسم )وحشي گري(  نامیده بود. پدر و مادرهایي مثل آنها مرتکب 
وندالیسمي دور از عشق و ناامیدي مي شدند.  ویلیام که از استودیو بیرون آمد چهره مانند ماهش بي 
عاطفه بود و مادرش گردنبند اسکناس تازه اش را دور گردنش انداخت. گفت تا-دا، حاال براي کالج 

آماده اي. 
بکي که از خانه ویوین خارج شد، در حالتي خاطره گون بود. داشت به ماشینش مي رسید که مردي 
از ناکجا آمده بود، کیف دستي اش را زد. بکي که هنوز حواسش از خانه ي ویوین بیرون کامل بیرون 

نیامده بود، گفت: »هي!« دوباره فریاد زد: »هي!« و مرد شروع به دویدن کرد. 
بکي دنبالش دوید، چه کار احمقانه اي. وقتي دختر دبیرستاني بود، یکي از بهترین دونده هاي صحرایي 
بود. عادت داشت وقت دویدن آواز بخواند، هیچ نیمه اي نیست، هیچ وقت استراحتي، هیچ نیمه اي 
نیست، هیچ وقت استراحتي. مرد به گوشه اي پیچید، شلوار تیره اش آنقدر برایش گشاد بود که نمي 
توانست خوب بدود. بکي هم پیچید. سرش را بال آورد تا مطمئن شود مسیر را به خاطر خواهد سپرد، 
گاردن، گرند ویستا، هایلند. چیزي نمانده بود که دستش به مرد برسد، مي توانست هیجاني را که 
پیش از این تجربه کرده بود احساس کند، دوي سرعتي آخر به سمت خط پایان. بکي ذهني داشت که 
براي تنش نه چنان بزرگ بود و نه چندان کوچک؛ چطور او توانسته بود کودکي را به دنیا بیاورد که 

سرنوشتش تحمل بي قوارگي در تمام عمر بود؟ 
مرد سر پیچ بعدي ناگهان ایستاد، مرد در حالي که کمي نفس نفس مي زد، گفت: »خانم، منو تعقیب 

نکنین. من تفنگ دارم.« 
بکي گفت: »آه.« مرد همقد او بود، با صورتي گرد که به ظاهر لبخندي ابدي روي صورتش نقش بسته 
بود. شبیه مردي که در صف فروشگاه تریدر جو به هر کسي مي رسید، جوکي ساده براي او تعریف مي 
کرد. محبت صورت او بکي را به یاد پرستاري انداخت که اي.آي.جي براي گرفتن نمونه هاي خون او 
فرستاده بود. جود و مکس هردو در فاصله تولد تا شش ماهگي جود خودشان را بیمه عمر کرده بودند. 
پرستار به بکي گفته بود که پدر تنهایي است که وقتي سر کار است، دختر کوچکش را به همسایه اش 
مي سپارد. پرستار گفته بود که، شما از سوزن نمي ترسید و بکي هم از او تشکر کرده بود و لو نداد که 

خودش قباًل پرستار بوده است. 
به نظر نمي رسید، مرد تهدید الکي کرده باشد، براي همین بکي مجبور بود حرفش را باور کند. »باشه، 
باشه. اما میتوني یه کار براي من بکني؟ یه دفترچه تو اون کیف هست. میتوني برام بندازیش؟ قول میدم 

این تنها چیزي باشه که میخام برش گردوني.« 
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مرد دفترچه بکي را در جدولي که کنارش بود، گذاشت و عقب رفت. »تا وقتي بهت نگفتم، حرکتي 
نکن.« 

جود هیچ وقت مجله بکي را نخوانده بود. آدم هاي توي مجله که هر کدام یک بار توجه بکي را به خود 
جلب کرده بودند، همیشه باعث مي شدند بکي به این فکر کند که آدم هاي دیگر چقدر کنجکاو هستند. 
هرکسي ممکن است بگوید این احمقانه است که جانت را براي مجله به خطر بیندازي. هیچ کس نمي 
داند که او جانش را به خاطر این اعتقاد به خطر انداخته است: چه کسي بهتر از من مي داند که عادي 

یعني چه؟ 
دزد از دیدرس خارج شده بود. بکي به این فکر کرد که به مکس زنگ بزند و به او بگوید که کارت هاي 
اعتباري را باطل کند، اما متوجه شد که مرد با تلفن همراه او فرار کرده است. همان شب فهمیدند که 
دزد بیش از 2000 دالر از کارتهایشان برداشته است، کارت هدیه هایي خریده است و یک قوطي سودا 
هم از داروخانه اي در نزدیکي آنها خریده است. مکس گفت، خوش شانس بودي که آسیبي به تو نزد. 
خوش شانس بودي که ماشین را برنداشت. اما بگذار سراغ این یارو ویوین براي تدریس موسیقي نرویم. 

محله شان امن نیست. چیزهایي دیگري هست که مي توانیم براي کمک به جود انجام دهیم. 
اما هر کاري مي کردند نمي توانستند جود را از ترس تنهایي اش رهایي بخشند. این مکس

 نمي فهمد. چیزهاي دیگري بود که او نمي فهمید. آیا برایش اتفاق مي افتد که آنها را زیر سؤال ببرد؟ 
مکس مي توانست با جون لندري ازدواج کند، کمک پرستار دیگري که مي تواند از همین حاال شامشان 
را حاضر کند. بکي مي توانست با برندون راجرز که پرستاري را در کرکشنویل را از پدرش به ارث برده 
بود. والدین بکي و برندون فکر مي کردند که این دو زوج خوبي براي هم مي شوند. اما بکي به محض 
پیدا شدن سر و کله مکس شک نکرد و بله را گفت. آنقدر با هم قرار مالقات گذاشتند که از عشق یکدیگر 
مطمئن شوند. بکي خوشبخت که با چنین مرد موجهي ازدواج مي کرد: این فکري بود که بکي در دوران 
نامزدي داشت. مکس هم مي توانست با شادي با هر زن توانایي ازدواج کند: این فکر آسایش بخشي بود 
که در ازدواجشان وجود داشت. به خاطر این آسایش ها بود که جود مي بایست به عنوان یک تنبیه به 
او داده شود. بکي به خودش میگفت، نه، نه، و بعد به سختي مي لرزید. این درست نبود. چیزهایي که به 

صورت علمي قابل توضیح نیستند، قابل پیشگیري هم نیستند. 
بکي در حال رانندگي متوجه لرزش دست هایش شد. کیفش را از دست داده بود، همچنین کارت 
اوسي گالیور را. داشتن کاري با اوسي گالیور، مثل پرستارش بودن، تنها یک فانتزي براي خیانت بود. 
بکي استعداد خیانت به کسي را نداشت. به خیابان بعدي پیچید؛ یک پل هوایي روي یک آزادراه بود و 
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ترافیک آن را بسته بود. خیلي ها از ماشین هایشان پیاده شدند. بکي هم این کار را کرد. حتماً 
تصادفي اتفاق افتاده بود. بکي میخواست در میان جمعیت باشد، یکي از تماشاگران تصادف، یکي 
از کساني که بدبختي هاي دیگران فکرشان را مشغول مي کند. شاید چیزي که اکثر مردم را 
متفاوت از جود مي کرد، بزدلي شان بود. آنها هم ترس از تنهایي داشتند. ترسي چنان غیر قابل 

تحمل که نیاز داشتند تا تصادفي خیاباني را همراه با غریبه هایي تماشا کنند. 
تمام چهار باند رو شرق آزادراه بسته شده بود. در پل هوایي دیگر هم جمعیتي مشابه جمع 
شده بودند: مردي بیرون نرده ها روي لبه ایستاده بود. ماشین هاي آتش نشاني، آمبوالنس ها و 
ماشین هاي پلیس چشمک مي زدند. نردباني عظیم ترتیب داده شده بود و دو افسر پلیس روي 
آن مستقر شده بودند. افراد حاضر روي هر دو پل هوایي تلفن هاي همراهشان را بیرون آورده 
بودند. یکي گفت، خوب است اگر قبل از پریدنش او را بگیرند. یکي دیگر گفت، اگر همین االن 

بپرد چه؟ یکي دیگر گفت، نمي تواند. پلیس ها او را روي نرده ها دستگیر کردند. 
لحظه بحران، لحظه اي نزدیک فاجعه. اما زماني که آن مرد تسلیم شد و داخل آمبوالنس شد، 
به سرعت هیجان فروکش کرد. مردم متفرق شدند. درست در همین لحظه بود که بکي متوجه 
مردي شد که از او دزدي کرده بود. داشت سوت میزد و از آزادراه خالي عکس مي گرفت. وقتي 
که چشم هایشان به هم افتاد، پوزخندي زد و بکي متوجه جاي خالي میان دندان هاي جلوي 

او شد. 
بکي به ماشین اش برگشت. به ذهنش رسید که مي تواند پلیس خبر کند، اما خیلي خسته بود 
و فایده اي در کش دادن آن روز نمي دید. دزد چیزهایي به دست آورده بود و او چیزهایي قابل 
جایگزیني از دست داده بود، اما چیزهایي که به دست آورده یا از دست داده بودند، در مقابل 
آدمي در نزدیکي مرگ هیچ بود. مردم به او مي گفتند که او دالیل زیادي براي زندگي دارد؛ آنها 
حرف او را قبول نمي کردند که او دالیل زیادي براي مردن دارد. هر چیزي که به بیراهه مي رود، 
ازدواج، بچه، معالجه پزشکي، نقاشي، عمل آنچناني و درخت، همگي با امید شروع مي شوند. تنها 
گزینه این بود که کورکورانه در مسیر امیدواري پیش بروند. به همین دلیل، بکي مدام به جود 
مي گفت که این خوب است که با طرف مقابل چشم در چشم شوي تا با او مکالمه کني، درباره 
احساساتش حرف بزني و با جهان ارتباط برقرار کني. و به همین دلیل بود که او از پذیرفتن 
حرف هاي جود سرباز مي زد که شاید یک روز به بکي مي گفت که هیچ کدام از این چیزها 
ترس از تنهایي او را تسکین نمي دهند و او این استعداد را ندارد که کسي غیر از خودش باشد.

104 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



Marc Awodey ▲105 

سال دوم| شماره پنجم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



تخصصي ادبيات داستاني

 دوماهنامه الكترونيكي 

ســــروا


