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چهره ی آبی عشق 
گل محمد، فرزند باد بلواگر
با آتش سخن گفتن
نظریه ی رمان

روز و شب مان پر از خرده روایت است
گفتگوبا مریم هومان

 نویسنده مجموعه داستان »این سرزمین...«

 من به عنوان یک انسان می نویسم نه به عنوان یک زن
    چرا مریم داستان می نویسد؟
سرزمینی درهم تنیده از خیال، رویا و واقعیتهای  مهجور
آدم ها و آواها
از این سرزمین َزن نمی روید
فریباهای دیگر

ایلدا، حماسه ای که لرستان برای ایالم سرود
با زبان ، موسیقی و فرهنگ



کانــون ادب ســال های میانــی دهــه ی هفتــاد 
مرکــز هنــر بــود. هرچقــدر ارشــاد بی رمــق، 
ــا  ــی پوی ــون ادب مکان ــود؛ کان ــق ب ــد و بی رون راک
و سرشــار از هنــر بــود. اســتاد عیســی ســپهوندی 
ــوِر  ــِی نم ــود و در آن زیرزمین ــده ب ــال ها زن آن س
ــون شــاگردهایی تربیــت کــرد کــه حــاال جــز  کان
بــزرگان موســیقی لرســتان هســتند. نام هایــی 
مثــل مســعود پــور حمــزه، رامیــن صادقــی  و زنده 
ــی، ســیدفریدون موســوی و  ــادان عبــاس میرزای ی
محمــد اصــل مــرز. روز نبــود کــه صــدای ترومپت، 
ساکســیفون یــا طبــل ریــز در حیــاط کوچــک آن 
ــد از  ــد. بع ــته باش ــن نداش ــون طنی ــال های کان س
درگذشــت اســتاد ســپهوندی شــاگردان توانمندش 

امــور موســیقی را در 
دســت گرفتنــد و راه 
اســتاد را بــه خوبــی 
آن  از  دادنــد.  ادامــه 
هنرمنــدان  طــرف 
ــار تجســمی  جــوان  آث
ادب  کانــون  در  هــم 
و  پررنــگ  حضــور 
داشــتند.   پویایــی 
ــب از  ــه اغل ــی ک جوانان
می آمدنــد.  مــدارس 

ــل  ــت مث ــمی هــم درس ــار تجس ــدان آث هنرمن
ــون ادب  ــد. کان ــال بودن ــای موســیقی فع بروبچه ه
ــرورش  ــر و پ ــز هن ــوان مرک ــی ت ــال ها را م آن س
هنرمنــدان بســیاری دانســت. ادبیــات  به خصــوص 
شــعر هــم زیــر نظــر اســتاد خالقــی رونق داشــت و 
شــاعران بــا کالمشــان جــان دیگــری بــه کتابخانــه 
کانــون داده بودنــد. کتابخانــه آن روزهــای کانــون 
ادب کتابخانــه بزرگــی بــود و مســئول آن کتابخانــه 
ــمت  ــتاد حش ــود. اس ــی ب ــمت خالق ــتاد حش اس
ــاد  ــرادرم عادل)عــادل قنبــری( و زنده ی خالقــی ، ب
اســفندیار مالیــری. اســفندیار مالیــری عضــو 
فعــال و موثــر کانــون ادب وظیفــه آمــوزش و 
پــرورش اســتعدادها و عالقمنــدان تئاتــر بــود. 
ــت  ــه هم ــون ادب ب ــر کان ــش و تئات ــن نمای انجم
و تــالش اســفندیار مالیــری کــه همــه او را اســی 
صــدا می زدنــد فعال تریــن بخــش کانــون ادب 
ــتمر  ــالش مس ــاهد ت ــک ش ــا و از نزدی ــود. باره ب
ــن  ــه ای ــودم. از جمل ــرای اعتــالی ایــن هنــر ب او ب
می تــوان  را  نمکــی«  نمایش»پفــک  تالش هــا 
مثــال زد. نمایــش » پفــک نمکــی« کــه نویســنده 
و کارگــردان آن اســی مالیــری بــود توانســت هــم 
ــب  ــام اول را کس ــور مق ــم در کش ــتان و ه در اس
کنــد. بازیگــران ایــن نمایــش جوانانــی بودنــد کــه 
او از بیــن عالقمنــدان ایــن رشــته در مدارس شــهر 
خرم آبــاد پیــدا کــرده بــود. بازیگرانــی کــه حــاال از 
بهترین هــای تئاتــر شــهر خرم آبــاد هســتند. یکــی 
از همیــن روزهــا کــه یــادم مانــده روزی بــود کــه او 
ســرما خــورده بــود. ســالن نمایــش کانــون بــزرگ، 
نمــور و ســرد بــود. اســی صدایــش بــه ســختی در 
ــان  ــد. هرکدامش ــن رفتن ــا روی س ــد. بچه ه می آم
نقشــی کــه اســتاد بهشــان داده بــود ایفــا کردنــد 
ــاس  ــن و لب ــت روی س ــود. رف ــی نب ــا او راض ام

ــا  ــی ب ــد. اس ــن آمدن ــا پایی ــید. بچه ه پوش
همــان صــدای ســرما خــورده اش جــای 
همــه بــازی کــرد. داد زد. نعــره کشــید. 
روی زمیــن ســن ولــوو شــد. طــول 
و عــرض ســن را بارهــا طــی کــرد. 

ــده  ــش نمان ــی برای ــد.  نفس ــا چرخی باره
ــود.   ــغول ب ــان مش ــا همچن ــود ام ب

شــاگردهایش یــک گوشــه 
ایســتاده بودنــد. ماتشــان 
بــرده بــود. اســی آنقــدر 
ــه  ــود ک ــرم کارش ب گ
مــن ســرمای داخــل 
احســاس  را  ســالن 

نمی کــردم. تــوی دلــم بارهــا بهــش آفریــن گفتــم. 
اســی بعــد آن روز دوســه روز پیدایــش نشــد. بعدها 
فهمیدیــم کــه ریــه اش مشــکل پیــدا کــرده اســت. 
بــه قــول اســتاد خالقــی خــاک صحنــه ریــه اش را 
گرفتــه اســت.  اســی مالیــری فقــط همیــن نبــود. 
کســی نبــود کــه از لطیفه هــای نابــش بــه ســادگی 
بگــذرد. کســی نبــود کــه انتقــادات اجتماعــی اش 
ــای  ــز نشــنیده باشــد. شــاید » آق ــب طن را در قال
ــه  ــگاه نقادان گاللــی« را بتــوان بخشــی از همــان ن
ــد  ــر چن ــت. ه ــز دانس ــب طن ــه در قال ــه جامع ب
ــود. محــال  ــط بخشــی از وجــود اســی ب ــز فق طن
بــود جایــی بحثــی جــدی دربــاره ی ادبیات،هنــر و 
فرهنــگ باشــد امــا اســی مالیــری غایــب آن بحــث 
بــود  محــال  باشــد. 
ــتی از  ــی بزرگداش جای
بــزرگان لرســتان باشــد 
ولــی او حضور نداشــته 
ــه  ــش ب ــد. احترام باش
ادب و فرهنــگ ایــن 
ــود.  ــزد ب ســرزمین زبان
از  کوچکــی  بخشــی 
ــری را  هنــر اســی مالی
ــم  ــون دیده ای در تلویزی
بزرگتــر  وجــه  امــا 
و جذاب تــرش را فقــط دوســتان و نزدیکانــش 
ــل،  ــدی بی بدی ــری هنرمن ــی مالی ــد.  اس می دانن
جــدی و عاشــق کارش بــود.  او فقــط معلــم نبــود 
. شــوق زیــادی بــه آموختــن داشــت.  بارهــا 
ســر کالس داســتان حاضــر شــد شــاید خوشــه ای 
بچینــد. بارهــا ســر کالس شــاگردانش حضــور 
ــته هایش  ــه دانس ــزی ب ــاید چی ــرد ش ــدا می ک پی
اضافــه شــود. ابایــی نداشــت از ایــن کــه ســرکالس 
شــاگردانش باشــد یــا نمایــش کوچک ترهــا و تــازه 
ــت.  ــتاد نمی دانس ــودش را اس ــد. خ ــا را ببین کاره
ــد کســی بحــث    ــی فهمی ــه م ــن ک ــه محــض ای ب
ــر  ــیده حاض ــش کش ــش پی ــاره نمای ــازه ای درب ت
ــی  ــرد. اس ــی ک ــوش م ــد و گ ــی دی ــد، م می ش
ــه  ــود ک ــری ب ــی مالی ــان اس ــوز هم ــری هن مالی

ــود. ــرده ب ــه اش را ول نک ــه ری ــاک صحن خ
ــه  ــود ک ــا نب ــروس کرون ــا وی ــن تنه  افســوس... ای

ــرد. ــام ک ــش تم ــردی را در حق ناجوانم
   ســازمان عریــض و طویــل صــدا و ســیما یا همان 
ــه   ــش، ناجوانمردان ــد ازمرگ ــالک بع ــبکه ی اف ش
هــم یــادی از او نکــرد. صــدا و ســیمایی کــه امثــال 

اســی مالیــری بــه آن عــزت بخشــیده بودنــد. 
کرونــا ایــن روزهــا  عزیــزان، بــزرگان و هنرمنــدان 
ــدام  ــر ک ــه ه ــت  ک ــه اس ــا گرفت ــیاری را از م بس
از آنهــا بخشــی از وجــود مــارا بــا خودشــان 
خسروســینایی،  پرتــوی،  کامبوزیــا  بردنــد 
ــز  ــه، پروی ــری مبارک ــم اکب ــز جلیل وند،کری چنگی
ــی  ــوچ اس ــا ک ــی ام ــر عبداله ــینی و اصغ پورحس
ــه در  ــاد هم ــود. آه از نه ــری ب ــز دیگ ــری چی مالی

آورد. کمرمــان را شکســت.
ــی  ــده و گرم ــور زن ــدر حض ــری آنق ــی مالی  اس
داشــت کــه مرگــش را بــه ســختی می شــود بــاور 
ــان  ــت و ج ــرگ گذش ــه از م ــرد. او طنازان ک

ــید.  ــاک بخش ــه خ ــش را ب زیبای
ــد  ــد فرزن ــدر و تول ــرگ پ ــراژدی م ت
هــم تضــادی از خنــده و گریــه  
ــگار از  ــه ان ــود ک ــر ب ــک تئات آدم
دســتان او چکیــده بــود و ایــن 
از  تنهــا  شکســپیروار  تــراژدی 

دســت  اســی بــر می آمــد.
ــه در  ــقی ک ــی و عش ــت اس  از دس
در  کــه  خاکــی  در  و  جانــش 
داشــت  ریشــه  ریه هایــش 
می شــد آن را پیــدا کــرد.

ش . قنبری

مهدی شاطر
 

دوچرخه

ـ الــو بابابــزرگ ســالم... مــن خــودم 
شــماره گرفتمــا.

ــه لیــش... قطــع  ــط کــردی کول ــو غل ـ ت
کــن ببینــم.

ایــن اولیــن خاطــره ای اســت کــه از پدربزرگــم بــه 
ــه  ــد ک ــگ زده ان ــن زن ــه م ــاال ب ــد. ح ــادم می آی ی
ــر؛  ــت را بب ــته اس ــت گذاش ــه برای ــی ک ــا و ارث بی

می خواهیــم خانــه را بفروشــیم.
بــه خانــه ی پدربــزرگ رســیدم. همــه جمــع بودنــد. 
ــود، بچــه در بغــل. رفتــم گوشــه ای  احســان هــم ب
ــا  ــه موبایلــم ور رفتــم. مــادرم آمــد نزدیــک و ب و ب
گریــه گفــت: »بابابــزرگ همیشــه دوســتت داشــت. 
ــه  ــم ب ــه اش رو بدی ــرده دوچرخ ــت ک ــن وصی ببی

تــو.«
ــم.  ــه کنی ــم و گری ــش کن ــت بغل ــش می خواس دل
ــم  ــت لب های ــتم. پوس ــب گذاش ــم را در جی موبایل
ــاری  ــه کن ــکان دادم. ب ــدم. ســر ت ــدان کن ــا دن را ب
ــر  ــان س ــن مام ــون ک ــم: »ولم ــم و گفت ــر رفت دیگ

ــدت.« ج
پایــم را بــه دیــوار زدم و پشــتم را بــه دیــوار تکیــه 
ــد  ــم آم ــه مال ــه ی خای ــر خال ــتادم. پس دادم و ایس
نزدیــک و گفــت: »کســی اجبــارت نکــرده بمونــی. 

ــرو.« ــردار و ب ــت رو ب ارث
ـ خوبــاش مــال تــو شــد، خنــزر پنــزرش مــال مــا؟ 
ــه چــه کار مــن  ــن ســن ب ــوی ای آخــر دوچرخــه ت

مــی آد؟
ـ وصیــت بابابــزرگ بایــد انجــام بشــه چــون وصیــت 

ــزرگ بوده. باباب
کــه  مــی داد  بچگی مــون  بایــد  کامــو،  آلبــر  ـ 

کار؟ چــه  می خــوام  االن  زد.  کتک مــون 
ـ ما رو که نزد.

ــت:  ــم گف ــواش در گوش ــارم و ی ــد کن ــان آم احس
ــر  ــرو س ــرش ب ــی؟ بگی ــر می کن ــرا ج ــی چ »الک

کوچــه بنــدازش تــو آشــغال ها.«
دنبالــش  چشم شــان  محــل  کل  موقع هــا  آن 
بــود، امــا گویــا حــاال قســمتش آشــغالدونی اســت. 
دوچرخــه بــود امــا موتــور داشــت. حتــی پدربــزرگ 
ــا  ــت ت ــر وق ــود. ه ــش گذاشــته ب ــم برای ــا ه راهنم
چشــم پدربــزرگ را دور می دیدیــم بــا احســان 
می رفتیــم ســراغش. اگــر ســوارش نمی شــدیم 
اگــر جرئــت  امــا  می خوردیــم  توســری  فقــط 
می کردیــم و ســوارش هــم می شــدیم اُردنگــی 
هــم می خوردیــم. احســان دوچرخــه ســواریش 
ــاً  ــن بعض ــا م ــورد ام ــن نمی خ ــود و زمی ــوب ب خ
ــن  ــدای زمی ــا ص ــزرگ ب ــوردم و پدرب ــن می خ زمی
خــوردن مــن از خــواب می پریــد و مــادرم بــا 
ــرون  ــش بی ــت و پای ــر دس ــرا از زی ــه م ــرآن و آی ق
می کشــید. موقــع کتــک زدنــم همیشــه بهــم 
ــی  ــچ گه ــت هی ــو عاقب ــش ت ــه لی ــت: »کول می گف

» نمی شــی.
فکــر کنــم تنهــا حــرف راســتی کــه تــوی عمــرش 
زد همیــن بــوده اســت. دنــدان قروچــه کــردم 

ــه  ــش و از خان ــه. گرفتم ــمت دوچرخ ــم س و رفت
بیــرون زدم.

کمــی کــه از خانــه ی پدربــزرگ دور شــدم، لگــدی 
ــد  ــن مانن ــد م ــا لگ ــه زدم. ب ــه دوچرخ ــم ب محک
ــه ای خــورد. راهــم  ــه در خان ــرت شــد و ب ــازه پ جن
ــدم هــم دور نشــده  ــوز ده ق ــم. هن ــم و رفت را گرفت

ــت. ــَرم را گرف ــه کســی ِخ ــودم ک ب
ـ مرتیکه چرا دوچرخه رو می کوبی به در.

پیرمــردی بــود عیــن پدربزرگــم. بــا عرقگیــر 
آبــی. پیژامــه ای  و  دار  آســتین 

ـ با توام. چرا شیشه ی در رو شکوندی؟
ــتم  ــدی داش ــه نق ــر چ ــود ه ــی ای ب ــر بدبخت ــا ه ب

دادم و رضایتــش را گرفتــم.
وقتی می خواست برود گفت: »کوله لیش.«

بــه ســر خیابــان رســیدم. ســر نبــش خیابــان پــر از 
آشــغال بــود. خواســتم بندازمــش کــه دو دختــر از 
کنــارم رد شــدند. یکی شــان بــه دیگــری گفــت کــه 
ــگاه  ــن ن ــه م ــر دو ب چــه دوچرخــه ی بانمکــی و ه

کردنــد و لبخنــدی زدنــد.
دوبــاره خواســتم بندازمــش کــه خیابــان دراز روبــرو 
ــم تاکســی  ــه بتوان ــی ک ــا جای ــد. ت ــه چشــمم آم ب
ــود.  ــرباالیی ب ــر س ــل دو کیلومت ــوم حداق ــوار ش س
بــه ســرم زد کــه موتــورش را روشــن کنــم و بــرای 
ــن دو  ــم ای ــوم و ه ــوارش ش ــم س ــار ه ــن ب آخری

ــم. ــز نکن ــاده گ ــر را پی کیلومت
هنــدل زدم. عجیــب بــود. بــا اولیــن هنــدل روشــن 
ــر  شــد و آن صــدای طلــب طلبــش کل محــل را پ
کــرد. دو دختــر پیــاده دوبــاره برگشــتند و لبخنــدی 
زدنــد. ســوارش شــدم و گاز دادم. وقتــی از کنــار آن 

دو دختــر رد می شــدم برایشــان زنــگ هــم زدم.
ــوی  ــز ب ــه چی ــورد و هم ــم می خ ــه صورت ــاد ب ب
بچگــی مــی داد. بلنــد بلنــد می خندیــدم و بــا 
تک چــرخ  یکجــا  می تاختــم.  ســرعت  نهایــت 
ــش  ــای پره های ــورد مهره ه ــدای برخ ــم زدم. ص ه

ــود.  ــده ب ــارم ش ــم دو چه ریت
ــزرگ  صــدای طلــب طلــب موتــورش صــدای پدرب
بــود وقتــی از همــه ی عالــم و آدم طلبــکار بــود. بــه 
ــردم  ــاک ک ــیدم. اشــک هایم را پ ــان رس ــر خیاب س
ــه  ــم ک ــا کن ــا ره ــه را همانج ــتم دوچرخ و خواس
ــت: »داداش  ــد و گف ــمتم آم ــدو س ــدو ب ــی ب جوان
خیلــی دوچرخــه ت بــا عشــقه. می شــه یــه عکــس 

باهــاش بنــدازم؟«
جوانــک عکســش را انداخــت و رفــت. دوبــاره 
ــم. ــه رفت ــه ســمت کاف ســوار دوچرخــه شــدم و ب

.....................
ــل  ــود مث ــو ب ــر از اخم ــلوغ و پ ــاً ش ــران تقریب ته
از  زور  بــه  مــن  مثــل  همــه  انــگار  همیشــه. 
ــرا  ــس م ــر ک ــا ه ــد، ام ــده بودن ــارج ش ــه خ خان
ــم  ــو ه ــا جل ــی زد. خودروه ــدی م ــد لبخن می دی
می پیچیدنــد و مــردم بــرای ســوار شــدن بــه 
ــه  ــهر ب ــد. ش ــل می دادن ــر را ه ــوس همدیگ اتوب
هیچکــس لبخنــد نمــی زد جــز مــن. نســیم خنکــی 
ــرارت  ــردن ح ــم ک ــرای ک ــش ب ــا توان ــد ام می وزی
بعضی هــا  بــود.  کــم  زمیــن  خشــم  از  ناشــی 
می رفتنــد ســر کار و بعضی هــا هــم الکــی ول 
ــود.  ــان ب ــری در خیاب ــه قش ــد. از هم می چرخیدن
نــدار از کنــار دارا رد می شــد و جــوان از کنــار 
پیــر امــا هیچکــدام همدیگــر را لبخنــدی مهمــان 
نمی کردنــد، حتــی پســری، دختــری را، جــز مــن.
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بــه نزدیــک چهــارراه کــه رســیدم، دیــدم چــراغ زرد 
ــر ایســتادم.  ــردم و پشــت خــط عاب ــز ک اســت. ترم
ناگهــان کمــی بــه جلــو پــرت شــدم. برگشــتم و نگاه 
کــردم. پدربزرگــم پشــت فرمــان بــود. تعجــب کــردم 
ــزرگ  ــدم. پدرب ــره ش ــدم و خی ــمانم را مالی و چش
ــم  ــه ه ــه جــوری ک ــود ک ــردی ب ــط پیرم ــود. فق نب
بشــنوم و هــم داد نــزده باشــد گفــت: »چــراغ زرد رو 

وایســاده تــازه طلبــکار هــم اســت.«
چــراغ ســبز شــد و صــدای بوق هــا بلنــد شــد. 
ــد،  ــارم رد ش ــی از کن ــرد وقت ــردم. پیرم ــت ک حرک

ــش.« ــه لی ــت: »کول گف
نزدیــک خیابــان حقوقــی که رســیدم، ســرعتم را کم 
کــردم و راهنمــای ســمت راســت را زدم. همین کــه 
پیچیــدم، دیــدم روی هــوا چــرخ می خــورم. بــا کپــل 
بــه زمیــن خــوردم و غلــت زدم و روی زمیــن کشــیده 
شــدم. چشــمانم از تــرس بســته بــود و فقــط صــدای 
مــردم را می شــنیدم. یکــی گفــت: »دوچرخه یــه لــه 

» . شد
مــردی اوه بلنــدی کشــید و گفــت: »جــاااااان... دلــم 

خنــک شــد.«
زنــی جیــغ کشــید و پیرزنــی گفــت: »زنیکــه 

ترســیدم.«
چشــم کــه بــاز کــردم دیــدم چنــد نفــر بــاالی ســرم 
ــه  ــی ک ــت. جوان ــم اس ــان روی ــتاده اند و سایه ش ایس
کاله کاســکتم دســتش بــود، بطــری آب معدنــی 
ــه...  ــت: »داداش دهنی ــرد و گف ــم ک ــی تعارف کوچک

ببخشــید... امــا بخــور ســر حــال بیــای.«
زنــی لنگــه ی کفشــم را گذاشــت کنــار پــام و گفــت: 

ــینی؟« ــی بش »می تون
یکــی هــم دوچرخــه ام را بــه کنــاری کشــید و گفــت: 

»داداش فقــط راهنماش شکســته.«
ــردم.  ــال ک ــه را دنب ــم دوچرخ ــا چش ــیمه ب سراس
ــت: »کاش  ــه گف ــنیدم ک ــم ش ــی را ه ــدای زن ص
ــش  ــادرش خیال ــا م ــود ت ــده ب ــون ش ــورش داغ موت
راحــت می شــد... بســکه عیــن یابــو می رونــن.«

بقیــه هــم مــدام حالــم را می پرســیدند. آن قــدر درد 
ــه  ــم چ ــرف بزن ــتم ح ــاًل نمی توانس ــه اص ــتم ک داش
ــت  ــا دس ــط ب ــوم. فق ــد ش ــم بلن ــه از جای ــد ک برس
بــه مــردم اشــاره کــردم کــه ببرنــدم بــه پیــاده رو تــا 
ماشــین دیگــری از رویــم رد نشــود. همــان زنــی کــه 
ــود مخالفــت کــرد و گفــت:  لنگــه کفــش را آورده ب
»نــه نــه دســتش نزنیــد... ممکنــه نخاعــش آســیب 

دیــده باشــه و پــاره بشــه.«
ــم  ــر جای ــرس س ــریع از ت ــنیدم س ــه ش ــن را ک ای
نشســتم و بــه کمــرم دســت کشــیدم. تــازه آن لحظه 
بــود کــه فهمیــدم تاکســی ای زرد بــه من زده اســت و 
راننــده اش حتــی از ماشــین پیــاده هــم نشــده اســت 
ــینش  ــره ی ماش ــدن از پنج ــه ی ب ــا نیم ــط ت و فق
بیــرون آمــده. مــرا کــه دیــد گفــت: »ایــن کــه ُســر 

ــده س.« ــر و گن و ُم
ــاس  ــت. لب ــم اس ــدم پدربزرگ ــدم دی ــه ش ــره ک خی
ســفیدی هــم شــبیه کفــن تنــش بــود. چشــمانم را 
بســتم و فشــار دادم. دوبــاره کــه نــگاه کــردم دیــدم 
هیــچ چیــز عــوض نشــده اســت و خــود پدربزرگــم 

اســت. 
ــاره  ــدم. دوب ــی لرزی ــد و کم ــا ش ــمانم چهارت چش
ــم  ــا پدربزرگ ــردم، ام ــاز ک ــتم و ب ــمانم را بس چش
ــن  ــت: »ای ــرد و گف ــوض نشــد. دســتش را دراز ک ع

چــرا هــی چشــمک می زنــه؟«
کمــی کــه حالــم جــا آمــد و از شــوک بیــرون آمــدم، 
ــم و  ــیدم. کپل ــت کش ــم دس ــه بدن ــدم و ب ــد ش بلن
ــود  ــاد جــدی نب ــا زی ــرد ام ــف راســتم درد مي ک کت
و کاله ایمنــي ام هــم فقــط طلقــش شکســته بــود. رو 
ــه پدربزرگــم و گفتــم: »پــس چــرا ولمــون  کــردم ب
نمی کنــی بــری بمیــری. آخــه مگــه کــوری؟... 
راهنمــا کــه زدم، ســرعت موتــورم رو هــم کــه کــم 
ــم  ــردم؟... چــرا ول ــکار می ک ــد چی ــه بای ــردم. دیگ ک
نمی کنــی؟ خــب نشــین پشــت فرمــون وقتــی 

نمی بینــی.«
ــه ی  ــه از شیش ــا نیم ــه ت ــور ک ــزرگ همان ط پدرب
ماشــینش بیــرون آمــده بــود، زیــر چشــمی نگاهــم 
ــه  ــرد و گفــت: »آخــه کول ــاال ب کــرد و دســتش را ب

ــه.« ــا مي زن ــم راهنم ــور ه ــه موت ــش مگ لی

سمیه کاظمی حسنوند
 

رنگتندبنفشزنبقها
در اتــاق بــاز شــد و ســرباز مــردی را بــه داخــل 
اتــاق آورد. مــرد دســتبند بــه دســت داشــت. 
ــان یکــی از  ــا چســباند و گفــت: قرب ســرباز پ

متهــم هــا رو آوردم.
جنــاب ســروان پشــت میــز نشســته بــود و داشــت چیزی 
را تــوی یــک پرونــده می  نوشــت. ســر بلنــد کــرد و گفت: 

ناصری! 
سرباز دوباره  پا  چسباند و گفت: بله قربان! 

-این پرونده ها  رو ببر بده  بایگانی و سریع برگرد.
-چشم قربان!

ســرباز ایــن را گفــت و از اتــاق بیــرون رفــت. مــرد دیگــری 
روی صندلــی نشســته بــود. شــلوار راه راه خانگــی پایــش 
بــود، رو کــرد بــه مــرد دســت بنــد بــه دســت و گفــت: بــه 
جــون شــما یهویــی ریختن تــوی ســرم! وگرنه مــن کجا و 

شــلوار پیجامه)پیژامــه( کجا؟ 
ایــن را گفــت و خــودش پقــی زد زیــر خنــده و ادامــه داد: 

مگــه نــه جنــاب ســروان؟
جنــاب ســروان بــه مــرد دســت بند بــه دســت اشــاره کرد 

و گفت: بشــین!
ــو  ــت: من ــا نشســت و گق ــی ه ــرد روی یکــی از صندل م
ــروان. ــاب س ــده جن ــتباه ش ــا. اش ــتباهی آوردن اینج اش

جنــاب ســروان انــگار حرفــش را نشــنید و دوبــاره داشــت 
چیــزی مــی نوشــت.

 عزیــز گالب دره ای گفــت: همــه اولــش همینــو میگــن 
قربونــت! بعــد کــم کم مقــر میــان و بعلــه!  مگه نــه جناب 

ســروان؟
جنــاب ســروان ســرش را بلنــد کــرد و گفت: خیلــی حرف 
مــی زنــی عزیــز گالب دره ای! ســرت بــه کار خودت باشــه.

گالب دره ای بــا لبخنــد گســتاخی جــواب داد: مــی بینی؟ 
ــه  ــس ک ــه. از ب ــی شناس ــو م ــه من ــروان دیگ ــاب س جن
ــا  ــد و پ ــاق ش ــرباز وارد ات ــو آوردن اینجا.س ــتباهی من اش

ند. چسبا
-قربان پرونده ها رو تحویل بایگانی دادم.

جنــاب ســروان بــه مــرد دســت بند بــه دســت اشــاره کرد 
و گفــت: اینــم عضو تیــم پارکه؟

-بله قربان! سه نفر دیگه پشت در منتظرن. 
مــرد نیــم خیــز شــد و گفت: اشــتباه شــده. منو اشــتباهی 

گرفتن.
ناصری گفت: بشین سر جات. حاال معلوم میشه.

ــای  ــگل ه ــت: ان ــد و گف ــش را خاران گالب دره ای دماغ
جامعــه! همیــن شــماها هســتین کــه جوون هــای مــردم 

رو بیچــاره کردیــد.
ایــن را گفــت و خــودش زد زیــر خنــده. ناصــری رو کــرد 
بــه گالب دره ای و گفــت: تــو یکــی حــرف نــزن. االن کــه 
شــاکی ماشــین ســرقتی بیــاد، تکلیفــت معلــوم می شــه. 

اینجــا نشســته و داره ســخنرانی می کنــه.
جناب سروان سربلند کرد و گفت: ناصری چه خبرته؟

ناصری شق و رق ایستاد و گفت: ببخشید قربان!
مــرد دســت بنــد بــه دســت دوبــاره گفت: جنــاب ســروان! 
خــرده فروشــی چیــه؟ مــن اصــال نمی دونــم دربــاره چــی 

حــرف مــی زنیــد. منــو اشــتباهی گرفتن.
صــدای پنکه ســقفی زهــوار در رفته، همــه اتاق را پــر کرده 
بــود. پره هــای پنکــه از ششــدت گــرد و غبــار ســیاه و کــدر 
شــده بودنــد. عزیــز گالب دره ای زل زده بــود به مرد دســت 
بنــد بــه دســت! چشــم هایش می خندیــد. یــک لبخنــد 
گســتاخ همیشــگی روی صورتــش بــود. چــاق بــود. روی 
گردنــش یــک قلــب تیرخــورده خالکوبــی شــده داشــت. 

جنــاب ســروان گفــت: چنــد نفــرو دســتگیر کردید؟
ناصــری جــواب داد: چهــار نفــر قربــان! اینا کارشــون فروش 

شیشــه و کراک بــوده.
ــت:  ــد و گف ــز ش ــم خی ــی نی ــاره از روی صندل ــرد دوب م
آقــا حســاب مــن از اینــا جداســت. مــن اصــال نمی دونــم 

شیشــه چیــه! 
عزیــز گالب دره ای زد زیــر خنــده و گفــت: ایــول خوشــم 
اومــد. از بیــخ و بــن ماجــرا رو زدی! بابــا... شیشــه! همینــا 

کــه بــا پنجــره اســت. شیشــه و پنجــره.
ایــن را گفــت و خــودش پــخ پــخ خندیــد. ناصــری رو کرد 
بــه جنــاب ســروان و گفــت: قربــان اینــو از اتــاق بنــدازم 

بیرون؟
ــه درخــت می گــن  گالب دره ای گفــت: ناصــری جــون ب
ــار  ــن طــوری باهــام رفت ــن! کفــری می شــم وقتــی ای ای

می شــه.
جنــاب ســروان گفــت: ســاکت بــاش گالب دره ای! وگرنــه 

تــا شــاکیت میــاد میندازمت تــوی بازداشــتگاه.
یــک پــارچ شیشــه ای آب یــخ روی میز بود و بخار ســردی 

روی دیــواره پــارچ نشســته بــود. مــرد دســتبند به دســت 
بــی قــرار بــود. قامــت بلندی داشــت و تی شــرت ســبزآبی 
ــروان  ــاب س ــت. جن ــالی داش ــل س ــود. چه ــیده ب پوش
می خواســت چیــزی بگویــد کــه مــرد پریــد تــوی حرفش 
و گفــت: اشــتباهی منــو گرفتــن. آخــه به کی بگم اشــتباه 

. شده
جنــاب ســروان گفــت: همتــون اولــش همینــو می گیــد! 

اشــتباه شــده. اشــتباه گرفتنم.
ــم ازش  ــزی ه ــید: چی ــه ناصــری و پرس ــرد ب ــد رو ک بع

گرفتیــد؟
ناصری پا به پا شد گفت: بله قربان، یعنی نه قربان!

جناب سروان گفت: آخرش بله یا نه؟
-قربان یه کیسه گل ازش گرفتیم.
جناب سروان با تعجب گفت: گل؟

ناصری جواب داد: بله قربان گل.
جنــاب ســروان گفــت: بــا یــه کیســه گل راه افتــاده تــوی 

پــارک و خیابــون.
-بله قربان.

عزیــز گالب دره ای پقــی زد زیــر خنــده و گفــت: ناصــری 
منظــور جنــاب ســروان علفه! بچــه سوســوال بهش میگن 

گل! مــا بهــش می گیــم علــف.
این را گفت و خودش قاه قاه خندید.

ناصــری هول شــده بــود و با دســتپاچگی گفت: نــه قربان! 
از اون گال نــه. گل واقعــی. گل ســرخ و رز ! امــا اینــا حرفه ای 
هســتن حتمــا یــه جایــی جاســازش کــرده. الی بوته هــا، 

زیــر نیمکت هــا.
مــرد هــاج و واج گفــت: آخــه مــن بــا چــه زبونــی بگــم؟ 
اشــتباه شــده. مــن اصــال نمــی دونــم دربــاره چــی حــرف 

می زنیــد.
ــرق روی  ــای ع ــه ه ــود و دان ــرده ب ــرق ک ــانی اش ع پیش

ــد.  ــر می خوردن ــن س ــا پایی ــاال ت ــش از ب صورت
عزیــز گالب دره ای دوبــاره گفــت: ناصری اصــال ازت انتظار 

نداشــتم. گل رو با گل اشــتباه بگیری.
بعــد نگاهــش را بــه مــرد دســت بنــد بــه دســت دوخت و 
گفــت: خــاک توی اون ســرت کنــن. حداقل آبــروی صنف 
خــورده فروشــا رو نبــر. فــردا پس فــردا میــرن و یه عریضه 
مــی نویســن و ازت شــکایت می کــن. پــای عریضــه هــم 
مــی نویســن از طــرف صنــف خــورده فروش هــای پــارک 

و فضــای ســبز و حومه!
جنــاب ســروان نگاهــی بــه عزیــز گالب دره ای انداخــت و 

گفــت: مگــه نمی گــم حــرف نباشــه.
حــاال مگســی افتــاده بــود تــوی پــارچ آب یــخ و داشــت 
دســت و پــا مــی زد. مــرد شــروع کــرد بــه داد و بــی داد و 
ســر جایــش بنــد نمــی شــد. بــا صــدای بلنــد گفــت: آقــا 
چــرا تــوی ایــن خــراب شــده هیشــکی حــرف منــو بــاور 

ــه. نمی کن
صورتــش ســرخ وســیاه شــده بــود و رگ هــای گردنــش 
بیــرون زده بــود. مــرد دوبــاره گفــت: چنــد بــار بگــم ! بــه 

حضــرت عبــاس منــو اشــتباهی گرفتیــن.
ناصری گفت: بشین سر جات!

جنــاب ســروان ســرش را از روی برگــه ها برداشــت وگفت: 
یعنــی چــی؟ تــوی پــارک وســط یه مشــت مــواد فــروش 

گرفتنــت! بعــد می گی منــو اشــتباهی گرفتن؟
مــرد هراســان جــواب داد: مــن؟ آقــا مــن بدبخــت رفتــه 

ــوی بوته هــای گل ســرخ، گل بچینــم. ــودم ت ب
عزیــز گالب دره ای زد زیــر خنــده و صدایــش پیچیــد توی  
صــدای پنکــه ســقفی کــه خــرت خــرت می کــرد. عزیــز 
ــن  ــدی می گ ــه. دی ــه گل بچین ــت: رفت گالب دره ای گف
عــروس رفتــه گل بچینــه، دومــاد رفتــه گالب بیــاره. حاال 

حکایــت اینــه کــه می گــه رفتــم گل بچینــم. 
جنــاب ســروان بــراق شــد توی چشــم عزیــز گالب دره ای 
و گفــت: مگــه بــا تــو نیســتم؟ ســاکت شــو. ناصــری... اینو 
ببــر بنــداز تــوی بازداشــتگاه تا حســاب کار دســتش بیاد.

عزیز گالب دره ای گفت: اصال غلط کردم.
بعــد دســتش را روی دهانــش گذاشــت و دوبــاره گفــت: 

ــم. ــرف نمی زن ــا کام ح ــه الم ت دیگ
جنــاب ســروان دوبــاره رو کــرد بــه مــرد و گفــت: خــب! 

ــی. ــتی می گفت داش
مــرد روی صندلــی جابجــا شــد و گفــت: آقــا تولــد زنــم 
ــک و  ــته گل خش ــه دس ــش ی ــتم واس ــول نداش ــود. پ ب
خالــی بــراش بخــرم. منــم گفتــم از تــوی پارک یه دســته 
ــه  ــدم ک ــتم گل می چی ــم. داش گل واســش درســت کن
مامورهــای شــما ریختــن روی ســرم و ســوار ون شــدیم و 
همــراه اون چنــد نفــر دیگــه آوردن اینجــا. گل هــا رو هــم 
ســربازاتون ریختــن تــوی کیســه و آوردن بــا خودشــون.

عزیــز گالب دره ای بــا دســت بــه پیشــانی اش کوبید و پقی 
ــه جــون شــما آدمیــزاده اگــه  ــر خنــده و گفــت: ب زد زی

نمیــره چــه چیــزا کــه نمــی بینه!
جنــاب ســروان گفــت: مــن اینجــا هــر روز بــا کلــی معتاد 
و دزد و خالفــکار ســر و کلــه میزنــم. فکــر کــردی هالــو 

گیــر آوردی؟
مــرد از روی صندلــی بلنــد شــد و گفــت: مــن کارمنــد راه 

آهنــم. تــا حــاال هــم پــام بــه کالنتــری بــاز نشــده.
عزیــز گالب دره ای گفــت: جنــاب ســروان ایــن یــارو ایــن 
کاره نیســت. ببیــن کی بهــت گفتم. رنــگ و روشــو ببین. 
االنــه اســت پــس بیفتــه بــه جــون تــو. ناصــری مگــه تــو 
مســلمون نیســتی! یــه لیــوان آب قنــد بــده دســت ایــن 

فلــک زده.
جنــاب ســروان گفــت: ناصــری! بــرو بــده بچه هــا 

سوپیشــینه ایــن آقــا رو چــک کنــن.
ناصــری پــا چســباند و از اتاثق بیــرون رفت. جناب ســروان 

دوباره مشــغول نوشــتن چیــزی در پرونده ها شــد.
ــن  ــه ای ــش ب ــن ریخت ــا ای ــت: باب ــز گالب دره ای گف عزی
ده  از  رو  خالفــکار  آدم  مــن  نمی خــوره.  حرف هــا 

می شناســم. کیلومتــری 
مرد هاج و واج زل زده بود به گالب دره ای.

ــت  ــودت پش ــون خ ــه ج ــت: ب ــاره گف گالب دره ای دوب
همیــن منبــع آب، آخــر همیــن خیابــون کالنتــری یــه 
پــارک هســت. چــه گل هایــی هــم داره. رنــگ بــه رنــگ. 

زرد، قرمــز، ســیفید )ســفید(.
حــاال مــرد کمــی آســوده شــده بــود. عزیــز گالب دره ای 
ــه  ــگ. ی ــه رن ــگ ب ــل رن ــو مخم ــت: عینه ــاره گف دوب
ــت از  ــم می گف ــه. زن ــون آبی ــم داره. رنگش ــی ه گل های
مامــور پــارک پرســیدم گفتــه اسمشــون زنبیلــه، زنبیقــه! 

ــزی. ــن چی ــه همچی ــم. ی ــه می دون چ
مرد گفت: زنبق؟

گالب دره ای بــا هیجــان گفــت: آره... آره! همیــن کــه تــو 
می گــی.

مرد گفت: زنبق. رنگشون یه بنفش تنده.
ــگاه  ــا ن ــه آنه ــمی ب ــر چش ــی زی ــروان گاه ــاب س جن

می کــرد. 
ــازه  ــش ت ــا روح ــی ره اونج ــه داد: آدم م گالب دره ای ادام
می شــه. حــاال اگــه گــذرت افتــاد یــه ســری بــزن. واســه 

ســالگرد ازدواجــی چیــزی شــاید دوبــاره گل خواســتی.
ایــن بــار گالب دره ای و مــرد  هــر دو بــا هــم زدنــد زیــر 

خنــده.
مرد گفت: گفتی کجاست؟

ــد  ــری. بع ــر می ــا آخ ــری رو ت ــون کالنت ــن خیاب -همی
ــع  ــت منب ــع آب. پش ــه منب ــه ی ــی؟ ب ــه چ ــی ب می رس
آب، دســت راســت یــه پارکــه. بــه جــون تــو خــود خــود 

. بهشته
ناصــری وارد اتــاق شــد. یــک برگــه در دســت داشــت. پــا 

چســباند و گفــت: نامــه سوپیشــینه رو گرفتــم قربان.
ــروان داد.  ــاب س ــه دســت جن ــه را ب ــت و نام ــن را گف ای
جنــاب ســروان نگاهــی بــه نامــه انداخــت و گفــت: آقــای 
فیــروز اســکندری، کارمنــد راه آهــن. سوپیشــینه هــم که 

نــداری.
مــرد گفــت: مــن کــه هــر چــی قســم و آیــه مــی خــورم 

ــاور نمی کنــه. کســی ب
ــز  ــن می ــار همی ــاب ســروان کن گالب دره ای گفــت: جن
ــاالش هــم  ــف کــن! ب ــز واســه مــن ردی ــه می خــودت ی
بنویســید دایــره آدم شناســی. تــوی ســه ســوت می گــم 
ــرو  ــا، ب ــه بی ــن هم ــه. ای ــا ن ــت ی ــن کاره اس ــرف ای ط
سوپیشــینه بگیــر! حضــرت عباســی همــون اول نگفتــم 
ایــن کاره نیســت؟ بالنســبت شــما یــه کــم دیگــه مونــده 
بــود دراز بــه دراز بیفتــه و عزراییــل حسابشــو صــاف کنــه.

مــرد ایســتاد. جنــاب ســروان گفت: ناصری دســت هاشــو 
ــاز کن. ب

ــد.  ــرد ش ــت های م ــردن دس ــاز ک ــغول ب ــری مش ناص
ــا  ــاق تقــه کــرد و ســرباز الغــر اندامــی وارد شــد. پ در ات
چســباند و گفــت: قربــان اینو از توی اون کیســه پــر از گل 
پیــدا کردیم  و بســته خیلی کوچک ســفید رنگــی را روی 
میــز گذاشــت. جنــاب ســروان بســته را برداشــت و گفــت: 

کــه اینطــور! دستاشــو بــاز نکــن ناصــری. 
ــاره گفــت:  و بســته کوچــک را بــه مــرد نشــان داد و دوب

شــاهد هــم کــه از غیــب رســید دیگــه.
ــده.  ــم اوم ــاکی گالب دره ای ه ــت: ش ــاره گف ــرباز دوب س

پشــت در منتظــره.
جنــاب ســروان گفــت: کــه اینجــا یــه میــز واســت ردیــف 

کنیــم باالش بنویســیم دایــره آدم شناســی. 
مــرد هــاج و واج اشــت مــی گفــت: مــن اصــال نمــی دونم 

این چیــه! اشــتباه گرفتید.
گالب دره ای گفــت: خفــه شــو! پــاک آبــروی منــو پیــش 

جنــاب ســروان بــردی.
ناصری گفت: عجب رویی داری گالب دره ای.

ــخ و روی  ــارچ آب ی ــوی پ ــود ت ــاده ب ــی افت ــاال مگس ح
ــی زد. ــا م ــت و پ ــی دس ــود و گاه ــناور ب ــطح آب ش س

*اســم داســتان ) رنــگ تنــد بنفــش زنبق هــا( بــر گرفتــه از 
یکــی از اشــعار بیــژن الهــی شــاعر معاصــر اســت. 
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زهرا سپه وند

 موجی درون برکه ای آرام 
داســتان کلیــدر  حکایــت موجــی اســت 
درون برکــه ای آرام. ایــن مــوج حاصــل 
ــد  ــزه ای کوچــک اســت. دیــری نمی پای ســنگ ری
ــه  ــا چ ــرد. ام ــه را فرامی گی ــوج برک ــن م ــه ای ک
کســی ایــن ســنگ ریزه ی کوچــک را درون برکــه 
رهــا کــرده اســت؟مارال، غزالــی تیزپــا اســت کــه 
ــارال  ــرد. م ــان می ب ــدر ارمغ ــه کلی ــارت را ب جس
ــنگ ریزه ی  ــان س ــتعاره ای ازهم ــدو اس ــر عب دخت
درون برکــه اســت، ســنگ ریزه ای کــه بعــد از 
ــارال  ــرد. م ــرار می گی ــیه ق ــوج در حاش ــاد م ایج
دختــری اســت کــه در نــگاه اول جســارت و 
ــری  ــد. دخت ــب می قبوالن ــه مخاط ــتقالل را ب اس
کــه تصویــر آزادی در چشــمانش هــک شــده 
ــا  ــه پ ــده بلک ــی نمان ــای زنانگ ــت. او دربنده اس
ــرار داده اســت. دختــری  ــن بندهــا ق فراســوی ای
بــر  ســوار  می کنــد  معنــی  را  شــجاعت  کــه 
قــره آت بــدون هــراس بیابــان را درمی نــورد. 
مــارال بــا اســبی قصــه را شــروع می کنــد و 
ــد.  ــا می مان ــم تنه ــب ه ــان اس ــا هم ــان ب در پای
ــارال از پشــت  ــا م ــدار ب ــن دی ــد در اولی گل محم

ــتان  ــان داس ــد. در پای ــگاه می کن ــا او را ن نیزاره
در وداع آخــر مــارال ایــن نکتــه را بــه گل محمــد 
ــادآور می شــود:» هنــوز هــم از پشــت نی زارهــا  ی
مــرا نظــاره می کنــی.« گل محمــد، چشــمان 
می زنــد  مــوج  آن هــا  در  آزادی  کــه  مــارال 
از  را  او  نی زارهــا  می بینــد.  نیزارهــا  پشــت  از 

آزادی می هراســانند. ایــن  بــه  دســت یابی 

  مارال؛ نماد دســت نیافتنی های گل محمد 
ــای  ــت نیافتنی ه ــاد دس ــارال نم ــگاه اول م  در ن
گل محمــد اســت. ولــی زیــاد دور نیســت آن 
درون  پــای  جســارت  می بینــد  کــه  لحظــه 
خانــه و حریــم او گذاشــته اســت و می توانــد 
مــارال   شــود.  رهــا  نرســیدن هایش  بنــد  از 
شــروع ماجرایــی بی پایــان اســت. خیلــی زود 
ــور  ــام زی ــه ن ــختی ب ــب سرس ــه رقی ــد ک می فهم
دارد. داســتان، عــالوه بــر روایــت مردانــه اش 
تقابــل ایــن دو زن هــم هســت. زیــور زنــی پــر از 
حســد، پــر از خواســته و نیــاز اســت. ایــن حســد 
ــردش را  ــه، م ــه گاه در قص ــت  ک ــی اس ــا جای ت
ــانه  ــارال بزرگ منش ــد. م ــب می کن ــارال طل از م
داســتان  انتهــای  در  درمیابــد.  را  زن  ایــن 
را  مــارال  طفــل  وقتــی جهن خــان  می بینیــم 
روی دســت می گیــرد و می پرســد ایــن طفــل 
ــن  ــه ی م ــد بچ ــور می گوی ــت زی ــی اس ــه کس چ
ــش را  ــن پرس ــار ای ــه ب ــان س ــن خ ــت. جه اس
ــخ را  ــن پاس ــار همی ــه ب ــر س ــور ه ــد و زی می کن
ــان  ــده اش ده ــواب کوبن ــر ج ــار آخ ــد و ب می ده

ــد،  ــه ی گل محم ــدد: »تخم ــی بن ــده را م گوین
ــه  ــت ک ــی اس ــی زن ــت.« مارال ــن اس ــه ی م بچ
ــن  ــای ای ــا انته ــردش ت ــم رکاب م ــد ه می توان
ماجــرا بتازانــد. ولــی بــازی تقدیــر این گونــه 
ــان قصــه  ــارال در پای ــم نمی خــورد. م ــش رق برای
ــع   ــش مان ــود و کودک ــاب می ش ــه انتخ ــور ب مجب
ــا  مــرگ اســت. آنجایــی کــه  ایــن هــم رکابــی ت
مــارال بــرای اولیــن بــار از داشــتن بچــه پشــیمان 

کودکــم.«  نمی زائیدمــت  می شــود:»کاش 

  مارال زن بودن را به کمال می رساند
ــم  ــرد و ه ــی می گی ــور پیش ــار زی ــن ب ــی ای ول
رکاب مــردش تــا آخریــن گلولــه خشــمش را 
شــلیک می کنــد و می میــرد. مــارال در پایــان 
و  می رســاند  کمــال  بــه  را  بــودن  زن  قصــه 
می مانــد تــا کودکــش را بــزرگ کنــد. وقتــی 
ــش  ــم پای ــا ه ــد ت ــی می کن ــد او را راض گل محم
پیــر  و  می شــکند  مــارال  نیایــد  میــدان  بــه 
آهویــی  تیزپــا، هــم چــون  مــارال  می شــود. 
ــن  ــا پایی ــده از روی پله ه ــته، خمی ــم برداش زخ
ــش  ــد. زن نق ــوهرش وداع کن ــا ش ــا ب ــد ت می آی
ــاد  ــود نم ــد و می ش ــازی می کن ــی  اش را ب تاریخ

ــی. ــوا و کنش ــر دع ــر ه و آغازگ

  گل محمد؛ رهبر زاده شده 
ــل  ــان قت ــاز داســتان و در جری گل محمــد در آغ
مدیــار کــه بــر ســر قصــه عشــق و عاشــقی اتفــاق 
ــد. او  ــری می کن ــی را رهب ــروه کوچک ــد گ می افت
ــاز  ــرا  آغ ــن ماج ــت  و ای ــده اس ــر متولدش رهب
حماســه و آغــازگل محمــد اســت. تــا جایــی 
ــد.  ــردار می خوانن ــتان او را س ــر داس ــه در آخ ک
ســرداری کــه بی ســر می شــود. سرگذشــتش 
ــد. گل  ــه او می دهن ــه ب ــی ک ــت از لقب دور نیس
محمــد در ابتــدای راه، همــراه پیــدا می کنــد. 
کســانی کــه یلــه اش می دهنــد بــه میــدان و 
ــتند  ــم نیس ــد. ک ــش می گذارن ــه و تنها ی ــد یک بع
ــد.  ــا می کنن ــا ره ــه او را تنه ــه این گون کســانی ک
می شــود.  محمدســخت  گل  درک  گاهــی 
ــود  ــش ب ــه همراه ــر را ک ــه علی اکب ــی ک آنجای
ــش  ــر بالین ــد و ب ــرده می کش ــت ک ــه او خیان و ب
ــا  ــه تنه ــی ک ــس عجیب ــد. پارادوک ــه می خوان موی
درکلیــدر مــی  تــوان آن را جســتجو کــرد. ســخت 
می شــود گل محمــد را بــه قضــاوت گذاشــت. 
گل محمــد قــدم بــه قــدم بــزرگ می شــود. 
ــد  ــه گل محم ــتان ک ــن داس ــای آغازی دیالوگ ه
ــی  ــای پایان ــا دیالوگ ه ــش دارد ب ــادر خوی ــا م ب
ــتان  ــد اول داس ــاوت اســت. گل محم بســیار متف
ازنظــر مخاطــب می توانــد دزدی یاغــی باشــد 
کــه چهــره ی ســاده ی عشــایر را بــه چالــش 
کشــانیده اســت. ولــی دیــر نیســت آن زمــان کــه 
گل محمــد بــه دفــاع از کودکــی مــال می بخشــد 

ــد.  ــخ برهان ــی تل ــا او را از ازدواج ت

کلیدر یعنی سکوت در دفاع از نداشته ها
ــد.  ــوج می زن ــدر م ــوی کلی ــالی ت ــر و خشک س فق
فقــری کــه  فقــری کــه بابــی مهــری حــکام دوچندان 
ــاقه های  ــتوه آورده. س ــه س ــه را ب ــت و هم ــده اس ش
پــوک گندم هــا و جگــر خونیــن گوســفند تــوی 
جنگــی  مقدمه هــای  عمــو  خــان  مشــت های 
ــتان کســانی اســت  ــدر، داس ــتان کلی ــد. داس بی امانن
ــاع  ــان دف ــا از نداشته هایش ــد ت ــکوت کرده ان ــه س ک
کننــد. هــدف گل محمــد از ابتــدا چیــز دیگری اســت 
ــوای گل محمــد  ــای در بل ــاوت پ ــای متف ــی آدم ه ول
می گذارنــد تــا سوءاســتفاده کننــد و بــه منافــع 
خودشــان برســند. آدم هــای کــه دور گل محمــد 
هســتند می تــوان حــزب بــاد خواندشــان. کــم 
ــا  ــد ت نیســتند کســانی کــه گــرد گل محمــد می مان
ــه  ــن ب ــت. ای ــان اس ــه نفع ش ــد ب ــه می دانن وقتی ک
ــر از گل  ــردن س ــدا ک ــا ج ــی ت ــان حت ــع بودنش نف
محمــد هــم می رســد. یکــی از ایــن آدم هــا، باباقلــی 
ــد شــیره ی  ــه می توان ــی ک ــا جای ــه ت ــدار اســت ک بن
ــای  در  ــر پ ــد و در آخ ــد را می کش ــود گل محم وج
ــای درآورد. گل  ــش را از پ ــا رفیق ــذارد ت رکاب می گ

ــد  ــدان آمده ان ــه می ــه ب ــانی ک ــط از کس ــد فق محم
ــر  ــد دل گی ــا او ســخن بگوین ــگ ب ــان تفن ــا زب ــا ب ت
ــه  ــش ب نیســت. بلکــه خیلی هــا هســتند کــه نیامدن
کارزار بهتــر از ســالح گرفتــن ایــن دشــمنان نیســت. 
کســانی مثــل ســرگرد فرح بخــش کــه جاخالــی 
می کنــد و می گریــزد تــا روی گل محمــد ســالح 
نکشــد و فقــط وظیفــه انســان دوســتانه اش را تــا ایــن 
ــر فرهــودی کــه در ماجــرای گل  ــد. دکت حــد می دان
محمــد بی تقصیــر نبــوده هــم جــای خالــی می دهــد. 
گل محمــد کــم دوســتانی نــدارد کــه این گونــه دور او 

را خالــی می کننــد.

 گل محمد می داند سرش باالی دار است
ــرا گل  ــد چ ــش بیای ــؤال پی ــه س ــرای هم ــاید ب  ش
محمــد تفنگچی هایــش را مرخــص می کنــد کــه 
برونــد یــا چــرا کمــک مــأ معــراج را رد می کنــد. گل 
ــرش  ــد س ــد. می دان ــه می دان ــازی را باخت ــد ب محم
بــاالی دار اســت . می دانــد مــردم دســت رد بــه ســینه 
او گذاشــته اند و ایــن را پایــان کار خــود می دانــد. 
ــتند  ــم نیس ــد. ک ــجاعانه می جنگ ــد و ش ــا می مان ام
آدم هایــی تــوی کلیــدر کــه دیــر می رســند. شــاید از 

و دل بستگی هایشــان.  ترس هــا 

 گل محمد با ندانستن هایش می بازد
ــه  ــی  ک ــا زمان ــد ام ــی می رس ــند. موس ــر می رس دی
ــق  ــاده اســت. رفی ــن بی ســر ســتار روی خــاک افت ت
شــفیق موســی. ولــی هیچ کــس نمی دانــد خــود 
ــب اســت. ســتار  ــی عجی ســتار کیســت؟ ســتار آدم
درون گل محمــد خــودش را می بینــد. گذشــته اش را 
درون گل محمــد می بینــد. ازنظــر ســتار گل محمــد 
فرصــت دوبــاره خــودش اســت بــه همیــن خاطــر او را 
از زنــدان می رهانــد و بــه اهــداف گل محمــد ســمت و 
ســوق می دهــد. او را ندانســته وارد بازی هــای جدیــد 
ــت  ــرگ نیس ــد م ــر گل محم ــن ازنظ ــد. باخت می کن
ــوی ماجــرای ریختــن  بلکــه همــراه نشــدن مــردم ت
غــالت بــه آســیاب خرســف اســت. ولــی ســتار 
می مانــد بــه تــاوان اشــتباهش می مانــد و تــا آخریــن 
گلولــه تفنگــش را شــلیک می کنــد. تــا گل محمــد او 

ــد.. را برادرخطــاب کن

 شراب می نوشد و از نماز آرامش می خواهد
نادعلــی هــم دیــر می رســد. نادعلــی نمــادی از 
ــال  ــه دنب ــت ب ــران اس ــته و حی ــان های سرگش انس
ایــن  از  رفتــن  بیــرون  بــرای  راهــی می گــردد 
کابوس هــا. شــراب می نوشــد و از نمــاز آرامــش 
همــه  کــه  اســت  کســی  نادعلــی  می خواهــد. 
ــش  ــقش را پول ــت. عش ــه اس ــته هایش را باخت داش
ــواده اش را و تنهــا چیــزی کــه برایــش مانــده  را خان
ــان  اســت اســبش اســت کــه آن را پیــش کــش قرب
می خواهــد  شــاید  بگریــزد  تــا  می کنــد  بلــوچ 
دینــش را این گونــه ادا کنــد ولــی قربــان بلــوچ 
نمی گریــزد و نادعلــی بیــش از بیــش نــادم روی 
مــزار ســتار می مانــد. نادعلــی نمــاد سرگشــتی 
اســت و نمــاد عشــق. نادعلــی را هــم تنهــا مــی تــوان 

ــرد. ــدا ک ــدر پی در کلی

 رعیت های هیچی  ندار روی گل محمد سالح 
می کشند

در صــف کســانی کــه ســالح روی گل محمــد 
کشــیده اند عــالوه بــر اربابانــی چــون آالجاقــی. 
به خوبــی می تــوان  را  نــدار  رعیت هــای هیچــی 
دیــد. تکلیــف اشــخاصی مثــل عبــاس جــان و قدیــر 
مشــخص اســت. کســانی کــه بــه خاطــر پــول نقشــه 
قتــل پدرشــان را می کشــند انتظــاری بیــش از 
ــا شــده اســت.  ــت. شــیدا هــم پ ــوان یاف ــن نمی ت ای
ــوان و  ــن راه. پهل ــته در ای ــس شکس ــدان بلقی نمک
خاکــی هــم آمده انــد ولــی هیچ کــدام از این هــا 
ماشــه را نمی کشــند تــا تیــر آخــر را روی قلــب گل 
ــا  محمــد شــلیک کننــد. ایــن آدم هــا تکلیف شــان ب
خودشــان مشــخص نیســت. و در آخــر گل محمــد 
به وســیله جهــن کــه هم خونــش اســت کشــته 
می شــود:» فقــط المــاس می توانــد المــاس را از 

ــی  ــی و تاریخ ــی ، اجتماع ــای سیاس ــایردر فض ــر عش ــت ب ــی اس ــت ظلم ــدر روای کلی
اواخــردوره ی ســلطنت رضــا خــان پهلــوی. خانــواده ی کلمیشــی نمونــه  ای از  خانواده هایی 
ــد.  ــی می کرده ان ــور زندگ ــی دوم در کش ــگ جهان ــد جن ــب بع ــای ملته ــه در فض ــت ک اس
ــر  ــری منحص ــته اند اث ــتایی دانس ــه ای روس ــه آن را حماس ــادی ک ــم دولت آب ــان حجی رم
بــه فــرد و شــاخص اســت کــه پانــزده ســال نوشــتن آن طــول کشــیده اســت. منتقــدان 
ــر ایــن رمــان نقــد نوشــته اند. کلیــدر در عیــن حــال کــه  و صاحــب نظــران بســیاری ب
ــی  ــر تالش ــد حاض ــز دارد. نق ــختی نی ــدان سرس ــوده منتق ــش ب ــال عالقمندان ــورد اقب م

اســت در جهــت بررســی و شــناخت ایــن اثــر بلنــد داســتانی در ایــران.

نگاهی به اثر کلیدر نوشته ی محمود دولت آبادی

گلمحمد،فرزندبادبلواگر

 گل محمد ؛ رهبر 
زاده شده 

گل محمد در 
آغاز داستان و در 
جریان قتل مدیار 

که بر سر قصه عشق 
و عاشقی اتفاق 
می افتد گروه 

کوچکی را رهبری 
می کند. او رهبر 

متولدشده است  و 
این ماجرا  آغاز 

حماسه و آغازگل 
محمد است. تا 

جایی که در آخر 
داستان او را 

سردار می خوانند

داستان کلیدر  
حکایت موجی 

است درون 
برکه ای آرام. 

این موج حاصل 
سنگ ریزه ای 
کوچک است. 

دیری نمی پاید 
که این موج برکه 

را فرامی گیرد. 
اما چه کسی 

این سنگ ریزه ی 
کوچک را درون 

برکه رها کرده 
است
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رمان از منظر 
گستره ی واژگانی 

اثری بسیار متفاوت 
است با آنچه که 

امروزه نه فقط در 
میان پارسی زبانان 

بلکه در سراسر 
دنیا خوانندگان 

با آن مواجه 
می شوند. رمانی 

که در انگلستان در 
قرن های گذشته 

نوشته شده است، 
هم از نظر زبان 

روایی و هم از نظر 
واژگان

اسپان دشت 
نیسایه رمانی 

است که تالش 
می کند با نقض 
مولفه های رایج 

یک رمان مدرن، 
از خود یک رمان 

جریان ساز بسازد. 
ابزارش نیز گستره 

واژگانی است. 
هرچند این رمان 
به خاطر زمان و 
نوع حکایتی که 
دارد نمی تواند 

بر ادبیات امروز 
تاثیر مثبت یا منفی 

بگذارد

5

ویژه نامه ادبی

 امیرحسین تیکنی

رمــان اســپان دشــت نیســایه اثــری   
اســت ترکیبــی از یــک منظومــه تراژیــک 
و  تــراژدی  حماســی.  داســتان  یــه  و 
حماســه بــه عنــوان دو ژانــر متفــاوت در کنــار هــم، 
همــراه بــا فــراز و فرودهایــی کــه در روایــت هــر دو 
ــن  ــی ای ــه چشــم می خــورد، شــاکله ی اصل ــه ب گون
رمــان را شــکل داده انــد هرچنــد جلــوه حماســی آن 
می آیــد.  نظــر  بــه  پررنگ تــر  خودخواســته 

در بعــد حماســی ایــن رمــان، رویکــرد جانبدارانــه ای 
بــه چشــم می خــورد. ایــن نــگاه جانبدارانــه در آثــار 
حماســی کالســیک مــا نیــز وجــود دارنــد در حالــی 
ــابه  ــبتا مش ــان و نس ــار هم زم ــه آث ــگاه ب ــا ن ــه ب ک
در یونــان پیــش از میــالد مســیح می تــوان تفــاوت 
را دریافــت. احتــرام بــه جایــگاه دشــمن بخشــی از 
ــد  ــی می توان ــر حماس ــک اث ــدار در ی ــش اقت نمای
باشــد. ایــن خصیصــه را نمی تــوان الزمــه یــک 
داســتان حماســی دانســت امــا از آنجایــی کــه ایــن 
ــد  ــر می کش ــه تصوی ــر را ب ــر و ش ــرد خی ــان نب رم
می تــوان گفــت کــه بخــش شــر در آن، شــر مطلــق 
ــمن  ــندیده در دش ــای ناپس ــام صفت ه ــت و تم اس
تصویــر شده اســت. جبهــه خیــر امــا اینگونــه 
ــی از  ــر ترکیب ــمت خی ــخصیت های س ــت. ش نیس
افــرادی هســتند کــه بجــز دو شــخصیت اصلــی کــه 
ــده  ــر عه ــراژدی را ب ــد ت ــدی در بُع ــای کلی نقش ه
صفت هــای  دارای  شــخصیت ها  بقیــه  دارنــد، 
متفاوتــی هســتند. ایــن ترکیــب بــه نویســنده 
ــچ و  ــد پی ــا بتوان ــت ت ــرده اس ــیاری ک ــک بس کم
ــب و  ــد. تعقی ــان کن ــتانش را بی ــراوان داس ــاب ف ت
ــان رخ  ــه در رم ــیاری ک ــای بس ــا و نبرده گریزه
ــه  ــت ک ــی اس ــاس تفاوت ــر اس ــا ب ــد، دقیق می ده
ــن  ــا ای ــود دارد. ام ــخصیت ها وج ــن ش ــن همی بی
ــتان های  ــرده داس ــز از خ ــی لبری ــتان حماس داس
ــد.  ــر هم رخ می دهن ــت س ــه پش ــت ک ــیاری اس بس
ــار حماســی کــه زیربنــای تراژیــک  در بســیار از آث
ــود و در  ــف نمی ش ــا توصی ــات نبرده ــد، جزیی دارن
ــک در  ــد تراژی ــه بُع ــار حماســی ک ــته از آث آن دس
آنهــا پُر رنــگ نیســت، جزییــات بســیار دقیــق 
بــرای خواننــده نقــل می گــردد. در ایــن ُرمــان هیــچ 
ــالش  ــنده ت ــد. نویس ــن دو رخ نمی ده ــدام از ای ک
کــرده اســت، نبردهــای مهــم داســتان را توصیــف 
ــی  ــراز و فرودهای ــا ف ــان را ب ــن مســاله رم ــد. ای کن
همــراه کــرده اســت. گاه در جــدال دو یــا چنــد تــن 
بــه نویســنده ایــن توانایــی را داده اســت کــه نبــرد 
ــاق  ــک اتف ــه ی ــار ب ــونت ب ــداد خش ــک روی را از ی
ــدل  ــی مب ــه عاطف ــک واقع ــا ی ــانی ی ــاک انس هولن
ــدر  ــا پ ــیانا ب ــه مش ــی ک ــال بخش ــور مث ــد. بط کن
ــب  ــد در قال ــی دا، هرچن ــرِگ ت ــا م ــزد و ی می گری
داســتانی حماســی هســتند امــا احساســات آنچنــان 
ــده از  ــه خوانن ــت ک ــه اس ــایه انداخت ــا س ــر آن ه ب
هیجــان یــک صحنــه نبــرد نــاگاه بــه یــک صحنــه 
احساســی تلــخ یــا عاطفــی کشــانده می شــود. ایــن 
امــر کــه بصــورت مشــهودی عامدانــه انجــام شــده 

ــت.  ــان اس ــت رم ــای مثب ــت از نکته ه اس
نیــز دچــار  در بخش هایــی  نبردهــا  ایــن  امــا 
ــیار  ــا بس ــداد رخداده ــوند. تع ــی می ش چالش های
ــد.  ــده را ســردرگم می کن اســت و گاه ذهــن خوانن
ــاال گفتــه شــد در تمــام  بخصــوص کــه آنچــه در ب
در  و  نمی دهــد  رخ  رمــان  اتفاق هــای حماســی 
ــر  ــده و غی ــای  پراکن ــا، نبرده ــیار از صحنه ه بس
پراکنــده ای رخ می دهــد کــه فقــط خبــر شمشــیر 
ــرای  ــی ب ــچ تالش ــی هی ــم ب ــا را می خوانی زدن ه
ــبرد  ــز پیش ــرای آن ج ــی ب ــا دلیل ــتر ی ــرح بیش ش

ــتان.  ــه داس بدن
ــک  ــی از ی ــراژدی، حکایت ــک ت ــه ی ــه مثاب ــان ب رم

عشــق نافرجــام اســت. چیــزی شــبیه آثــار تراژیــک 
ــه  ــی ک ــا زمان ــک قصــه عاشــقانه ت ــا ی قدیمــی. ام
تحلیــل عاطفــی و واکاوی دقیقــی از نحــوه ی شــکل 
ــی  ــد نم ــدار در آن نباش ــق پای ــک عش ــن ی گرفت
توانــد بــه یــک اثــر تراژیــک خــوب تبدیــل شــود. 
تــراژدی  مــرگ  کتــاب  در  اشــتاینر  جــرج 
مــا می گویــد  بــه  تراژیــک  درام   « می نویســد: 
کــه قلمروهــای عقــل و نظــم و عدالــت محدودنــد 
و هیــچ پیشــرفتی در امکانــات علمــی و فنــی 
نمی توانــد کارایــی آنهــا را گســترش دهــد. در 
بــرون و درون آدمی،غریبگــِی دنیــا النــه دارد. 
ــی  ــد: خدای ــد بگذاری ــه می خواهی ــش را هرچ نام
ناپیــدا یــا شــرور، تقدیــر کــور، وسوســه های دوزخ، 
ــن  ــا. ای ــی م ــوی حیوان ــانه ی خ ــا خشــم ددمنش ی
ــرده  ــن ک ــا کمی ــار م ــه انتظ ــا ب ــرو در بزنگاه ه نی
اســت. ایــن نیــرو ریشــخندمان می کنــد و مــا 
را بــه تباهــی می کشــد. در مــوارد نــادری نیــز 
ــا  ــاند ت ــی می کش ــوی تباه ــا را به س ــرو م ــن نی ای
ــد.«  ــم نمی گنج ــه در فه ــیم ک ــی برس ــه آرامش ب
ــه  ــه ب ــت ک ــته اس ــنده خواس ــان نویس ــن رم در ای
ــش از  ــی بی ــیانا، ژرف ــپادا و مش ــان اس ــق می عش
ــر  ــه موث ــی ک ــد. تالش ــه بده ــق عامیان ــک عش ی
اســت هرچنــد می توانســت بــه مراتــب بهتــر 
ــه طــور معمــول خیــر و  ــراژدی ب باشــد. در یــک ت
شــری وجــود نــدارد و فرجــام آن عشــق، در دســت 
تقدیــری اســت کــه افــراد و رخدادهــای قصــه آن را 
شــکل می دهنــد. در رمــان اســپان دشــت نیســایه، 
ــان،  ــن رم ــی ای ــش حماس ــس بخ ــت بر عک درس
خیــر  جبهــه  در  اصلــی  شــخصیت  دو  این بــار 
هســتند؛ همچــون دو دلــداده ی دلپــاک و در ســوی 
ــدا از شــخصیت  ــه ج ــی هســتند ک ــر اطرافیان دیگ
ــا کژ اندیــش  آنهــا کــه می تواننــد مثبــت اندیــش ی
ــه ای ســد هســتند  ــه گون قلمــداد شــود، همگــی ب
ــراژدی  ــر ایــن ت ــر وصــال مشــیانا و اســپادا. تقدی ب
هرچنــد ابتــدا بــه دســت ایــن طیــف بــه راه دیگــر 
مــی رود امــا ســرانجام تلــخ آن در ســرانجام شــیرین 

ــد. ــام می رس ــه انج ــه ب حماس
ــوت و  ــوی نخ ــت جل ــته اس ــی توانس ــن آمیختگ ای
سســتی را در انتهــای ایــن رمــان بگیــرد چــرا کــه 
در شــکل گیری ایــن رابطــه عاطفــی ، هرگــز رشــته 
ــا  ــتعاری ی ــای اس ــتفاده از اُبژه ه ــز اس ــدی ج پیون
ــان  ــری در رم ــز دیگ ــتالژیک چی ــای نوس عبارت ه
وجــود نــدارد کــه آن هــا هــم  چنــد بــار بــه تکــرار 
ذکــر می شــوند. بــه هــر حــال بایــد توجــه داشــت 
کــه نویســنده بیشــتر ســعی در خلــق یــک رمــان 
حماســی داشــته اســت تــا پرداخــت ماهــوی یــک 

رمــان تراژیــک.
ــری بســیار  ــی اث ــان از منظــر گســتره ی واژگان رم
ــط  ــه فق ــروزه ن ــه ام ــه ک ــا آنچ ــت ب ــاوت اس متف
ــا  ــر دنی ــه در سراس ــان بلک ــی زبان ــان پارس در می
ــه  ــی ک ــوند. رمان ــا آن مواجــه می ش ــدگان ب خوانن
ــای گذشــته نوشــته شــده  در انگلســتان در قرن ه
ــر  ــم از نظ ــی و ه ــان روای ــر زب ــم از نظ ــت، ه اس
ــا آنچــه یــک نویســنده معاصــر انگلیســی  واژگان ب
ــپان  ــان اس ــنده ی رم ــرق دارد. نویس ــد ف می نویس
و  بازیابــی  بــرای  تالشــی  در  نیســایه  دشــت 
اســتفاده دوبــاره از واژگان پارســی خواســته اســت 
ــده  ــت کنن ــت روای ــرار اس ــه ق ــان را ک ــن رم ای
ــران باســتان باشــد،  ــخ ســرزمین ای بخشــی از تاری
ــان کهــن مــا بنویســد. شــاید  ــه زبانــی شــبیه زب ب
ــد.  ــن باش ــاب همی ــن کت ــن شــاخصه ی ای مهمتری
در اینجــا چنــد پرســش در ذهــن مــا شــکل 
می گیــرد. نخســت ایــن کــه الــزام اینــکار در 
چیســت؟ آیــا اگــر ایــن داســتان بــه زبــان شــبیه 
ــی  ــد، توانای ــته می ش ــروزی نوش ــی ام ــان پارس زب
نمی داشــت؟  را  خواننــده  بــا  ارتبــاط  ایجــاد 
پرســش دوم ایــن کــه حــال کــه ایــن رمــان 

ــه  ــی ب ــا قابلیت ــت، آی ــده اس ــته ش ــه نوش اینگون
بــه عنــوان یــک داســتان  پرداخــت داســتان 
پــر تنــش داده اســت یــا خیــر و یــا کمکــی 
ایــن رمــان کــه خــود  در شخصیت ســازی در 
ــت  ــرده اس ــت، ک ــخصیت محوراس ــان ش ــک رم ی
ــدف  ــا ه ــه آی ــن ک ــر ای ــش آخ ــر؟ و پرس ــا خی ی
نویســنده تنهــا کشــاندن خواننــده بــه ســمت 
دیگــری از گســتره واژگانــی بــوده اســت و بازیابــی 
ایــن واژگان؟ بــه گمــان مــن نویســنده خــود ایــن 
ــان  ــت. رم ــرار داده اس ــر ق ــش را مدِ نظ ــه پرس س
ــرای پاســخ  در بافــت داســتانی خــود، در جــدال ب
گفتــن بــا ایــن ســه پرســش اســت. اســپان دشــت 
نیســایه تــالش می کنــد بــا واژگانــی پارســی، 
ــای  ــرد و فض ــان بب ــی از زم ــه بخش ــده را ب خوانن
ــن کار  ــد، در ای ــوس کن ــرای او ملم ــا را ب گفتگوه
ــه عمــل شــده اســت و  ــا محافظــه کاران ــز اتفاق نی
ــه توانســته اســت گســتره  ــی ک ــا جای نویســنده ت
ــه  ــرده اســت ک ــه ای انتخــاب ک ــه گون ــا را ب واژه ه
بی شــک  نیانــدازد.  دشــواری  بــه  را  خواننــده 
ــتند،  ــر هس ــا موث ــم واژه ه ــز در فه ــت ها نی پانوش
بطــوری کــه بــر خــالف بــاور ابتدایــی بنــده، 
ســختِی خوانشــی از ایــن طریــق بــر مــن تحمیــل 
نگردیــد. فضــای خلــق شــده توســط ایــن زبــان و 
واژگان، توانســته انــد بــه خواننــده امــکان بدهنــد 
کــه طــول زمانــی را طــی کنــد و بــا فضــا ارتبــاط 
ــن  ــا در بخــش شخصیت ســازی ای ــد ام ــرار کن برق
ــی در  ــت. حت ــاده اس ــل نیافت ــورت کام ــاق بص اتف
هســتند،  احساســی  بیشــتر  کــه  قســمت هایی 
شــاهد اســتفاده از واژه هــای ســاده و امروزی تــری 
ــار  هســتیم. علــت شــاید آن باشــد کــه هرقــدر آث
حماســی را بتــوان بــا پیشــینه ی خوانشــی کــه در 
ــای  ــا ارتباط ه ــم ام ــی کنی ــم تداع ــان داری ذهنم
ــتند.  ــن هس ــینه ای اینچنی ــد پیش ــا فاق ــانِی م انس
بــه همیــن دلیــل نــه تنهــا مــا بــه عنــوان خواننــده 
ــی  ــای عاطف ــای رابطه ه ــه ظرافت ه ــم ب نمی توانی
ــه خــود نویســنده  ــان شــخصیت ها برســیم بلک می
نیــز در ایــن زمینــه بســیار نتوانســته اســت قــدم 

ــردارد. ب
ــالش  ــه ت ــی اســت ک ــپان دشــت نیســایه رمان اس
ــان  ــک رم ــج ی ــای رای ــض مولفه ه ــا نق ــد ب می کن
ــازد.  ــاز بس ــان جریان س ــک رم ــود ی ــدرن، از خ م
ــد  ــت. هرچن ــی اس ــتره واژگان ــز گس ــزارش نی اب
ایــن رمــان بــه خاطــر زمــان و نــوع حکایتــی کــه 
دارد نمی توانــد بــر ادبیــات امــروز تاثیــر مثبــت یــا 
ــده  ــه گمــان بن ــالش ب ــن ت ــا ای منفــی بگــذارد ام
ــه عنــوان یــک قــدم از یــک نویســنده و محقــق  ب
جــوان ســتودنی اســت و امیــدوارم در نوشــته های 
بعــدی نویدبخــش یــک تکاپــوی چالش انگیــز 

باشــد.

  گل محمد با همین هایی که شــروع می کند 
به پایان می رساند

می ماننــد. محمــد  گل  بــا  کســانی  چــه  امــا 
ــان  ــواده خودش ــن خان ــدام از ای ــواده اش. هرک خان
سرگذشــتی دارنــد کــه در خــالل قصــه گل محمــد 
گل  یــاران  می شــود.  پرداختــه  نیــز  بدان هــا 
ــتند و  ــواده هس ــن خان ــدای راه همی ــد از ابت محم
ــد  ــی  مان ــا م ــه ای برج ــا کین ــان تنه ــل پای در فص
گل محمــد بــا همین هایــی کــه شــروع کــرده 

ــود.  ــی ش ــام م تم

 خان عمو مرگ را به سخره می گیرد
کنــار گل محمــد  قصــه  پایــان  تــا  خان عمــو 
می مانــد تــا جایــی کــه گل محمــد بــه یــاد 
ــم را  ــی جان ــران کلمیش ــرای پس ــن ب می آورد:»م
ــی  ــد. او وقت ــز می کن ــن کار را نی می دهــم« و همی
می بینــد پســران کلمیشــی تیرخــورده وبــی جــان 
افتاده انــد خــودش را در تیــررس قرارمی هــد او 
پســران کلمیشــی را چشــمان خــود می دانــد و 
ــد  ــا  نخواه ــد از آن ه ــمانش بع ــه چش ــی ک فروغ
ــرف  ــرانش ح ــه پس ــه ب ــی از عالق ــت. کلمیش داش
به عیــن  عمــل  در  را  آن  خان عمــو  و  می زنــد 
نشــان می دهــد. چیــزی کــه کلمیشــی بــرای 
ــام  ــو انج ــت خان عم ــداده اس ــام ن ــرانش انج پس
مخاطــب  بــرای  ابتــدا  در  خان عمــو  می دهــد. 
دزدی ســر گردنه گیــر اســت. ولــی در وداع بــا 
ــه ســخره می گیــرد. وقتــی  ــواده اش مــرگ را ب خان
خبــر می رســد دامــادش صبــرو کشــته اســت 
پــر از غــم و انــدوه می شــود و لبخنــد از روی 
ــد و کشــته  ــان داغ می جنگ ــا هم ــی رود ب ــش م لب

 . می شــود

 گل محمد پسر بلقیس
کلمیشــی به گونــه ای خــودش را از قصــه کنــار 
ــه  کشــیده اســت جــوری کــه گل محمــد بارهــا ب
ــس  ــن بلقی ــود و ای ــده می ش ــس خوان ــر بلقی پس
ــد  ــار گل محم ــر کن ــا آخ ــه از اول راه ت ــت ک اس
باقــی می مانــد قهرمــان اصلــی قصــه، همیــن 
ــرانش  ــان پس ــازه بی ج ــا جن ــه ب ــت ک ــادر اس م
را  محمــد  و گل  می کنــد  وداع  قهرمانانــه  چــه 
گل  دشــمنان  کنــار  در  نمی کنــد.  دشمن شــاد 
زن  ایــن  جســارت  نمی ریــزد.  اشــک  محمــد 
ــا  ــا و باره ــان باره ــن زن قهرم ــتودنی اســت. ای س
در خــالل داســتان گل محمــد را یــاری می کنــد و 
ــش  ــامه مادران ــد. ش ــه او می نمایان ــت را ب راه درس
خیلــی تیــز اســت. او می کوشــد پســرش یــک 
ایــن مهــم  او  ازنظــر  باقــی بمانــد و  قهرمــان 
وداع  در  کــه  جــوری  می کنــد  پیــدا  تحقــق 
پایانــی داســتان بــه پســرش می گویــد شــیرم 
ــرادر کوچــک گل محمــد، کــه  ــاد. امــا ب حاللــت ب
ــی  ــی معرف ــام دارد در قصــه آنجای بیــگ محمــد ن
ــرم  ــه ج ــیرو ب ــرش ش ــس خواه ــه گی ــود ک می ش
ــا  ــه یغم ــروی او را ب ــرد و آب ــه می ب ازدواج مخفیان
ــروی خــودش و شــویش. همیــن شــیرو  ــرد اب می ب
در پایــان داســتان بــرادرش را بخشــیده و چــه 
ــه برایــش مویــه می کنــد. شــیرو دختــری  مظلومان
تنهاســت کــه تــاوان عشــق را پــس می دهــد. 
ــه  شــیرو زنــی اســت کــه در خــالل روایتــی مردان

ــود. ــی ش ــود م ناب
ــه  ــوری ک ــود ج ــرد می ش ــواده ت ــا از خان  او باره
ولــی  بیــزار می شــود  محمــد  از گل  مخاطــب 
ــذارد و آن  ــه می گ ــه قص ــا ب ــس پ ــم بلقی ــاز ه ب
را ســامان می دهــد. بیــگ محمــد ایــن جــوان 
عاشــق پیشــه کــه تــا آخریــن فصل هــای داســتان 
پختــه  کم کــم  اســت  عشــق  جســتجوی  در 
ــی  ــق و زیبای ــاد عش ــد نم ــگ محم ــود. بی می ش

ــتان. ــت در داس اس

 کینه بهتر به کار دنیا می آید
ــت  ــد اس ــر گل محم ــرادر بزرگ ت ــد ب ــان محم خ
او کینــه را در معــرض نمایــش می گــذارد .پــر 
از کینــه و عقــده اســت و از دنیــا طلبــکار .در 
وداع هــای آخــر خــود گل محمــد بــه خــان محمــد 

می گویــد:
»بیا وداع کنیم ...!

اگر بنا باشــد کسی از ما بماند ؛
همــان بِه که تو بمانی ...!

کینــه ی تو به کار این دنیا ،
بیش تر می آید تا عشــِق من «

با آتش سخن گفتن
 یادداشتی بر رمان »اسپان دشت نیسایه« نوشته فرزاد عزیزی کدخدایی

14بهمن ماه 99/ شماره 143



پری شاهیوندی

چقــدر افــکار و دنیــای درونــی نویســندگان در 
داســتان هایشــان نمــود بیرونــی دارد؟  هــدف از 
نوشــتن چیســت؟ چقــدر بــرون گرایــی و دورن گرایی 
ــت؟ ــذار اس ــتان  تاثیرگ ــای داس ــر دنی ــد ب می توان

اگــر بپذیریــم کــه یــک هنرمنــد ناچــار بــه آفرینــش 
ــی و  ــی زندگ ــذت واقع ــش ل ــه آفرین ــرا ک ــت چ اس
ــم  ــم را ه ــن مه ــگاه ای ــت آن ــود اس ــان خ ــی بی نوع
می پذیریــم کــه هنرمنــد آنچــه خلــق می کنــد 

ــت.  ــی اش نیس ــی و بیرون ــی درون ــوای زندگ س
بــه نظــر مــن داســتان بــرای مریــم یــک زبــان اســت 
یــک زبــان کامــال خلــق شــده کــه آن را بــه  دیگــران 
ــا  ــده ی ــک ای ــی  ی ــان گاه ــن زب ــد ای ــه می کن عرض
بیــان یــک فکراســت کــه در چهــار چوبــی مشــخص 
ــه  ــتن توج ــه آن زیس ــنده ب ــود. نویس ــان می ش بی
ــش  ــه چال ــن زیســتن را ب ــر ای ــای درگی دارد و آدم ه

می کشــد. 
نویســنده اهــل خودنمایــی اســت حرفــش را مــی زنــد 
ــان داســتان اســت. داســتان  ــی رود او عاشــق بی و م
ــد باشــد کــه شــاخ و  در نظــرش هــر چیــزی می توان
بــرگ کشــیده و مثــل پیچکــی وارد ذهــن مخاطــب 

ــه . ــی ک ــود. پیچک می ش
ــه  ــدت تجرب ــه ش ــرزمین ب ــن س ــاب ای ــم در کت مری
گراســت و بیــان تجربه هــا گاه بــه صراحــت و ســادگی 
زندگــی در یــک خوابــگاه دانشــجویی اســت امــا ایــن 
ــه  ــرم کــه در مفهــوم ب ــه در ف صراحــت و ســادگی ن

ــود. ــی می ش ــو منته ــو در ت ــده و ت ــای پیچی الیه ه
نویســنده اهــل غافــل گیــری و گیــر انداختــن 
ــر  ــد و گاهــی ب ــی زن ــش را م مخاطــب نیســت حرف
ــل  ــام .درســت مث ــد تم ــش پافشــاری دارد و بع حرف
ــده و در  ــاخته ش ــوب س ــا  چ ــه  ب ــمه ای ک مجس

ــاره  لحظــه ای آتــش مــی گیــرد و مــی ســوزد..و دوب
ــرد و .... و  ــکل می گی ــمه ای ش ــترش مجس از خاکس

ــد اســت. ــک رون ــن ی ای
نویســنده عاشــق فلــش بــک اســت گاهــی گذشــته را 
ــه  ــا خشــم و هــراس ب ســتایش می کنــد  و گاهــی ب
آن نــگاه می کنــد. هــر بــار کــه بــه عقــب برمی گــردد 
ــا  ــه ب ــد ک ــت می زن ــی دس ــای زخم ــه ج ــگار ب ان
خطوطــی ظریفــی جــوش خــورده، دردی نــدارد امــا 
دیدنشــان تــوی ذوق می زنــد و  آدم را بــه بــه مکانــی 
ــان  ــه زم ــردد ب ــر می گ ــد ب ــرد و  بع ــناخته می ب ناش

حــال.
 نویســنده کمتــر بــا آینــده درگیــر اســت، در نظــرش 
ــان  ــن اســت کــه حــال را بی ــد مهــم ای آینــده می آی
کنــی و گذشــته را مثــل چاشــنی بــه داســتان بزنــی. 

بهت :
ــه  ــی ک ــی و زمین ــای واقع ــل دنی ــنده در مقاب نویس
ــار  ــش دچ ــای اطراف ــذارد و آدم ه ــای می گ ــر آن پ ب
ــتان هایش  ــای داس ــه آدم ه ــود در نتیج ــت می ش به
ــد  ــک کنن ــران کم ــان و دیگ ــه خودش ــد ب نمی توانن
آنهــا مدت هاســت در بهــت بوده انــد و راه و چــاه 
زیســتن را فرامــوش کرده انــد. گاهــی بهتشــان از 
درون خودشــان  و گاهــی از افــکار و ایدئــو لوژی هــای 
حاکــم بــر حیاتشــان اســت. آنهــا آنقــدر خشــم و بهت 
خــود را پنهــان می کننــد کــه در نهایــت می ســوزند.

گذشــته عجــوزه ای اســت کــه بچه هــا را بــه دام 
بلنــد  اش  علیــه  بــر  بچه هــا  وقتــی  می انــدازد 
می شــوند و در آتــش خشــم شــان ســوخته می شــود 
از بیــن نمــی رود  همیشــه تــوی ذهــن بچه هــا 
ــا   ــه حرف ه ــلی ک ــن نس ــوی ذه ــد ت ــی می مان باق
وداســتان های زیــادی شــنیده و بــاور کــرده  و 
ترســانده شــده و حــاال دچــار حیــرت شــده  حیرتــی 
ــت دادن  ــرس از دس ــت ت ــان اس ــرس توام ــا ت ــه ب ک

همــان  تجربه هــای  عجیــب و گــس.
ــرس از  ــده ت ــه آین ــادی ب ــا و بی اعتم ــرس از آدم ه  ت
عجــوزه ای کــه پشــت دیوارهــای شــهر هــر آن ممکن 

اســت بیــرون بیایــد. 
این سرزمین... واقعیت و نماد

ســرزمین... ایــن  داســتان  مجموعــه 
احساســات و  اندیشــه ها  از   چکیــده ای 
 نویســنده در مــورد تجربه هــای مختلــف
 زندگــی و شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی و
 سیاســی ســرزمینی کــه در آن رشــد یافتــه
محیط هایــی ماننــد  تجربه هــای   اســت. 
اهــواز، خرم آبــاد،  کــرده:  زندگــی   کــه 
تنهایــی، زندگــی،  شــیوه های  و...   زابــل 
آن در  کــه  رشــته ای  حتــی  و   جنســیت 
ــده و کار کــرده اســت. مجمــوع  درس خوان
مفاهیمــی بــه  تبدیــل  تجربه هــا   ایــن 
امــا شــده اند.  داســتان  موضــوع   بــرای 
ــودن و  ایــن مفاهیــم در کنــار واقــع گــرا ب
ــی ــند تاریخ ــه ی س ــواس در ارائ ــی وس  حت
ــی ــدی از نمادگرای ــی بُع ــی، دارای  و اجتماع
ــمی ــا سمبولیس ــه ب ــمی ک ــتند. رئالیس  هس
ــن ــه ای ــت. آنچ ــده اس ــب ش ــه ترکی  آگاهان
آن می کنــد  ارزشــمند  را  گرایــی   نمــاد 
 اســت کــه نمادگرایــی نویســنده آنقــدر
ــوان آن را در ــه نت ــب و دور نیســت ک  عجی
ــرد، و ــدا نک ــی پی ــی زندگ ــن تجربه های  بط
ــای ــه  رد پ ــود ک ــث می ش ــم باع ــن مه  ای
بیشــتری بــروز  داســتان ها  در   نویســنده 
 پیــدا کنــد. عــالوه بــر ایــن، نویســنده
توصیف هــای و  چینــی  زمینــه   بــدون 
ماجراهاقــرار بطــن  در  را   مــا   طوالنــی 
آنکــه بــدون  حتــی  گاه    می دهــد 
صــورت بــه  را  محیط هــا  و   شــخصیتها  
ــن آدم ــه ای ــگار ک ــد، ان ــی کن ــل معرف  کام
ــا ــتند و م ــنا هس ــا آش ــرای م ــال ب ــا کام  ه

بــه خوبــی می شناســیم را   .آنهــا 
 مــن فریبــا هســتم زیــر پــل خانــه ی «
 مــن اســت مــن همیــن جــا بــه دنیــا آمــده

».ام همیــن جــا هــم دارم می میــرم
ــتان ها زن  ــای داس ــای ج ــنده در ج  نویس
ــه ــوع ب ــدا و موض ــوان مب ــه عن ــر را ب  و َس
 کار بــرده اســت. زنــی کــه دارای دو نمــود
 واقــع گرایانــه و نمــاد گرایــی اســت. وقتــی
 ایــن مفهــوم بــا ســر، و ســر بریــدن ترکیــب
قــوی جنبــه ی  نمادگرایــی   می شــود 
 تــری پیــدا می کنــد. زن کــه بارزتریــن
ــن ــتان ای ــی آن را در داس ــود نمادگرای  نم

می کنیــم مشــاهده  .ســرزمین 
خلــق و  گــر  آفرینــش  کــه   زنــی 
زمین هــا، مالــک  کــه  او  اســت.   کننــده 
زایــش منبــع  دریاهاســت،  و   جنگل هــا 
منفعــل صــورت  بــه  زیبایی اســت،   و 
ــه ــی رو ب ــا زنان ــا ب ــود. م ــیده می ش  تراش
ــاده ــو س ــو کی ــل پین ــه مث ــویم ک  رو می ش
ــوچ از ــا پ ــتند ام ــتنی  هس ــت داش  و دوس
 زایــش و ماننــد بــت معاوضــه می شــوند
از کــه  آتشــی  می ســوزند،  نهایــت  در   و 
در می شــود.  شــعله ور  خودشــان   درون 
 بخــش نمادگرایــی داســتان ایــن ســرزمین،
 نویســنده   توجــه مــا را  بــه مفهــوم عشــق
ــه ــیدن ب ــرای رس ــارف ب ــد. ع ــب می کن  جل
  حــق بایــد از هفــت وادی یــا ســرزمین
معرفــت ،عشــق،  طلــب  کنــد»   عبــور 
وادی فنــا«   و   ،اســتغنا،توحید،حیرت،فقر 
ــق ــی عش ــت. ویژگ ــرق اس ــق دارالمش  عش
ــت ــاز و حقیق ــای مج ــه مرزه ــت ک  آن اس
 را در بــر می گیــرد عشــق ماننــد آتــش

شهال آهنج

ســومین  ایرانــی  عشــق نامه 
مجموعــه داســتان کیهــان خانجانــی 
اســت پــس از »ســپیدرود زیــر 
ــزه  ــمین دوره جای ــه در شش ــه پل« ک سی وس
ادبــی مهــرگان تقدیــر شــد و »یحیــای زاینده 
 رود« کــه رتبــه اول جایــزه داســتان مازنــدران 

ــت آورد. ــه دس را ب
ــت و  ــران  اس ــقانه در ای ــفری عاش ــاب س ــن کت ای
ــا  ــارش را ب ــه آث ــو ک ــافری قصه گ ــنده اش مس نویس
درآمیختــن تجربــه ســفر و دانــش نویســندگی خلــق 
ــده رود،  ــپیدرود و زاین ــان س ــل زب ــد؛ روان مث می کن

حکایت هــای  مثــل  جــذاب 
محکومیــن،  بنــد  رمــان 

ــق  ــل عش ــه مث چندالی
عشــق نامه.  در 

ــق  ــاب عش ــن کت در ای
ــش  ــه جنبه های ــا هم ب

خــود را نشــان می دهــد. 
در  عصبانــی  راننــده 
»طریقــک  داســتان 

مســدود مسدود« 
نــد  ا نمی تو
ی  یــه ا هد
ی  ا بــر
همســرش 
بگیرد و دق  
خــود  دل 
ســر  را 
مســافری 
ن  نگــو

ــالل«  ــالل ب ــتان »ب ــد. در داس ــی می کن ــت خال بخ
اســتاد ســاز و آواز را بــه زندگــی بــا معشــوق خیالــی 
ــر«  ــرز پرگه ــتان  »ای م ــد. در داس ــح می ده ترجی
نویســنده بــا ظرافــت در زیرالیه هــای متعــدد نشــان 
ــترون  ــش س ــد خاک ــرد مانن ــرا م ــه چ ــد ک می ده

اســت. شــده 
مجموعــه  ایــن  ویژگی هــای  برجســته ترین  از 
تناســب موضــوع عشــق، شــیوه روایــت و زبــان 
در  کــه  تجربــه ای  بــا  نویســنده  آن هاســت. 
ــده  ــه خوانن ــد ک ــازه می ده ــردازی دارد، اج قصه پ
بــدون کمــک مســتقیم راوی از لذت کشــف ماجرای 
واقعــی داســتان بهــره ببــرد، مثــال در داســتان 
ــان و  ــر زب ــه ب ــلطی ک ــا تس ــمس- العماره«. و ب »ش
ــوخت« را  ــه می س ــردی ک ــرم دارد »م ــک و ف تکنی
ــخ  ــراه تاری ــه  هم ــد، ب ــت می چرخان ــهر رش در ش
ــاغ  ــدان« و »ب ــبزه  می ــاغ س ــون »ب ــی چ مکان های
محتشــم« و »بــاغ ُقــرق کارگــزاری« بــه خواننــده 
ــی  ــوختنش زندگ ــس از س ــد و پ ــی می کن معرف

دوبــاره بــه او می بخشــد.
در روزگار پرمشــقتی کــه کــدورت مانــع از عشــق 
ــي  ــقي ذات ــا عش ــنده ب ــود، نویس مي ش
بــه مــردم و زندگــي، کــدورت 
خواننــده  و  مي زدایــد  را 
را بــا عشــق مأنــوس 
مي  کنــد. او گویــي 
در  منشــوری 
دســت گرفتــه 
ه  جــو و
مختلــف 
عشــق 

ا  ر

جلــوی چشــم خواننــده قــرار مي دهــد؛ دوازده 
عشــق. شــکل  دوازده  از  داســتان 

آشــنایی  ســبب  بــه  گرچــه  داســتان ها  زبــان 
در  گاه  ایــران  مختلــف  اقــوام  بــا  نویســنده 
قســمت هایي گیلکــی می شــود و گاه کــوردي و 
ــر  ــا در آخ ــی، ام ــی و اصفهان ــی و تهران ــري و عرب ل
کار، خواننــده فقــط زبــان عشــق را بــه خاطــر 
مي ســپارد. نویســنده بــا تســلط بــر فرهنــگ و 
ادبیــات اقوامــي کــه داستانشــان را مي ســازد، در هــر 
ــف  ــور و تصنی ــه زار و فولکل ــي از الل ــت ترانه های روای
بنــان و حســن زیــرک و مظهــر خالقــی و کامکارهــا 
و مســعود بختیــاری و حتــی ترانــه »قاریه الفنجــان« 
ــری  ــده مص ــظ خوانن ــم حاف ــدای عبدالحلی ــا ص ب
ــون  ــا مضم ــوری را ب ــاعر س ــی ش ــزار قبان ــعر ن و ش

عشــق بــه خواننــده می شناســاند.
هرکــدام  مجموعه گویــی  ایــن  داســتان هاي 
شناســنامه ای دارنــد، ماننــد فرزنــدان یــک خانــواده 
بــا نام هــا و شــخصیت های خــاص و منحصربــه 
فــرد امــا پــدر و مــادر و خانــه ای مشــترک. نام هــای 
شــده اند  انتخــاب  ترانه هــا  از  داســتان ها  غالــب 
و بــا زیرعنــوان »روزي روزگاری ایــران، تهــران، 
کردســتان، کرمانشــاه، آذربایجــان غربــی، چهارمحال 
وبختیــاری، خوزســتان، اصفهــان و گیــالن بــه 
اســتقبال داســتان مي رونــد. نویســنده در طــول 
داســتان بــا آوردن ترانــه ای مناســب، خواننــده را در 
ــگاه مــي دارد. جــدا  ــورد نظــرش ن ــان و مــکان م زم
ــه  ــب در الی ــه اغل ــق ک ــترک عش ــون مش از مضم
ــاهد  ــده ش ــد، خوانن ــتان ها رخ مي نمای ــی داس بیرون
الیه هــای دیگــري اســت کــه بــه قصــه عشــق 

شــخصیت ها عمــق بیشــتري مي دهنــد.
ــوار  ــیر دش ــاب مس ــن کت ــتان های ای ــق در داس عش
بروکراســی  گاه  می پیمایــد،  را  ســنگالخی  و 

داســتان  در  می  شــود  وصــل  مانــع  توتالیتــر 
»گول-نیشــان« و گاه فقــر اقتصــادی بــه جــان 
عشــق می افتــد در داســتان »طریقــک مســدود 
مســدود« و »آقاجان آقــا«، گاه خرافــه چشــم های 
»طلســم  داســتان های  در  می بنــدد  را  عاشــق 
مانــع  سانســور  گاه  »آقاجان آقــا«،  و  غایــب« 
در  می شــود  عاشــق  نمایشــنامه نویس  کار 
داســتا  ن های »ســه صحنــه ســایه ها« و »مــردی 
کــه می ســوخت«، و گاه تنگناهــای سیاســی گلــوی 
ــه وری الر«  عشــق را می فشــارد در داســتان های »ه
و »شــیرین شــه مامه«، امــا این هــا ســبب نمی شــود 
ــده  ــه مشــام خوانن ــوی عشــق از داســتان  ها ب ــه ب ک
نرســد. در نخســتین داســتان ایــن مجموعــه بــا نــام 
ــی  ــق موقعیت ــا خل ــنده ب ــر« نویس ــرز پرگه »ای م
خــاص وارد زندگــی مــردی نوشــت افزارفروش و 
ــی،  ــازی و زیرک ــا طن ــه ب ــود ک ــس می ش عریضه نوی
بــرای رهایــی از مخمصــه ای کــه ظاهــراً در اثــر یــک 
ــکالت  ــه مش ــده، هم ــار ش ــه آن دچ ــوءتفاهم ب س
زندگــی خــود و جامعــه اش را بــا زاویــه دیــد 
تک گویــی بیرونــی بازگــو می کنــد. او بــا زبــان 
یــک مالنقطــی روایــت می کنــد کــه ســال ها پیــش 
قیمــت خــودکار پــس از ســیزده ســال تغییــر نکــرد، 
ــان  ــا حــاال خودنویس هــا  بی جوهــر شــده اند و زب ام
ــتقامتی  ــری و بی اس ــش از بی جوه ــال جان ــخ عی تل
ــه در  ــه خراف ــل ب ــد. توس ــکوه می کن ــم او ش جس
ــدن  ــم ش ــت عقی ــتان، حکای ــر داس ــه عمیق ت الی

خــاک را بازگــو می کنــد.
داســتان »شــمس العماره« روایــت جــذاب دختــری 
ترشــیده در جنــوب تهــران اســت. ایــن داســتان از 
ــت  ــیرین و پرکشــش روای ــدر ش ــر« آنق ــان »دلب زب
ــال  ــد در ح ــس نمی کن ــده ح ــه خوانن ــود ک می ش
خوانــدن یــک مونولــوگ باشــد. »پــا شــم یه دســتی 
بــه ســر و روم بکشــم بــرم چارپایــه بــذارم پشــت دِر 
حیــاط بشــینم تــا مــچ ایــن اَســد ُســپور رو بگیــرم 

کــه بــاز ســطل آشــغال رو بــا آشــغال نــدزده. 

به نظر من داستان 
برای مریم یک 
زبان است یک 

زبان کامال خلق 
شده که آن را 

به  دیگران عرضه 
میکند این زبان 

گاهی  یک ایده یا 
بیان یک فکراست 

که در چهار چوبی 
مشخص بیان می 

شودنویسنده به 
آن زیستن توجه 
دارد و آدمهای 

درگیر این زیستن 
را به چالش 

میکشد. 

از برجسته ترین 
ویژگی های این 
مجموعه تناسب 

موضوع عشق، 
شیوه روایت و 

زبان آن هاست. 
نویسنده با 

تجربه ای که در 
قصه پردازی دارد، 
اجازه می دهد که 

خواننده بدون 
کمک مستقیم 
راوی از لذت 

کشف ماجرای 
واقعی داستان 

بهره ببرد

10

ویژه نامه ادبی

یادداشتی بر مجموعه داستان عشق نامه ایرانی، نوشته کیهان خانجانی
چهره ی آبی عشق

چرا مریم داستان می نویسد؟
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ــد ــه آم ــق ک ــون دود عش ــم چ ــل ه  و عق
ــه ی ــی مقدم ــق زمین ــزد. عش ــل می گری  عق
ــک ــه ی عشــق  ی  عشــق الهــی اســت. تجرب
توشــه ی کــه  اســت  نیرومنــد   انگیــزه ی 
ــتان در ــود. راوی داس ــالک می ش ــفر س  س
از نمی توانــد  و  مانــده  عشــق   مرحلــه ی 
ــال ــگار اص ــد. ان ــور کن ــالمت عب ــه س  آن ب
 .عشــق را نشــناخته و از آن تصــوری نــدارد
ــا او ــه ب ــت ک ــی نیس ــر زن ــته ام دیگ  خس
 طــی االرض کنــم پــای پیــاده همــه ی ایــن
ــچ ــه هی ــی روم و ب ــا را م ــا و راه ه  جاده ه

نمی رســم .نتیجــه ای 
در عرفانــی  نمادگــرای  از   نویســنده 
 الیه هــای مختلــف داســتان بــرای بیــان
ــورد نظــر خــود اســتفاده کــرده ــم م  مفاهی

ست .ا
ــزار« ــه ه ــت و ب ــن را گرف ــت م ــودا دس  ب
 تویــی معبــدی بــرد کــه مثــل پوســت
ــن ــا ای ــود. ب ــس و کال ب ــازه گ ــردوی ت  گ
ــی ــود، ول ــه ب ــتم را گرفت ــم دس ــه محک  ک
 گــم شــده بــودم. بــه هــر جــا دســت
می شــدند. ســیاه  دســت هایم   مــی زدم 
روی و  کــرد.  رهــا  را  دســتم   بعدبــودا 
ــه ــر،رو ب ــت انجی ــک درخ ــر ی ــبزه،  زی   س

شــرق نشســت
امــروزی زنــی  بــازدم  داســتان  در   زن 
روز مســائل  و   مشــغله ها  درگیــر   اســت 
 دنیــا هراســان از جنگ هــا و تعصب هــا و
ــا ،در جســتجوی دانســتن ــدرت ه ــازی ق  ب
زنــی داســتان  تداخــل  دادن.  نجــات   و 
قبــول سرپرســتی  بــه  را  فرزنــدی   کــه 
ــد اولســن ــتان کالرا و لوی ــا داس ــد ب  می کن

 و مرغــی کــه ســرش را بریــده  بودنــد،
 در نشــان دادن  کابوســی کــه نویســنده
ــته ــوش نشس ــیار خ ــود بس ــرش ب ــد نظ  م
ــی ــوس مدت ــک کاب ــد ی ــرغ مانن ــت. م  اس
ــان ــا هم ــی می کند.ب ــر زندگ ــدون س  را ب
زندگــی می خواهــد  ترســناک   هیبــت 
ــم ــوی چش ــر روز جل ــد ه ــد،  می خواه  کن
بــه تبدیــل  کــه  بچــه ای  پســر   باشــد. 
 کابــوس زندگــی زن و مــرد می شــود. زن و
 مــردی کــه قربانــی یــک دلســوزی و ترحــم
همــه ی در  مــا  پــای  انــگار   می شــوند. 
ــت ــر اس ــا گی ــن دنی ــناک ای ــات ترس  اتفاق
ــاز ــح باشــیم ب ــم مصل ــی بخواهی ــر حت  و اگ
 در واقــع قربانــی هســتیم و ســرمان بــه

ــی رود ــاد م  .ب
» بــود. تــو ســینه اش  یــه چاقــو   هنــوز 
تــوان ولــی  بــود  گرفتــه  رو   دســته اش 
ــون ــاره آدم کشــای تلوزی  نداشــت درش بی

».تــا در خونــه مــون اومــده بــودن
ــادی  ــی زی ــا تنهای ــه آدم ه ــن مجموع  درای
ــی ــان گاه، ب ــد. گاه هراس ــود دارن ــا خ  را ب
 ســر،  دنبــال زیبایــی زندگــی هســتند،
امــا  مغلــوب  دنبــال دانســتن هســتند، 
سرشــان و  می شــوند  آدم هــا  و   محیــط 

می شــود  .بریــده 
می میریــم« طریقــی  بــه  روز  هــر   مــا 
قلب هایمــان می پوســد   ســرهایمان 
و می شــویم  مچالــه  می شــود   فشــرده 
 از یــک بلنــدی پســت ســقوط می کنیــم
ــلوک ــا س ــر  م ــی خس ــان لف  و  ان اال نس
برســیم جایــی  بــه  کــه   نمی کنیــم 
 تنهاخواهیــم دانســت نهایــت دانســتن اســت

نویسنده در 
این مجموعه به 

خوبی از پس 
خلق فضا و ترسیم 
مکان های مختلف 

داستان هایش 
برآمده است. او 

گاه با توصیفی 
نو از یک محله 
یا کوچه آن را 

در ذهن خواننده 
ماندگار می کندمثال 

در داستان 
گول نیشان: »محله 
قطارچیان سنندج، 
با آن کوچه پس-

 کوچه های تنگ 
که بعضی جاهای 
سرباالییش حیاط 

خانه ها را می توانی 
ببینی و بعضی 

جاهای سرازیریش 
حس می کنی 

خانه ها می -افتند 
دنبالت.«

 نویسنده در جای 
جای داستان ها 
زن و َسر را به 
عنوان مبدا و 

موضوع به کار 
برده است. زنی 

که دارای دو نمود 
واقع گرایانه و 

نماد گرایی است. 
وقتی این مفهوم با 

سر ، و سر بریدن 
ترکیب می شود 

نمادگرایی جنبه ی 
قوی تری پیدا 

می کند

بهتریــن وختــه امــروز. نمی دونــم ســِر ُصــب، بعــِد نماِز 
مســجد، کجــا رفتــه ننــه؛ نیســت یه ریــز غــر بزنــه بــه 
جونــم کــه: هــی دلبــر! چهــل ســالت شــده، این قــدر 
ــذار یکــی  وسواســی و ســگ صلح و هاپارتــی نبــاش. ب
ــِن  ــه س ــوهر ب ــر بی ش ــه. دخت ــه رو بزن ــن خون درِ ای
ــن  ــنده در ای ــه.« نویس ــیرین عقل می ش ــه ش ــو برس ت
داســتان از نــگاه ایــن دختر زندگــی مــادرش را می بیند 
ــر و پســر دانشــجوی مستأجرشــان را و  ــط دخت و رواب
ــده در  ــود. خوانن ــپور محــل می ش ــر« عاشــق س »دلب
پایــان ایــن داســتان کــه فضــای امنیتــی آن روزهــا را 
ــای ســاده  ــه از درک دنی ــد ک ــد، می مان ــت می کن روای
ــا حســرت عشــق بی فرجــام او را  ــرد ی ــذت بب ــر ل دلب

بخــورد.
نویســنده در ایــن مجموعــه بــه خوبــی از پــس خلــق 
ــتان هایش  ــف داس ــای مختل ــیم مکان ه ــا و ترس فض
برآمــده اســت. او گاه بــا توصیفــی نــو از یــک محلــه یــا 
کوچــه آن را در ذهــن خواننــده مانــدگار می کنــد، مثال 
در داســتان گول نیشــان: »محلــه قطارچیــان ســنندج، 
بــا آن کوچــه پس کوچه هــای تنــگ کــه بعضــی 
جاهــای ســرباالییش حیــاط خانه هــا را می توانــی 
ببینــی و بعضــی جاهــای ســرازیریش حــس می کنــی 

ــت.« ــد دنبال ــا می افتن خانه ه
ــگ  ــته و خوش آهن ــی پیراس ــری از زبان ــا بهره گی  او ب
ــد حــس  ــگ چن ــده در چن ــه خوانن ــد ک کاری می کن
همزمــان اســیر شــود. در داســتان »هــه وری الر« 
ــا  ــی زیب ــا زبان ــدان ب ــوم در زن ــقی معص ــت عش حکای
ــت  ــم نیس ــر مه ــه دیگ ــه ک ــود، آن گون ــت می ش روای
ایــن داســتان را عاشــقانه بنامیــم یــا سیاســی. »گویــی 
ــیگار  ــه س ــون قص ــم چ ــوان ه ــرمین و ش ــه َش قص
ــود،  ــم ب ــنویه، قصــه ای از دوران قدی ــنو و شــهر اُش اُش
آن طــور کــه او آن روز تــوی هواخــوری زنــدان تعریــف 
ــد، تهــران. دانشــگاه ها را  کــرد: َشــرمین هنــر می خوان
ــد، برگشــت شــهرمان عکس هــای  کــه تعطیــل کردن

مســتند بگیــرد...«
در داســتان »بــالل بــالل« نویســنده با اعتماد بــه درک 
خــود از معنــای زندگــی هنرمنــدی عاشــق، ســاعتی 
ــن« را در  ــی اســتاد »بهمــن عالءالدی شــیرین از زندگ
قالــب داســتانی عاشــقانه به خواننــده می چشــاند. زن و 

مــردی عاشــق روبــه روی هــم ایســتاده اند، مــرد اگرچــه 
ــد دل از  ــا نمی توان ــت ام ــق تر اس ــاز و آواز عاش ــه س ب
ــان  ــرت توأم ــیرینی و حس ــم ش ــا ه ــد. این ج زن بکن
بــر جــان خواننــده می نشــیند. »اســتاد گفــت: تــو درد 
ئی-کشــی، مــن مــرگ؛ پاییــز دنیــا آمــدم پاییز ُمــردم. 
ــو رو  ایــن میــان، زندگــی فقــط آن پاییــز بیــد کــه ت
دیــُدم و شــعرت رو گفُتــم و آوازت رو خونــُدم. زن گفت: 
ــن  ــوم: بهمــن عالءالدی ــا ن ــدی. دوت ــا بی همیشــه دوت
و مســعود بختیــاری، دوتــا اســتان: خوزســتان و 
ــازن،  ــی زن و ب ــی: ب ــا زندگ ــاری، دوت چهارمحال وبختی
ــرات  ــون ب ــه مردم ــی ک ــود ن ــن. بیخ ــن و بام بی م

ــن.« ــاز ئی کن ــانه س افس
از باالتریــن  داســتان »مــردی کــه می ســوخت« 
خالقیــت زبانــی نویســنده بهــره بــرده اســت. کیهــان 
خانجانــی در ایــن داســتان متفــاوت، بــا زبانــی 
ــت  ــق را روای ــی عاش ــی نمایشنامه نویس ــور، زندگ پرش
ــا  ــد ت ــد می کن ــان را ُکن ــی زم ــه زیبای ــد. او ب می کن
ــا را در  لحظــه لحظــه دردهــای نمایشــنامه نویس تنه
ــه آتشــی خودخواســته درک کنیــم، امــا پــس از  میان
آن او را از زیــر خاکســتر جمــالت ســوخته، ققنــوس وار 
ــه  ــه کلم ــود ک ــان می ش ــد و یادآورم ــرون می کش بی
نمی میــرد چــون عشــق نمی میــرد. »مــردی کــه 
می ســوخت از میــان آتــِش فرونشســته تــا زانوهــا، پــا 
ــد و صــاف  ــه کــت را برگردان ــرون گذاشــت. یق ــه بی ب
ــان  ــاد در خیاب کــرد و تک دکمــه اش را بســت و راه افت
ــاب از  ــه آفت ــدان شــهرداری رشــت ک ــه می منتهــی ب
بــاالی عمارتــش ســر مــی زد. گویــی نمایشــی خیابانی 
را بــه پایــان بــرده اســت، مردمــان ســوت زدنــد و هــورا 
ــان دو  ــان درخت ــد. حــاال از می کشــیدند و دســت زدن
ســوی خیابــان کــه شاخه های شــان گویــی بــه 
ــان  ــد و برگ های ش ــده بودن ــم ش ــم خ ــکل تعظی ش
ــکان  ــی تکان ت ــمان صبحگاه ــد و در آس ــف می زدن ک
می خوردنــد، مــردی کــه می ســوخت، کــه دیگــر 

می رفــت.« و  می رفــت  نمی ســوخت، 
مجموعــه داســتان عشــق نامه ی ایرانــی نوشــته کیهــان 
ــی از ســوی نشــر چشــمه منتشــر شــده و در  خانجان
122 صفحــه بــا قیمــت 23500تومــان بــه بــازار کتاب 

عرضــه شــده اســت. 
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ــی  ــدا از چگونگ ــرام، ابت ــالم و احت ــا س  ب
نوشــتن  بــه  عالقه تــان  شــکل گیرِی 
ــا  ــته ی ــا نوش ــه آی ــد. اینک ــان بگویی برایم
ــر  ــه مؤث ــن عالق ــاص در ای ــنده ای خ نویس
ــِب  ــان موج ــدی در زندگی ت ــا فراین ــوده ی ب

ــت؟ ــده اس ــر ش ــن هن ــش ای زای

ــی  ــش کم ــن پرس ــخ ای ــم  در پاس ــر می کن - فک
بایــد در کودکــی ام کنــد و کاو کنــم. در خانــه ی پــدر 
بزرگــم یــک کتابخانــه ی بزرگ بــود کــه عموهایم آن 
را پــر کــرده بودنــد. البتــه شــاهنامه ی قدیمــی چــاپ 
مســکوی مصــورش کــه پــر از مینیاتورهــای نفیــس 
ــم  ــزرگ مرحوم ــدر ب ــود پ ــم خ ــر می کن ــود را فک ب
ــات  ــه جلس ــرا ب ــی م ــدرم از کودک ــود. پ ــده ب خری
شــاهنامه خوانــی می بــرد. و حتــی  خالصــه ی 
کتاب هــای تاریخــی مثــل ســینوهه، خداونــد الموت، 
کنیــز ملکــه ی مصــر و... را کــه می خوانــد بــه صــورت 
قصــه و داســتان برایــم تعریــف می کــرد. مــن اعتقــاد 
ــل  ــور کام ــه ط ــد ب ــری نمی توان ــچ هن ــه هی دارم ک
ــک ذوق و  ــت ی ــا می بایس ــد، و حتم ــابی باش اکتس
ــول  ــه ق ــا ب ــری. ی ــه ارث بب ــی ب ــه ای را از جای قریه
قدیمی هــا یکــی از الهه هــای هنــر بــر شــانه ات 

بنشــیند.

ــاختن  ــا س ــوژه ی ــک س ــکار ی ــرای ش  ب
یــک  لوکیشــِن  و  موقعیــت  شــخصیت، 
داســتان بــه تماشــای مــردم و مناظــر 
ــردازی  ــا پ ــل و روی ــا از تخی ــینید ی می نش
اســتفاده می کنیــد؟ در ادامــه دربــاره ی 
تکنیک هــای نوشــتن تان )اگــر تکنیــک 
خــاص یــا روشــی شــخصی داریــد( برایمــان 

ــد؟ ــت کنی صحب
را  راســتش  ولــی  آن.  گاهــی  و  ایــن  گاهــی   -
حتــی  و  شــخصیت ها  عمــده ی  بخواهیــد، 
ــا  ــا ب ــا ی ــده و در آنه ــم را دی ــن های کارهای لوکیش
ــه از  ــک جنب ــرده ام. دوســت دارم ی ــی ک ــا زندگ آنه
شــخصیت آدم هــا را بگیــرم و برایــش قصــه بســازم. 
و همینطــور دوســت دارم راز هــای زندگــی آدمهــا را 
ــواالت  ــم و س ــی می کن ــی فضول ــی گاه ــم. حت بدان
ــرای  ــا ب ــت از همین ه ــا در نهای ــم. ام ــاد می پرس زی
ــک  ــه ی ــده ک ــا ش ــازم. ام ــال می س ــم متری کارهای
شــخصیت یــا یــک مــکان را در داســتان هایم کامــال 
تخیــل کــرده باشــم و از ایــن کار هــم ترســی نــدارم 
چــون خیــال پــردازی اولیــن رمــز خالقیــت اســت.

حــدودی  تــا  شــما  داســتان های   
اجتمــاع،  بــه  نســبت  را  جهان بینی تــان 
ــاره  ــد؛ درب ــان می ده ــت نش ــان و طبیع انس
بــرای  دیــد  زاویــه  ایــن  شــکل گیری 
ــدر از آن  ــه چق ــد ک ــح دهی ــان توضی مخاطب
ــا مســائل اســت و  ماحصــل برخــورد شــما ب
ــدازه مطالعــات غیــر داســتانی  در  ــا چــه ان ت

ــت؟ ــوده اس ــر ب آن مؤث
ــی  ــتانی؟ زندگ ــر داس ــا غی ــتانی ی ــات داس - مطالع
ــه  ــی ک ــر آدم ــت.  ه ــه اس ــودش مطالع ــردن خ ک
می بینیــم، اخبــار، حــوادث و پیشــامدها، همــه 
ــر  ــی ام تاثی ــان بین ــری جه ــکل گی ــوه ی ش ــر نح ب
دارنــد. مــا در کشــوری زندگــی می کنیــم کــه 
ــر از  ــت. پ ــت اس ــرده روای ــر از خ ــبمان پ روز و ش
ــای شــدیداً  ــه و موقعیت ه ــراژدی و کمــدی، فاجع ت
داســتانی.  از روزی کــه خــودم را شــناخته ام بــا ایــن 
ــرده ام.  ــرم می ک ــه ن ــت و پنج ــا دس ــرده روایت ه خ
ــد از آن  ــده ام. بع ــا آم ــه دنی ــگ ب ــال های جن در س
ــه  ــت ک ــوده. درس ــوادث ب ــاج ح ــی ام آم ــم زندگ ه
ــاده،  ــواده ام نیفت ــوی خان ــا ت ــن اتفاق ه ــی از ای خیل
امــا خیلــی نزدیــک بــه مــن بوده انــد. تــوی مدرســه، 
دانشــگاه و حتــی روابــط بیــن دوســتانم. کتاب هایــی 
ــن  ــم از ای ــم ه ــا بخوان ــید ت ــه دســتم می رس ــه ب ک
قاعــده مســتثنی نبــود. کســانی کــه کتاب هــا را بــه 
مــن معرفــی می کردنــد و حتــی کتــاب فروشــی های 
شــهر کــه راســتش تعدادشــان هنوز هــم از انگشــتان 

ــر اســت. دســت کمت

 بــه عنــوان یــک بانــوی نویســنده، 
ــان در  ــکالت زن ــائل و مش ــه مس ــن ب پرداخت
جامعــه توســط خــود آنهــا )زنــان نویســنده 
و  مفیــد  می توانــد  چقــدر  هنرمنــد(  و 

ــد؟ ــذار باش تأثیرگ
از  درجــه ای  بــه  زنــی  شــود  تصــور  اینکــه   -
فرهیختگــی و ســواد برســد کــه خــودش را نویســنده 
و صــدای جامعــه بدانــد و در عیــن حــال نســبت بــه 
مشــکالت جنــس خــودش بــی تفــاوت باشــد، اگــر 
ــد  ــادر خواه ــب و ن ــری عجی ــد ام ــاالت نباش از مح
ــه  ــم ک ــه کنی ــد توج ــم بای ــن ه ــه ای ــا ب ــود. ام ب
صــرف نوشــتن و گفتــن از مشــکالت نمی تــوان 
ــر ســاخت های  ــا زی انتظــار داشــت کــه جامعــه ای ب
فرهنگــی مردســاالر و ســنتی بــه ســرعت تغییــرات 
ــاد دارم کــه  ــن اعتق ــروز دهــد. م ــی از خــود ب مثبت
تــا ســرانه ی مطالعــه در کشــور بــاال نــرود نوشــتن و 

ــرد.  ــد ک ــن دردی را دوا نخواه گفت
5- از میــان نویســندگان و متفکــران بــه چه کســانی 
بیشــتر احســاس نزدیکــی می کنیــد؟ )از لحــاظ نــوع 
نگــرش و نــوع نوشــتن( و اینکــه دلیــل ایــن عالقــه 

؟ چیست

ــی  ــر م ــه فک - ســوال ســختی پرســیدید. خــوب ک
کنــم در هــر نویســنده و متفکــری کــه آثارشــان را 
ــم.  ــودم را می بین ــی از خ ــرده ام تکه های ــه ک مطالع
ــکل  ــور ش ــن اینط ــاید م ــس، ش ــم برعک ــاید ه ش
ــر  ــم تحــت تاثی ــر بخــش از ذهنیت ــه ه ــه ام ک گرفت
ــته؛  ــر گذاش ــکارم تاثی ــر اف ــه ب ــت ک ــری اس متفک
چــون مــا بــر شــانه ی غول هایــی مثــل آنهــا 
ــان گســترده  ــق دیدم ــن اف ــه اینچنی ــتاده ایم ک ایس
ــن  ــرم در بی ــام بب ــم ن ــر بخواه ــا اگ شــده اســت. ام
فالســفه از شــوپنهاور و راســل و در بین نویســندگان 
ــکا و  ــس و کاف ــف و جوی ــا ول ــت و ویرجینی از پروس
ــه  ــه ک ــان و البت ــک خودم ــت و چوب ــادق هدای ص
ــم  ــد فیل ــد، چن ــازه بدهی ــر اج ــر و اگ ــه و هوم دانت
ــا  ــم ه ــون فیل ــم. چ ــم بگوی ــته را ه ــاز برجس س
هــم بــه انــدازه ی کتاب هــا آدم را تحــت تاثیــر 
ــوالن،  ــتوفر ن ــچ، کریس ــد لین ــد. دیوی ــرار می دهن ق
ــس  ــی ولویی ــن و فلین ــاوا، برگم ــو و کروس تارانتین

ــل. بونوئ

)خاصــه  کتاب خوانــی  و  مطالعــه   
چگونــه  رمــان(  و  کوتــاه  داســتان های 
ــی در  ــرفت فرهنگ ــب پیش ــد موج می توان

یــک جامعــه شــود؟
ــوی  ــرش ت ــه س ــای اینک ــه ج ــوان ب - آدم کتابخ
زندگــی دیگــران باشــد ســرش تــوی کتــاب اســت. 
آزارش بــه کســی نمی رســد. چشــم و هــم چشــمی 
نمی کنــد. چیزهــای زیــادی یــاد می گیــرد و روز 
ــذرد. آدم کتابخــوان در   ــت نمی گ ــه بطال و شــبش ب
گوشــی موبایــل و تلوزیــون و شــبکه های اجتماعــی 
ــدر  ــد و ق ــی می کن ــر زندگ ــرق نمی شــود. واقعی ت غ
زندگــی را می دانــد. البتــه چــه کتابــی خوانــدن هــم 
ــای  ــون کتابخوان ه ــت. چ ــم اس ــی مه ــی خیل خیل

ــان  ــور چشمش ــط ن ــه فق ــم ک ــادی را می شناس زی
ــه  ــد ک ــی را می خوانن ــد و کتا بهای ــدر می دهن را ه
ــذارد.  ــت تفکرشــان نمی گ ــر کیفی ــی ب ــر چندان تاثی
ــه  ــی هســتند ک ــر از آدم های ــم بهت ــا ه ــا همان ه ام
روز و شبشــان را در فضــای مجــازی بــه دنبــال 

لذت هــای آبکــی می گذاراننــد.

ــا  ــتید و ت ــرکاری هس ــنده پ ــما نویس  ش
ــرزمین(  ــن س ــان )ای ــاپ کتابت ــل از چ قب
مختلفــی  نشــریات  در  داســتان های تان 
ــتن  ــرکاری در نوش ــن پ ــده اند؛ ای ــاپ ش چ
ــم  ــاب ه ــاپ کت ــد از چ ــتان  بع ــق داس و خل
ادامــه پیــدا کــرده اســت؟ اگــر هــم تغییــری 

ــد. ــح دهی ــا توضی ــرده لطف ک
_ راســتش  را بخواهیــد نــه؛ مــن ابتــدا اعتقــادم بــر 
زندگــی اســت بعــد نوشــتن. هرکــس بتوانــد خــوب 
زندگــی کنــد و تجربه هــای تــازه بــه دســت بیــاورد 
ــتان هایش  ــرای داس ــازه ای ب ــای ت ــد جهان ه می توان
دســت و پــا کنــد. بعــد از چــاپ ایــن ســرزمین مــن 
ــم  ــی ام رفت ــی زندگ ــن ماجراجوی ــوی زیباتری ــه س ب
ــرا  ــر ماج ــفر پ ــن س ــه ای ــتم ک ــوب می دانس و خ
ــر  ــاًل پُ ــم را کام ــت و زمان ــی اس ــیرین، طوالن و ش
ــود و کامــال  خواهــد کــرد امــا برایــم بســیار مهــم ب
امیــدوارم کــه یــک روزی اخترک هایــی کــه در ایــن 
کهکشــان کشــف می کنــم را بنویســم. داخــل پرانتــز 
ــام دارد.  عــرض کنــم کــه ایــن ســفر مــادر شــدن ن
ــوان ســردبیر  ــه عن ــان را ب ــوز کارم در بادب ــه هن البت
ــرکارم در  ــتان پ ــتن دوس ــا داش ــه ب ــد ک دارم هرچن
ــی  ــی را احســاس نم ــه فشــار چندان ــات تحریری هی
کنــم و البتــه جســته و گریختــه در شــب هایی کــه 
ــاده می شــوم و گوشــه ی  ــد ســاعتی از قطــار پی چن
ــب  ــای ل ــر کلید ه ــتی ب ــم، دس ــدا می کن دنجــی پی

ــرم. ــاب می ب ت

 فکر می کنم 
در هر نویسنده 

و متفکری که 
آثارشان را 

مطالعه کرده ام 
تکه هایی از خودم 

را می بینم. شاید 
هم برعکس، شاید 

من اینطور شکل 
گرفته ام که هر 

بخش از ذهنیتم 
تحت تاثیر متفکری 
است که بر افکارم 

تاثیر گذاشته

اعتقاد دارم 
که هیچ هنری 

نمی تواند به طور 
کامل اکتسابی 

باشد، و حتما 
می بایست یک 

ذوق و قریحه ای 
را از جایی به ارث 

ببری. یا به قول 
قدیمی ها یکی از 

الهه های هنر بر 
شانه ات بنشیند.

8

ویژه نامه ادبی

ــرکاری  ــر پ ــوده عــالوه ب ــب ب ــم جال ــم هومــان همیشــه برای ــاره ی مری ــاره/ آنچــه درب  اش
ــته هایش  ــات و دانس ــتن تجربی ــان گذاش ــذاب، در می ــتان های ج ــق داس ــتن و خل او در نوش
ــال های  ــان را از س ــم هوم ــتی. مری ــچ چشم داش ــت، بی هی ــتان اس ــتن و داس ــون نوش پیرام
ــک  ــوان ی ــم؛ بعن ــاد می شناس ــن خرم آب ــاالر بهم ــد ت ــای نق ــرکت در کارگاه ه دور و ش
ــا  ــان. ام ــه بادب ــکاری در فصل نام ــطه ی هم ــه واس ــا ب ــن روزه ــی و ای ــت، هم کالس دوس
بهانه مــان بــرای ایــن گفتگــو عــالوه بــر گــپ و گفتــی دربــاره ی نوشــتن و داســتان، چــاِپ 

ــت. ــرزمین...( اس ــن س ــش )ای ــتان کوتاه ــه داس ــن مجموع اولی
مریــم هومــان متولــد 1362 و چهارمیــن فرزنــد خانــواده  اســت. کارشناســی معمــاری دارد امــا 
سالهاســت پیشــه اش معمــارِی جمــالت اســت. از اواخــر دهــه هفتــاد وارد انجمــن داســتان 
ــه  ــس ب ــا تدری ــی ب ــق ماجراجوی ــر مش ــالوه ب ــال ها ع ــن س ــول ای ــد  و در ط ــاد ش خرم آب
عنــوان معلــم نوشــتن در انجمــن داســتان خرم آبــاد و حــوزه هنــری ایــن شــهر بــه فعالیتــش 
ــای  ــان و دغدغه ه ــی، زن ــکالت اجتماع ــت مش ــا محوری ــتان هایی ب ــتِن داس ــه داد. نوش ادام
ــا،  ــه، بای ــی خوشــنام ماننــد کارنام ــا نشــریات ادب ــن شــهر، همچنیــن همــکاری ب مــردم ای
عقربــه و چــاپ داســتان در مجموعه هــای گروهــی بــا محوریــت مســائل اجتماعــی و ادبــی از 
دیگــر فعالیت هــای او در ایــن ســالها بــوده اســت. همچنیــن بیافزاییــد ســردبیرِی دو نشــریه 

ادبــی )فریــاد ســکوت سیســتان( و )بادبــان(.
مریــم هومــان مجموعــه ی داســتان کوتاهــی دارد بنــام )ایــن ســرزمین...(  کــه در ســال نــود 
و هشــت و توســط انتشــارات امیدصبــا بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن مجموعــه متشــکل از 

بیســت داســتان کوتــاه بــا زبانــی یــک دســت و محتوایــی اجتماعــی اســت.

گفتگو: علیرضا خسروانی

روز و شب مان پر از خرده روایت است
گفتگوبا مریم هومان نویسنده مجموعه داستان »این سرزمین«

من به عنوان یک انسان می نویسم نه به عنوان یک زن 
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  ســال گذشــته از شــما مجموعــه 
داســتانی بــه چــاپ رســیده اســت 
ــامل  ــه ش ــرزمین( ک ــن س ــام )ای ــه ن ب
ــاید  ــت. ش ــاه اس ــتان کوت ــت داس بیس
ــه  ــود آن را ب ــری ب ــنده دیگ ــر نویس اگ
ــرد  ــل می ک ــتان تبدی ــه داس دو مجموع
و در فاصلــه ای، هــر دو را بــه چــاپ مــی 
رســاند؛ دلیــل اینکــه شــما ایــن تصمیــم 
ــتان را در  ــداد داس ــن تع ــد و ای را گرفتی
ــود؟ ــه ب ــد چ ــای دادی ــان ج مجموعه ت

- ایــن ســرزمین در واقــع تلفیــق دو مجموعه ی 
دم و بــازدم بــود کــه در حــدود پنــج ســال بــا 
ــم  ــل ه ــال مکم ــا کام ــتند ام ــه داش ــم فاصل ه
دم  داســتان های  فضاهــای  چــون  بودنــد 
آمــاده می کــرد.  بــازدم  بــرای  را  مخاطــب 

ــر  ــای دکت ــاب آق ــا جن ــورت ب ــد از مش ــا بع ام
ــا  ــر امیدصب ــن نش ــوان بازبی ــه عن ــاهی ب گلش
ــم  ــا ه ــه را ب ــه دو مجموع ــم ک ــم گرفتی تصمی
ــود.  ــر ش ــر آن را دو براب ــا تاثی ــم ت ــق کنی تلفی
ــه  ــم از مجوع ــن ه ــود م ــه خ ــن ک ــه ای البت
داســتان های مفصــل بیشــتر لــذت می بــرم 

بی تاثیــر نبــود.

ــرزمین  ــن س ــتان های ای ــر داس  در اکث
ــس  ــک جن ــا ی ــته اید ت ــانها نوش از انس
خــاص و شــاید اینکــه داســتان های 
ــاط  ــتند از نق ــیت زده نیس ــما جنس ش
قابــل توجــه اثرتــان باشــد. ایــن مســئله 
از نظــر شــما بــه عنــوان یک نویســنده ی 
ــندگی  ــات نویس ــی از بدیهی ــو، یک بان

ــردن  ــیع تر ک ــرای وس ــا آن را ب ــت ی اس
ــد؟ ــت می کنی ــان رعای ــره مخاطبانت دای

ــه  ــه عنــوان یــک انســان می نویســم ن - مــن ب
بــه عنــوان یــک زن. هــر چنــد کــه از زن بودنــم 
کامــال خرســندم و شــاید بــه انــدازه ی زن هــای 
ــتم.  ــی نیس ــودم ناراض ــیت خ ــر از جنس دیگ
درک می کنــم کــه عوامــل بســیار زیــادی 
در نارضایتــی زنــان از جنســیت و نحــوه ی 
ــا  ــا ب ــر دارد ام ــا تاثی ــا آنه ــه ب ــورد جامع برخ
وجــود همــه ی اینهــا دغدغــه ی مــن در نوشــتن 

ــوده. ــن مســاله محــدود نب ــه ای هیچــگاه ب

ــای  ــتان هایتان جاه ــر داس ــکان اکث  م
مختلفــی هســتند؛ بطــور مثــال در 
کشــور.  مختلــف  نقــاط  و  شــهرها 
ایــن قضیــه صرفــاً تکنیکــی بــرای 
خلــق قصه هاســت یــا بــه زندگــی 
ــرت  ــت؟ هج ــط اس ــخصی تان مرتب ش
ــرایط  ــا ش ــل ی ــر کار، تحصی ــه خاط ب
ــر  ــگاه تاثی ــن ن ــر روی ای ــی ب خانوادگ

ــت؟ ــته اس داش
ــتن  ــرای نوش ــن ب ــم م ــه گفت ــور ک - همانط
دســت بــه تجربــه می زنــم. زندگــی را بــا 
همــه ی پیــچ و خم هایــش تــا جایــی کــه 
تــوان داشــته باشــم زندگــی می کنــم. از وقتــی 
ــفر  ــق س ــه عاش ــدم ک ــناختم دی ــودم را ش خ
ــریعتی  ــان ش ــوی خیاب ــای ت هســتم. اتوبوس ه
ــودم را  ــی آورد؛ خ ــان م ــه هیج ــرا ب ــور م بدج
ــوی جــاده تصــور می کــردم آن هــم تنهــا. از  ت
مســافرت های خانوادگــی بیــزار بــودم چــون بــا 
وجــود پــدر و مــادرم بــی  دســت و پــا و بــدرد 
ــم می خواســت  ــه نظــر می رســیدم. دل نخــور ب
ــی  ــه تنهای ــا را ب ــودم و دنی ــم و خ ــودم باش خ
کشــف کنــم. می توانســتم مثــل بقیــه دانشــگاه 
آزاد بــروم و تــوی شــهر خــودم باشــم امــا ایــن 
میــل مــن بــه ســفر و اســتقالل باعــث شــد کــه 
ــت روز  ــچ وق ــوم . هی ــه دور ش ــهر و خان از ش
اولــی را کــه تــوی اتوبــوس نشســتم تــا اولیــن 
ســفرم را در هجــده ســالگی بــه تنهایــی از 
ــرز شــرقی کشــور شــروع  ــه م ــرب کشــور ب غ
ــدون  ــی از فری ــم. آهنگ ــوش نمی کن ــم فرام کن
ــوی گوشــم پخــش  ــون ت ــا هدف فروغــی کــه ب

ــود. ــن ب ــد ای می ش
ــاد قفــس مــرغ گرفتــارو  وقتــی کــه دســتای ب

ــروازو نداشــت  شکســت شــوق پ
وقتــی کــه چلچله هــا خبــر فصــل بهــارو 

نداشــت  آوازو  عشــق  مــی دادن 
دیگه آسمون براش فرقی با قفس نداشت 

واسه پرواز بلند تو پرش هوس نداشت 
شوق پرواز توی ابرا توی جنگالی دور
دیگه رفته از خیال اون پرنده ی صبور

امــا لحظــه ای رســید لحظــه ی پریــدن و رهــا 
شــدن میــون بیــم و امیــد

 لحظه ای که پنجره بغض دیوارو شکست 
نبض آسموِن سرخ میون چشاش نشست

مرغ خسته پر کشید و افِق روشنو دید 
تو هوای تازه ی دشت به ستاره ها رسید 

ــا زد و  ــه دری ــزرگ، دل ب ــاک و ب ــه ای پ لحظ
ــت رف

با یه پرواِز بلند، تن به صحرا زدو رفت 
رررررررفففففففففتتتتتتتتتتتتتت

 و بعــد خــودم را عقابــی دیــدم بــر فــراز کوه هــا 
کویرها.... و 

ــز  ــود هرگ ــفر نب ــر س ــم اگ ــم بگوی ــی توان م
داســتانی بــرای گفتــن نداشــتم.

ــای  ــود در انجمن ه ــای خ  از فعالیت ه
ــداف  ــد؛ اه ــریات بگویی ــا نش ــی ی ادب
ــوده  ــه ب ــا چ ــه فعالیت ه ــما در اینگون ش
ــه  ــال در فصلنام ــور مث ــه ط ــت؟ ب اس
ادبــی هنــری بادبــان به عنــوان ســردبیر 

ــد؟ ــدازی داری ــم ان ــداف و چش ــه اه چ

ــن  ــان انجم ــا هم ــندگان ی ــون نویس ــن کان  م
داســتان نویســان را بــه خاطــر گذشــته ی 
نوســتالژیکی کــه برایــم دارد بــه شــدت دوســت 
خیال بــاف،  آدم هــای  شــدن  جمــع  دارم. 
ــن در  ــرو رفت ــم. ف ــالق دوِر ه ــرداز و خ رویاپ
ــاالر  ــده( در ت ــا خن ــی شکســته ) ب ــک صندل ی
بهمــن، آن هــم در عصــِر یکشــنبه ها و شــنیدن 
ــل و تفســیر آن،  ــش تحلی ــد چال داســتان و بع
ــل  ــای مث ــا آدم ه ــرت ب ــت و معاش ــپ و گف گ
ــه  ــی ک ــه کتابهای ــرف زدن راجع ب ــودت، ح خ
خوانــده ای بــا کســی کــه مثــل تــو عاشــق آن 
کتــاب اســت یــا فیلم هایــی کــه دیــده ای و هزار 
ــنبه های  ــه یکش ــن ک ــرای ای ــر ب ــل دیگ دلی
ــه  ــاال ب ــم و ح ــته باش ــتان را دوســت داش داس

ــم. ــان باش ــدت دلتنگش ــه ش ــا ب ــر کرون خاط
امــا روزی رســید کــه خــودم را در جایــگاه 
ــت  ــه پش ــل از اینک ــی قب ــدم. حت ــی دی معلم
ــوی  ــه ت ــرو رفت ــروم. ف ــی ب ــون کذای آن تریب
همــان صندلی هــای شکســته، داشــتم بــه 
تازه وارد هــای بــا اســتعداد مشــق مــی دادم. کــم 
ــم  کــم، هــم ســن و ســال هایم رفتنــد؛ نمی دان
ــد  ــر می کن ــود فک ــزرگ می ش ــس ب ــرا هرک چ
بایــد بــرود. ولــی مــن مانــدم و دیــدم دور و بــرم 
ــن انتظــار  ــه ازم ــود ک ــی ب ــازه  وارد های ــر از ت پ
ــی و  ــون کذای ــت آن تریب ــروم پش ــتند ب داش

ــم. ــی کن معلم
کارگاه  هنــری  حــوزه ی  در  هــم  ســال  دو 

کــردم. معلمــی  را  داســتان 
ــدازم همــان  ــان قصــدم و چشــم ان ــا در بادب ام
نوســتالژی کانــون اســت. برپــا مانــدن محفلــی 
بــاال  خــالق،  آدم هــای  از  اســتعداد ها،  از 
و  خرم آبــاد  نویســنده های  پرچــم  مانــدن 
ــده  مطــرح شدنشــان و شــندیده شــدن و خوان

ــی. ــطح جهان ــی روزی در س ــان. حت شدنش

سپاســگزاری  ضمــن  پایــان  در   
ــارم  ــه در اختی ــی ک ــر وقت ــد بخاط بی ح
گذاشــتید، اگــر دربــاره ی مســائل مربوط 
ــان  ــا مخاطب ــتان ب ــوزه ی داس ــه ح ب

ــد. ــد، بفرمایی ــی داری ــرف خاص ح
- داســتان نویســی رشــته ی شــیرین و پــر 
ــده. در  ــوب درک نش ــه خ ــت ک ــردی اس کارب
ــاب  ــتان کت ــاب داس ــا کت ــنتی م ــگ س فرهن
ــتان ها  ــه داس ــی ک ــت. در حال ــی اس ــی ارزش ب
غیــر از جنبــه ی هنــری و ســرگرمی می تواننــد 
ــد  ــه هــم بریزن ــر ســاخت های فرهنگــی را ب زی
و از نــو بســازند. داســتان ها تعییــن کننــده 
ــه ی  ــده و آین ــف کنن ــازنده، تعری ــتند. س هس
فرهنــگ جامعــه. دوســت دارم مــردم ما بیشــتر 
ــه  ــم ب ــا راســتش نمی دان ــد. ام داســتان بخوانن
ــاده ترین  ــت و س ــر معیش ــه درگی ــی ک مردم
ــن  ــور چنی ــتند چط ــان هس ــائل زندگی ش مس

ــم.  ــنهادی بده پیش
ــه در  ــی ک ــما و وقت ــم از ش ــن ه ــر م و در آخ
اختیــارم گذاشــتید تــا ایــن گفتگــوی صمیمانه 

ــم. ــکر می کن ــرد، تش ــورت بگی ص

 داستان نویسی 
رشته ی شیرین و پر 

کاربردی است که 
خوب درک نشده. 

در فرهنگ سنتی 
ما کتاب داستان 

کتاب بی ارزشی 
است. در حالی 

که داستان ها غیر 
از جنبه ی هنری و 

سرگرمی می توانند 
زیر ساخت های 

فرهنگی را به هم 
بریزند و از نو 

بسازند.

 من برای نوشتن 
دست به تجربه 

می زنم. زندگی 
را با همه ی پیچ 

و خم هایش تا 
جایی که توان 

داشته باشم 
زندگی می کنم. 

از وقتی خودم را 
شناختم دیدم که 
عاشق سفر هستم. 
اتوبوس های توی 

خیابان شریعتی 
بدجور مرا به 

هیجان می آورد

9

ویژه نامه ادبی

روز و شب مان پر از خرده روایت است
گفتگوبا مریم هومان نویسنده مجموعه داستان »این سرزمین«

من به عنوان یک انسان می نویسم نه به عنوان یک زن 
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فاطمه دریکوند          

مجموعــه داســتان ایــن ســرزمین ... 
مجموعــه ای ناهمگــن از داســتان های 
ــادی  ــرم آب ــنده خ ــان نویس ــم هوم مری
اســت.  نــود  و  هشــتاد  دهــه  زمانــی  دربــازه 
ــای  ــا و مکان ه ــه  فضاه ــن مجموع نویســنده در ای
ــی،  ــات واقع ــرده. از موضوع ــه ک ــی را تجرب مختلف
ملمــوس و عینــی تــا تاریخــی و ذهنــی و فانتــزی 
و پســت مــدرن کــه آنهــا را در قالــب داســتان های 
ــق  ــتانی خل ــاوت داس ــگردهای متف ــا ش ــاه و ب کوت
کــرده. ایــن داســتان ها هــر کــدام دنیایــی خــاص 
گفــت  می شــود  دارنــد.  فــرد  بــه  منحصــر  و 
هرکــدام از بیســت داســتان ایــن کتــاب فضــا 
مــکان و شــخصیت های خــاص خــودش را دارد 
ــی  ــا ویژگی هــای بیرون ــازه هســتند ب کــه بکــر و ت
ــتان ها  ــن داس ــخصیت های ای ــژه. ش ــی وی و درون
هرکــدام در یــک وادی گرفتارهســتند، از عشــق و 
ــفه  ــش و فلس ــخ و ناکامی های ــا تاری ــتگی ت سرگش
و ســراب هایش  گاهــی هــم عرفــان وخلســه، 
ــام  ــگ، انتق ــی، جن ــی و روان ــا مشــکالت اجتماع ی
داســتان ها  مایــه ی  درون  وطمــع  حــرص  و 
ــر  ــتان های دیگ ــه در داس ــان ک ــوند. همچن می ش
دنیــای ابــزرود وسرگشــتگی و ناکامی هــای زندگــی 
مــدرن بــه همــراه احســاس  بیهودگــی، تنهایــی و 
ــه ی داســتان ها می شــوند. فضــای  ــزوا، جــان مای ان
ــون اســت از  ــر و گوناگ ــم متغی ــن داســتان ها ه ای
ــا رئالیســتی  ــه ت فضاهــای ملمــوس و عینــی گرفت
کــه گاهــی میــل بــه ناتورئالیســم دارد و یــا 
ــنا  ــای آش ــا فضاه ــود. ب ــزی می ش ــورئال و فانت س
ــش و  ــهر زادگاه ــنده در ش ــده ی نویس ــه ش وتجرب
شــهرهای دانشــگاهیش، اتمســفر ذهنــی و عاطفــی 
ــرده.   ــر ک ــی و صمیمی ت ــوس عین ــتان را ملم داس
مشــق  دم،  بــاز  دم،  »داســتان های  در       
ــه کالغ و  ــری و جوج ــه... پی ــی ک ــب، در دنیای ش
ــتانیش  ــت داس ــنده روای ــاز«  نویس ــک س موزایی
را در یــک بســتر اجتماعــی  رئــال بــه پیــش 
و  درد  و  نوســتالژی  بــا  را  خواننــده  و  می بــرد 
مشــکالت شــخصیت هایش همــراه می کنــد. در 
ــی  ــگاه روان ــک آسایش ــان ی ــتان  » دم« از زن داس
ــون  ــه جن ــر ب ــارهای منج ــد و درد و فش می گوی
ــرس در آن  ــه ت ــی ک ــتان » دنیای ــان. در داس ش
هســت امیدهیچــی نیســت« بــه ســراغ ترس هــای 
ــا  ــن آدم ه ــی در ذه ــده ی دوران کودک ــخته ش س
روان  و  شــده  تلنبــار  ازعقده هــای  و  مــی رود 
رنجوری هــای بزرگســالی می گویــد. در داســتان 
»مــن فریبــا هســتم« از داســتان هــای برجســته ی 
ــی  ــک جــور اســتحاله ی روان ــا ی ــه  ب ــن مجموع ای
ــی  ــوم و قربان ــخصیت مظل ــخصیت راوی در ش ش
ــرو هســتیم و همــذات پنــداری راوی  داســتان روب
ــک شــخصیت  ــد ی ــه تول ــر ب ــه منج ــی ک ــا قربان ب
ــام  ــات انتق ــا ذهنی ــد می شــود ب خــاص و روان نژن
جویانــه، جــوری کــه  تشــخیص دو دنیــا و دو 
ــتان  ــود. در داس ــوار می ش ــم دش ــخصیت از ه ش
»بلــوط  هــا و بــرف« بــا یــک راوی نویســنده 
هنــرو  شــدگی  طــرد  درانــزوای  کــه  طرفیــم 
می کنــد  ســر  مهجــور  روزگاری  در  هنرمنــد 
وعشــق نابــش بــه هنــر و شــور زندگــی در نزاعــی 
کشــنده بــا کــج فهمــی و کــج اندیشــی اطرافیــان 
ــی  ــاس و دلمردگ ــه ی ــل ب ــی رود و تبدی ــل م تحلی
می شــود؛ بــا ایجــاد حســی تلــخ ،ملمــوس و 
در  گرفتــار  هنرمنــدان  همــه ی  بــرای  عینــی 
ــواده هایــی از ایــن دســت. داســتان  جوامــع و خان

ــد  ــوت می کن ــا را دع ــه« م ــا قلع ــن ب ــتی م »دوس
ــر فضــای تاریخــی  ــده ب ــی تنی ــرا و رویای ــه ماج ب
ایــن  از  بــا یــک آشــنایی زدایی خــاص  قلعــه 
شــبیه  چیــزی  قدیمــی،  ذهنیت هــای  و  فضــا 
بــا فضــای  نویســنده در »میمنــه«  کاری کــه 
شــهر زابــل می کنــد، درایــن داســتان راوی از 
ــرآب و ســر ســبز وارد شــهری ســوخته  شــهری پ
ــتی  ــن هس ــرار از ای ــرای ف ــود و ب ــنه می ش و تش
ــزی و  ــه فانت ــود ب ــل می ش ــوخته متوس ــیاه س س
رویایــی ســبز وعاشــقانه، هــر چنــد نــاکام و اســیر 
دنیــای بیــرون. در داســتان »غبــار« نویســنده بــه 
واکاوی فلســفه و نگــرش تناســخ می پــردازد از 
ــا نگرش هــای مختلــف در  زاویــه دیــد ســه راوی ب
فضایــی جهانــی و عــام و نــه چنــدان ایرانــی. ایــن  
فضــای غیــر ایرانــی را خواننــده در داســتان » بــی 
روزگار در بدخشــان« بهتــر تجربــه می کنــد. در 
ایــن داســتان نویســنده بــه ســراغ افغانســتان 
ــرار دادن عشــق میــان دو  ــا دســتمایه ق مــی رود ب
ســرزمین، عشــقی ســاده و صمیمــی امــا بدفرجــام 
ــی جنــگ. همــان جنگــی کــه در داســتان  و قربان
آخــر یعنــی »بــازدم« زنــی دیگــر از دنیــای دورتــر 
را قربانــی می کنــد و دنیایــی از خشــم کینــه 
داســتان های  در  می گــذارد.  جــا  بــه  نفــرت  و 
ــران  ــخ ای ــه ســراغ تاری »ســربخش و در مســلخ« ب
ــا و وســواس  ــد زدن روایت ه ــرای پیون ــم  ب می روی
و دغدغه هــای امــروز بــه دیــروز و گذشــته ی 
ــداکاری  ــت ف ــا ذهنی ــی ب ــرزمین، مردمان ــن س ای
و ایثــار در مقابــل عشــق، زندگــی و مادرانگــی 
ــا و  ــاره مغول ه ــه ی دوب ــگی حمل ــم همیش و توه
ــز در کمیــن کــه خــواب و  هــزاران چنگیــز خونری
ــان  ــخ کــه از ذهــن مردم ــا از تاری ــه تنه ــرار را ن ق
هــم می رباینــد. و در داســتان »ایــن ســرزمین 
... « راوی بــا دغدغه هــای ذهنــی و فلســفی اش 
ــای  ــه دنی ــا ب ــی رود ت ــرزمین م ــه س ــرزمین ب س
ــای  ــی از دنی ــی کــه تمثیل ــش برســد، دنیای مطلوب
ــردان،  ــه ی م ــاخته و پرداخت ــی س ــا زنان ــت ب ماس
زنانــی مفعــول و ســوخته در ســرزمینی بایــر و نــازا. 
ــدرن  ــای م ــراغ دنی ــاره س ــر دوب ــتگاه کوی در ایس
مــی رود و حرمــان و سرگشــتگی هــای عاشــقانه، 
ــری  ــا کوی شــور یــک عشــق در تضــادی آشــکار ب
ســوزان ؛ هــر چنــد آن عشــق ســوء تفاهمــی باشــد 
ــدرن هــم در  ــای م ــک دنی ــی. ی ــا ره آورد  ناکام ب
ــم  ــن را نمی ده ــواب تلف ــی ج ــتان های »وقت داس
ــق  ــخصی« خل ــال ش ــتان کام ــک داس ــی.. و ی یعن
ــا  ــتند ب ــزورد هس ــه اب ــتانی ک ــود؛ دو داس می ش
ــدرن؛  ــت م ــتان های پس ــات داس ــترین مختص بیش
ــی و  ــاس پوچ ــراه احس ــه هم ــی ب ــزوا و تنهای ان
ــی  ــی ب ــت وحت ــی هوی ــای ب ــا آدم ه ــی ب بیهودگ
ــت  ــدم قطعی ــی و ع ــک  بی ثبات ــام و نشــان در ی ن
ــاد مــرگ نویســنده  ســر گیجــه آور. در داســتان پ
دســت بــه خلــق  یــک فضــای فانتــزی و تــا 
حــدودی علمــی تخیلــی آخــر الزمانــی مــی زنــد، 
بــا بــه نتیجــه رســیدن مبــارزه تاریخــی انســان بــا 
ــی  ــاد مــرگ و البتــه دنیای ــه پ مــرگ و رســیدن ب
کــه تعفــن تکــرار و روزمرگیــش از مــرگ آرزویــی 
ــرگ اندیشــی در  ــه م شــیرین می ســازد، شــاید ک
بــی مرگــی هــم دســت از ســر انســانها بــر نــدارد.

     در کل بــا یــک مجموعــه داســتان خــالق، 
ــوب  ــای خ ــا تکنیک ه ــه ورز ب ــتعاری ، اندیش اس
روایــی و فرم هــای نــو و خواندنــی طرفیــم. ضمــن 
ــش آرزوی  ــز برای ــان عزی ــم هوم ــه مری ــک ب تبری
توفیــق در انتشــار داســتانهایی بــه روز و پختــه تــر 
ــت داران  ــه دوس ــاب را ب ــن کت ــدن ای دارم و خوان

ــم.   ــه می کن ــتانی توصی ــات داس ادبی
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ــد  ــروش می رس ــه ف ــرزمین ب ــن س ای
ــاه اســت  شــامل بیســت داســتان کوت
کــه در فضــای شــهری بــه وقــوع 
می پیونــدد و تــم کار بــر اســاس مشــکالت 
اجتماعــی و فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی 
ــان و  ــا زب ــران معاصــر اســت. داســتان ب ی در ا
ــیم  ــه ترس یان ــع گرا ــای واق ــار و فض ــن معی لح
و  عینــی  ایماژهــای  بــا  فضایــی  می شــود. 
ــه ایــن نحــو و ظرافــت  ذهنــی متفاوتــی کــه ب
ــال  ــن خی ــدی بی ــی مرزبن ــازی گاه در فضاس
مخاطــب  می کنــد.  دشــوار  را  واقعیــت  و 
ــه  ــر ب ــی منحص ــا ویژگ ــخصیتی، ب ــر ش ــا ه ب
ــه  ــه ب ن ــی وماهرا ــه زیبای ــه ب ــودش ک ــرد خ ف
آن پرداختــه شــده اســت، همــزاد پنــداری 
آشــنا  کــه  همانطــور  هــا  آدم  می کنــد. 
و  نــد  غریبه ا هــم  بــا  می رســند  به نظــر 
ــد  ــن می گذرن ــه در ذه ــوری ک ــی آن ط گاه

. نیســتند
و  فــرم  در  اســتقالل  حفــِظ  بــا  داســتان ها 
بــه  نامرئــی  نخــی  وســیله  بــه  مضامیــن 
نــد  می دا نویســنده  می شــوند.  زنجیــر  هــم 
صحنــه  در  چگونــه  را  شــخصیت هایش 
روایتــش  خــط  و   دهــد  پــرورش  زندگــی 
بــه کــدام ســو و چگونــه هدایــت کنــد  را 
ننــده مــدام بــا خــود بگویــد حــاال  تــا خوا
ــنده از  ــن نویس ــود؟ دوربی ــه می ش ــدش چ بع
دل  از  و  می گــذرد  داســتان  آدم هــای  روی 

ــادی  ــای غیرع ــا آدم ه ــادی ب ــی ع ــک زندگ ی
خــاص  شــخصیت های  می کنــد.  خودنمایــی 
ــفید  ــیاه و س ــا س ــخت و چهره ه ــرایط س در ش
ــنده  ــکار نویس ن ــل ا ــر قاب ــی غی نای ــتند. توا هس
دردهــای  غیرمســتقیم  بیــان  و  شــناخت  در 
فرهنگــی  زیریــن  الیه هــای  و  جامعــه 
ایــن  اســت.  احتــرام  قابــل  اقتصــادی  و 
ِلمان هــای  ا حــوش  و  حــول    . . . . . . ســرزمین.
می گیــرد.  شــکل  روزمــره  زندگــی  کوچــک 
دیــد  از  کــه  زندگــی  یــک  از  تکه هایــی 
و  می کنــد  توصیــف  را  آنهــا  روانشــناختی 
تصویــر دردنــاک آنهــا تمــام پیچیدگی هــای 
راز  می ســازد.  نمایــان  را  معاصــر  جامعــه 
جزئیــات  داســتان ها،  ایــن  تاثیرگــذاری 
دقیــق و رابطه هــای علــی و معلولــی اســت 
ــه آخــر مــی  ــا ب ــا تعلیقــی مخاطــب را ت کــه ب
دارنــد،  پرشــور  زبــان  داســتان ها  کشــاند. 
دشــواری  کــه  واقعــی  و  بی تکلــف  تعابیــر 
مــرگ  گاهــی  می کنــد.  همــوار  را  وقایــع 
می تــازد و هیــچ چیــز قــادر بــه مهــار آن 
نیســت، همچــون عشــق بــه معنــی واقعــی 
ــی روزگار  ــم -درب ــخصیت صن ــل ش ــه مث کلم
پــوچ  زندگــی  آنجاســت کــه  در بدخشــان- 
و بــدون هــدف دارنــد، صرفــاً بــرای زنــده 
اینجاســت  و  کــردن،  زندگــی  نــه  مانــدن 
ــه  ــک زن را ب ــه از ی یان ــع گرا ــاد واق ــه نم ک
مــن  داســتان  در  یــا  می بینیــم،  وضــوح 
شــدم،  فریبــا  کــه  شــبی   ( هســتم  فریبــا 
ــرم  ــه س ــی ب ب ــه بی خوا ــود ک ــبی  نب ــن ش اولی
مــی زد. ولــی اولیــن بــاری بــود کــه از پنجــره 
ــردم.  ــگاه می ک ــن ن ــه پایی ــاال ب ــای ب ــه ج ب

ــود(. ــاه نب ــون م چ

 داستان با زبان و 
لحن معیار و فضای 
واقع گرایانه ترسیم 

می شود. فضایی 
با ایماژهای عینی 
و ذهنی متفاوتی 

که به این نحو 
و ظرافت در 

فضاسازی گاهی 
مرزبندی بین 

خیال و واقعیت را 
دشوار میکند

داستان ها با حفِظ 
استقالل در فرم و 
مضامین به وسیله 

نخی نامرئی به 
هم زنجیر می 

شوند. نویسنده 
می داند شخصیت 

هایش را چگونه 
در صحنه زندگی 

پرورش دهد و  
خط روایتش را به 
کدام سو و چگونه 

هدایت کند

می شود گفت 
هرکدام از بیست 
داستان این کتاب 

فضا مکان و 
شخصیتهای خاص 

خودش را دارد 
که بکر و تازه 

هستند با ویژگی 
های بیرونی و 

درونی ویژه 
شخصیتهای این 

داستانها هرکدام 
در یک وادی 

گرفتارهستند، از 
عشق و سرگشتگی 
تا تاریخ و ناکامی 

هایش و فلسفه و 
سرابهایش  گاهی 
هم عرفان وخلسه
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ویدا شفاف

 فریباهای دیگر

درداســتان فریبــا، فریبــا دختــری اســت 
وزندگی هــای  باچندشــخصیت  کــه 
متفــاوت درایــن داســتان راوی اســت 
ــای  ــن آدم ه ــترک بی ــکالت مش ــه ازمش ــه کنای ک
ــر  جامعــه است.شــخصیتی فقیــر ومعتــاد کــه درزی
ــد... ــاری را می گذران ــت ب ــی فالک ــل زیرگذرزندگ پ

ــی اســت کــه آن  ــی توجهــی آنهای ــل نمــادی ازب پ
ــد  ــاروی آنهــا می گذارن ــگار پ ــاال عبورمی کننــد وان ب
ــوند  ــال می ش ــد و بیخی ــه می دهن ــان ادام و براهش
راوی بدینگونــه جنبه هــای نامطلــوب زندگــی را بــه 
صــورت واقعیتــی تلــخ کــه جلوه هــای گوناگــون آن 
هــرروز ناخواســته دربرابرچشــمان مــا قرارمی گیــرد.

ــوک ومســتائصلی کــه بدلیــل فقــر  انســان های مفل
ــد. ــی می کنن ــا زندگ ــرط دربیغوله ه مف

ــی  ــی واقع ــت را در زندگ ــن واقعی ــه ای ــی ک مخاطب
تجربــه  امادرایــن  ببینــد.  شــایدهرگزنخواهد 
بــه ناگزیربــه چشــم گشــودن برمعنــای فقــرو 
ــه منظــور  ــن واقعیــت اســت. کــه البت مواجهــه باای
برانگیختــن احساســات نیســت بلکــه پرداختــن 
ــه ایــن مســائل آشــنا ســاختن خواننــده بادنیــای  ب
ــد  ــت اســت.که برداشــت شــخصیتی مانن فقروفالک
فریبــای دیگــر کــه ماشــین آخریــن مــدل ســوارمی 
شــود و آرایــش کــرده ونیــزدر رختخــواب پرقومــی 

ــود. ــوض می ش ــان ع ــر ازبنی ــد فقروفقی خواب
نویســنده عمــدا زاویــه دیــد اول شــخص را انتخــاب 
ــکان  ــتان ام ــردن داس ــت ک ــرای روای ــا ب ــرده ت ک
ــن  ــه ای ــی ب ــخصیت اصل ــای ش ــه پ ــا ب ــن پ رفت
ــی  ــاکنان آن درجدال ــا س ــه ب ــت بارک ــان فالک جه

مستمرهستند،باشــد
ــاره  ــذر اش ــل زیرگ ــد زیرپ ــی مانن ــه مکان راوی ب
ــن  ــتان برای ــن داس ــنده درای ــعی نویس ــد. س می کن
اســت کــه شــخصیت اصلــی ذهــن خــود را متوجه ی 
ــق  ــن طری ــه ازای ــا بلک ــد ت ــخ کن ــای تل واقعیت ه
ــه مخاطــب بشناســاند. ســه  ــد جهــان را بهترب بتوان
ــترین  ــگ بیش ــخصیت و پیرن ــا(، ش عنصرمکان)فض

ــه  ــی توج ــه نوع ــتان ب ــکان داس ــد. م ــود را دارن نم
خواننــده بــه زندگــی فــردی معتــاد- فقیــرو مطــرود 
و بــی خانمــان جلــب می کنــد ماننــد زندگــی 

ــذر. ــل زیرگ زیرپ
ایــن مــکان بــرای شــخصیت پــردازی فریبــا مفیــد 
اســت وخواننــده رابــه طورمســتقیم بازندگــی فریبــا 
آشــنا می ســازد و نیزبــه نویســنده امــکان داده 
اســت تــا شــخصیت فرودســت راتصویرکندکــه 

بافقردرســتیزند.
ــود  ــرده ب ــتش را ک ــت پش ــل نمی گذاش ــا مح فریب
بــه دنیــا و رو بــه روی توالــت عمومــی زیرپــل 
نشســته بــود وحلقــه هــای دود بــاالی ســرش تــاب 

می خــورد.
ایــن تصویــر  وفضاســازی عاقبــت زندگــی فریبایــی 

ــر زیرگــذر زندگــی می کنــد. اســت کــه در زی
ــا ســرک می کشــد:توی  ــه ج ــه هم ــه راوی ب ازاینک
مســافرخانه  کوچه هــا-  پــس  اتوبوس-کوچــه 
نشــانه ی پراکندگــی افــکار و ذهــن راوی مــی  
ــد  ــه می خواه ــت ک ــت مثب ــه جه ــه ب باشــدکه البت
همــه چیــز را ببینــد و چیــزی از نظــرش دور نمانــد.
و یکــی فریبایــی کــه قربانــی خواســته مــردی 
سرشــارازعقده  وجــودش  کــه  فریبایــی  شــد.و 
ــدیدا  ــه ش ــت ک ــی اس ــروع زن ــه ی نامش ــت .بچ اس

می لولــد کــرم  مثــل  خرابه هــا  معتادوتــوی 
ــم و  ــوی اتاق ــک روز آمدت ــگلم ی ــی خوش ــم اتاق ه
راوی  شــده،که  خبرتازه.فریباعــادت  یــه  زد  داد 
خــط بطالنــی می کشــد روی زندگــی فالکــت 
یکــی  اون  مــدرن  زندگــی  فریبا....امانــه  بــار 
فریبا.....درهمیــن ســمت وســو،به پرســش دیگــری 
هــم می تــوان فکرکردایــن کــه شــخصیت های 
ــه کــدام درک،مفهــوم حس،کشــف،....و... ــا ب فریب
خالصــه بــه کــدام رنــج وشــادی مشــترک انســان 
اشــارت دارد؟درزاویــه دیــد روایــت نویســنده 
اینکــه  وبــرای  بســیارخردمندانه عمــل کــرده 
فریبــارا  ورفتارشــخصیت های  زندگــی  بتوانــد 
شــخصیت ها  بردیگــر  راوی  نــام  کنــد  بازگــو 
ــم  ــر ه ــای دیگ ــن فریباه ــه ذه ــاده تابتواندب نه
بــرود و بــا اســتفاده ازشــیوه ی روایــت زاویــه دیــد 
ــای کل رابشــکل اول شــخص  ســوم شــخص ودان
ــی  ــدری کاف ــدو نویســنده توانســته بق مطــرح کن
جــوالن بدهــد و خودنمایــی کنــد کــه زمینــه ی 
ــده و  ــن خوانن ــت خاصــی را بی ــداری صمیمی پدی

ــی آورد. ــم م راوی فراه

علیرضا خسروانی

آدم ها و آواها
مجموعــه ی داســتان کوتــاه این ســرزمین  

از  نوشــته مریــم هومــان را می تــوان 
ــرار  ــورد برســی ق ــی م ــای مختلف زاویه ه
داد امــا مهتریــن آنهــا کــه البتــه در ایــن 
ــی برخــی از  ــد، چندصدای ــر نمــود بیشــتری دارن اث
ــه  ــت. ک ــاع اس ــان و اجتم ــه انس ــتان ها و البت داس
بــا پرداختــن بــه ایــن مســائل متعاقبــاً جهان بینــی 
می کنــد. بــاز  ســر  نیــز  نویســنده 

ــه  ــن ب ــا پرداخت ــر ب ــور مختص ــن واکاوی را بط ای
انجــام  ایــن مجموعــه می تــوان  از  دو داســتان 
ــط  ــاره ی رواب ــه درب ــار( ک ــاه )غب ــتان کوت داد. داس
تنگاتنــگ انســانی و مفهــوم عشــق از نــگاه نویســنده 
اســت و داســتان کوتــاه )مشــق شــب( کــه بهتریــن 
نمونــه بــرای بــه تصویــر کشــیدن گوشــه ای از 

ــت.  ــالت آن اس ــاع و معض اجتم
داســتان»غبار« در ســه اپیــزود و از زاویــه دیــِد 
اول شــخص و از زبــاِن ســه شــخصیِت داســتان 
ــا  ــردی در هواپیم ــخصیِت م ــود. ش ــت می ش روای
ــق  ــا طب ــرد ت ــن می ب ــه چی ــش را ب ــد زن ــه جس ک
آخریــن وصیتــش او را بســوزاند و خاکســترش را در 
کنــار رودی در شــمال بــه بــاد بســپارد؛ شــخصیت 
رفتارهــای  شــاهد  کــه  زن  شــده ی  خاکســتر 
ــد  ــز می زن ــه گذشته شــان گری شــوهرش اســت و ب
و البتــه شــخصیت پســِر خانــواده در ســال های 
بعــد کــه می خواهــد وصیــت پــدرش را اجــرا 
ــی  ــعی دارد ب ــنده س ــتان نویس ــن داس ــد. در ای کن

ــخصیت ها  ــد ش ــه دی ــا از زاوی ــی تنه ــچ قضاوت هی
مســائلی ماننــد زندگــی و مــرگ، عشــق و خیانــت 
ــار از  ــد و هرب ــان  کن و خودخواهــی و گذشــت را بی
ــان مــرد و تصــورش از  ــان یــک نفــر. ابتــدا از زب زب
ــد  ــه فاس ــبت ب ــای او نس ــای زن و ترس ه زیبایی ه
شــدن کــه اســتعاره ای بــه جــا از فســاِد شــخصیتی 
ــخصیت ها  ــدام از ش ــه هرک ــوان ب ــه می ت ــت ک اس
تعمیــم اش داد. دوم از زاویــه ی خاکســتِر معلــِق 
ــوهرش  ــه ش ــه ای ک ــت در لحظ ــوا، درس زن در ه
ــت  ــمام آن اس ــغول استش ــرده و مش ــا ک آن را ره
تــا بقــول خــودش وارد ریه هایــش شــود و ســوم از 
زاویــه پســری کــه نمی خواهــد شــبیه هیچکــدام از 
ــا می خواهــد زندگــی را ارج  والدینــش باشــد و تنه
ــکان  ــی ام ــدام از شــخصیت ها به تنهای ــر ک ــد. ه نه
گفتــن و شنیده شــدن را دارنــد و هرگــز یــک 
صــدا نســبت بــه آوای شــخصیِت دیگــر برجســتگی 
ــه  ــد یــا ســعی نمی کنــد آواهــای دیگــر را ل نمی یاب

کنــد.
ــی  ــه گه گاه ــده ک ــزی ش ــِت حس آمی ــن روای  ای
می کنــد  تــالش  می زنــد  هــم  شــاعرانگی  بــه 
ــان دادن  ــد نش ــدور از ب ــد؛ ب ــانی  باش ــاًل انس کام
یــک شــخصیت یــا تکریــِم شــخصیتی دیگــر؛ 
ــه  ــن مجموع ــه در ای ــیتی ک ــگاِه جنس ــدور از ن ب
ــی  ــه ب ــزد. نگاهــی ک ــدام از آن می گری نویســنده م
ــیاری  ــن بس ــود در بی ــه ش ــر گفت ــت اگ ــط نیس رب
ــا تعریــف غلطــی از مســئله ی  از نویســندگان زن )ب
فمینیســم نســبت بــه خواســتگاه آن( رواج دارد 
و موجــب جنســیت زدگــی آثــار آنهــا و البتــه 
ــا در  ــود. ام ــان می ش ــردن مخاطبانش ــش ک فروک
ــه جــای آن نگاهــی  ــگاه و ب ــن ن ــود ای ــر نب ــن اث ای
ــه ی  ــن بره ــه در ای ــت ک ــته اس ــانی تر، برجس انس
زمانــی بــرای یــک نویســنده می توانــد یــک امتیــاز 

باشــد چــرا کــه ایــن امــر بدیهــی گاهــی جایــش را 
ــد. ــندگان می ده ــیتِی نویس ــگاه جنس ــه ن ب

از  نمونــه ای  دوم، داســتاِن )مشــق شــب( کــه 
ــاه  ــی کوت ــت و برش ــتعاری اس ــتان اس ــک داس ی
ــر  ــک دخت ــه ی ــخص ک ــی راوِی اول ش را از زندگ
ــه  دانشــجو اســت در یــک اتوبــوس بیــن شــهری ب
ــر  ــاره گ ــتش نظ ــا دوس ــه ب ــذارد ک ــش می گ نمای
ــی  ــه زن ــتند و البت ــافران هس ــی از مس ــار بعض رفت
معتــرض نســبت بــه دســت درازی دیگــران، راننــده 
و شــاگردش، یــک مســافر ناخواســته کــه دختــری 
ــوس  ــه اتوب ــن ب ــط مأموری ــت و توس ــادی اس غیرع

ــوان. ــری ج ــه پس ــود و البت ــل می ش تحمی
در ایــن داســتان هــم، عــالوه بــر اینکــه تاحــدودی، 
نمی بینیــم،  بــه شــخصیت ها  نســبت  قضاوتــی 
هرچــه نیــاز بــه گفتنــش باشــد بــه تصویــر کشــیده 
ــا زیرکــی قســمتی از جامعــه  می شــود. نویســنده ب
و مردمانــش را همــراه بــا معضــالت همیشــگی 
ــه  ــرار ازخان ــر، ف ــی، فق ــد؛ آزار جنس ــت می کن روای
ــاطع  ــِد س ــوی ب ــتعاری، ب ــی اس ــا نگاه ــه ب و... ک
شــده از ایــن معضــالت را بــه بــوی تهــوع آوِر بــدِن 
مســافر ناخوانــده ربــط می دهــد و بــا ایــن تکنیــک 
نقــد خــود را نســبت بــه ایــن مســائل نشــان 
ــمت های  ــه  ی قس ــه هم ــِن راوی ب ــد. دوربی می ده
ــی بجــا از  ــی رود امــا بــا دیالوگ های اتوبــوس نم
شــخصیت های داســتان -بطــور مثــال- نشــان 
ــی  ــورد آزار جنس ــی م ــوس، زن ــِه اتوب ــد ت می ده
ــود زن  ــِی خ ــار افراط ــه رفت ــرد و البت ــرار می گی ق
ــل دارد.  ــای تأم ــأله ج ــن مس ــه ای ــراض ب در اعت
ــِر  ــته ی دخت ــان دادن گذش ــدون نش ــه ب ــا اینک ی
نوجوانــی کــه توســط مأموریــن وارد اتوبــوس شــده، 
ــده ی  ــل را برعه ــاعاِت قب ــازی از س ــن تصویرس ای
ــورد  ــن م ــچ داوری در ای ــذارد و هی ــب می گ مخاط

ــه  ــب ب ــدس زدن مخاط ــن ح ــه ای ــد. البت نمی کن
ــیدن  ــر کش ــه تصوی ــا ب ــود و ب ــم نمی ش ــا خت اینج
ــون در  ــک کامی ــده ی ی ــاگردش و رانن ــده، ش رانن
ــیدن- آن  ــیگار کش ــال س ــوس -در ح ــرون اتوب بی
را نمایان تــر می کنــد و بــا دنبــال کــردن ســیِر 
داســتان می شــود متوجــه شــد دربــاره ی چــه 

چیــزی حــرف می زننــد.
ــا نســبت  ــاوِت آدم ه ــگاِه بی تف ــر ن  و از همــه مهمت
بــه وضعیــت، حــال و سرنوشــت یکدیگــر اســت کــه 
ــش گذاشــته  ــه نمای ــوس ب ــن اتوب ــی در ای ــه خوب ب
ــده  ــن قاع ــم از ای ــا خــوِد راوی را ه می شــود و حت
شــاگرد  وقتــی  کــه  آنجــا  نمی کنــد؛  مســتثنا 
اتوبــوس دختــر نوجــوان را بــه خاطــر بــوی بــدش 
ــی اش  ــوس دور می کنــد، خــود راوی بی تفاوت از اتوب

را اعتــراف می کنــد.
بــاری »ایــن ســرزمین«، داســتان  آدم هاســت، 
صداهایشــان، دردهایشــان. داســتان خــوِد مــا و 
جهــان پیرامونمــان. روایت هایــی از انســان بــه 
ــن  ــیت اش و ای ــه جنس ــودن و ن ــان ب ــرِف انس ص
خصیصــه از بارزتریــن خصوصیــات ایــن اثــر اســت. 
از طــرف دیگــر اثبــات کننــده نــگاه متفــاوت یــک 
ــرد و در  ــت می گی ــه دس ــم ب ــی قل ــت وقت زن اس
جایگاهــی مادرانــه داســتاِن آدم هــا را -بــدور از 

نگاهــی جنســیتی- زایــش می کنــد.
ــن  ــتان ناهمگ ــت داس ــر بیس ــه خاط ــر ب ــن اث ای
و متفــاوت در آن، ایــن فرصــت را بــه مخاطــب 
ــا  ــه از آنه ــر برداشــت هایی ک ــالوه ب ــا ع ــد ت می ده
ــگاه و برداشــت های مختلــف دیگــری  گفتــه شــد ن
را در ایــن زمینــه داشــته باشــد و بــا خوانــدن هــر 
داســتان ، عــالوه بــر لــذِت کشــف بــه دلیــِل تعلیقــی 
ــان  ــت و زب ــوع روای ــود دارد، از ن ــا وج ــه در آنه ک

ــرد. ــذت بب یــک دســت هــر داســتان ل

نویســنده بــا نگاهــی دقیــق بــه شــکنندگی 
معناباختگی هــای  و  انســان  رفتارهــای 
و  نثــر  بهتریــن  اجتماعــی  تعامــالت 
ایــن  در  را  شــخصیت هایش  جذاب تریــن 
ــا داده  ــود ج ــاص خ ــک خ ــا تکنی ــه ب مجموع
ــا  ــده ب ــای زن ــوس و آدم ه ــی ملم ــت. جهان اس
ــه و  ــر پخت ــان نث ــا هم ــورده ب ــراش خ ــی ت زبان
ــد  ــت می زنن ــی دس ــق فضاهای ــه خل ــجم ب منس
ــت  ــان اس ــت در نوس ــم و واقعی ــان وه ــه می ک
کنارشــان  از  بی تفــاوت  هــرروز  کــه  طــوری 

مــی گذرنــد
یــک   « داســتان  شــخصیت  تنهایــی  مثــل 
ــک  ــه ی ــی ک ــخصی«  )کس ــال ش ــتان کام داس
کاری  هــا  آدم  نمی میــرد،  دیگــر  مــرده  بــار 
ــه ی  ــان گوش ــط هم ــدا فق ــه از خ ــد ک می کنن
دنــج تنهایــت را بخواهــی(.  یــا در داســتان  
ــم؟  ــا بدانی ــم ت ــد بمیری ــی بای ــش )یعن ــر بخ س
ــه  ــا هــر روز ب ــم. م ــه می کنی ــا مــرگ را تجرب م
ــد.  ــی پوس ــان  م ــر هایم ــم. س ــی می میری طریق
اینجاســت   . میشــود.(  فشــرده  قلب هایمــان 
ــوا  ــا ،محت ــت ت ــرده اس ــالش ک ــنده ت ــه نویس ک
کاراکترهــا، دیالوگ هــا و جمله هــای کلیــدی 

ــن  ــرای گفت ــی ب ــای فراوان ــن حرف ه مت
ــچ  ــد. هی ــته باش ــب داش ــه مخاط ب
حتــی  و  شــخصیت ها  از  یــک 
بــرای  را  جــا  جانــدار  اشــیا 
انــد.  نکــرده  تنــگ  دیگــری 

هنــر  بــا  را  عناصــرش  نویســنده 
میَتَنــد  ذوق و خالقیــت در هــم 

ــا  ــا و رنج ه ــی از درده ــا روایت ت
بــا  مجموعــه ای  بیافرینــد. 

نمادهــا و نشــانه هــا بــا 
اســتعاره ها  از  کمــک 

آمیختگــی  درهــم  و 
درک  فرهنگ هــا 

ــی  ــتی از زندگ درس
مخاطــب  بــه 

ــتان  ــرد در د اس ــد شــخصیت م ــد. همانن می ده
50 ســال را بــا تــرس  موزاییــک ســاز کــه 
خیــاِل کشــتِن یــک نفــر زندگــی  می کــرد.

و  مــرگ  موضــوع  بــا  گرایانــه  واقــع  اثــری 
ــتفاده  ــا اس ــطوره ها ب ــان دادن اس ــی و نش زندگ
ــر  ــز و درشــت ســاختاری پ از شــخصیت های ری
از تناقــض را نشــان می دهــد کــه در آن کلیــت 
جامعــه بــه تدریــج فردیــت شــخصیت را از بیــن 
ــی  ــر آدم های ــد و تصوی ــرده و او را رام می کن ب
ــی  ــت رهای ــه در نهای ــنت ک ــرف و س ــِر ع درگی
ــن  ــه  )ای ــد و میمن ــی نوی ــل تنهای ــد. مث می یابن
آدم هــا همــه چیزشــان دروغ اســت. دوســت 

ــان (. ــان، اعتراضش ــان تنفرش ــتن ش داش
زنــان در داســتان های ایــن مجموعــه، کنــار 
ــدر  ــه ق ــد ب ــی حاضرن ــخ و اســطوره و تنهای تاری
طاقــت داســتان، نــه آنقــدر کــه نفــس مخاطــب 
ــن  ــد در ای ــد. مانن ــش کن ــای نق ــرد، ایف را بگی
ــرف  ــن ح ــی م ــای چوب ــا ه ــرزمین......) زن س
ــوند  ــر می ش ــه دلگی ــی ک ــط گاه ــد، فق نمی زنن
در  درونــی  ارزش  جســتجوی  می ســوزند(. 
ایــن  زندگــی  معنــای  و  داســتان  آدم هــای 
کتــاب تعلــق بــه مخاطبانــی دارد کــه افــق 
ــادی  ــه ع ــک مجموع ــر از ی ــان فرات دیدش
اســت و بــرای ارزیابــی خــط بــه خــط 
ــل  ــا تام ــد ب ــر مخاطــب بای ــن اث ای

ــرد.  ــذت بب ــدش و ل بخوان

»این سرزمین«، 
داستان  آدم هاست، 

صداهایشان، 
دردهایشان. 

داستان خوِد ما و 
جهان پیرامونمان. 

روایت هایی از 
انسان به صرِف 
انسان بودن و 
نه جنسیت اش 
و این خصیصه 

از بارزترین 
خصوصیات این 

اثر است

راوی به مکانی 

مانندزیرپل 
زیرگذراشاره 

میکند.سعی 
نویسنده دراین 

داستان براین 
است که شخصیت 

اصلی ذهن 
خود رامتوجه 

ی واقعیت های 
تلخ کندتابلکه 

ازاین طریق 
بتواند جهان 

رابهتربه مخاطب 
بشناساند.
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شهریار قنبری

 نقص های گوناگون فیلمنامه
ــی  ــوان در نقص های ــن مشــکل را می ت اولی
کــه فیلمنامــه داشــت پیگیــری کــرد.  
پی رنــگ مهم تریــن نقــص ایــن فیلمنامــه 
ــت از  ــدون پرداخ ــوری و ب ــور ف ــود. عب ب
حــوادث اولیــه و گســترش پیــدا کــردن همیــن نقــص 
در ادامــه باعــث شــد اثــر علی رغــم قصــه ی خوبــش 
نتوانــد مخاطــب را پــای تلویزیــون بکشــاند. قصــه ی 
ــه  ــه فیلمنام ــود. قصــه ای ک ــی ب ــم قصــه ی خوب فیل
نویــس و بالطبــع آن کارگــردان نتوانســته بودنــد آن را 
خــوب پرداخــت کننــد. فاکتــور مهــم بومــی بــودن در 
فضایــی کــه از آن می شــد قصــه ای منحصــر بــه فــرد 
و مانــدگار درآورد را فیلمنامــه نویــس بــه ســادگی از 
ــکانس  ــه و س ــد لحظ ــز چن ــود.  بج ــرده ب ــن ب بی
مانــدگار مثــل مــرگ شــیرزاد و مــرگ ایرج در اواســط 
فیلــم ، انتقــام  ســکانس حملــه عراقی هــا بــه پــادگان،  
فیلــم تقریبــا هیــچ ســکانس جــذاب و قابــل توجهــی 
نداشــت. کارگــردان آن انــرژی کــه الزمــه ی ایــن ژانــر 
ــق  ــم تزری ــه فیل ــت را ب ــی آن هس ــکل حماس و ش
نکــرده بــود. دم دســتی بــودن خیلــی از اتفاقــات کــه 
ــا پرداخــت درســت آنهــا بــه هرچــه بهتــر  می شــد ب
ــم را  ــم کمــک کــرد کیفیــت فیل شــدن قصــه ی فیل
ــی  ــرم روای ــدا ف ــود.  ایل ــی کشــانده ب ــه ســطح نازل ب
خــاص داشــت.  قبــل از شــروع فیلــم در یــک روایــت 
ــت  ــم روای ــان فیل ــط و پای ــی از اواس ــه بخش افتتاحی
ــق  ــه تعلی ــی می توانســت ب ــرم روای ــن ف ــد.  ای می ش
ــه جــای آن بیشــتر باعــث  فیلــم کمــک کنــد امــا ب

ســردرگمی مخاطــب شــد. 

 تاریــخ روایــت قصــه فیلــم و عــدم انطبــاق 
بــا جغرافیــای واقعــی

ــا  ــالم ســال های 1358 ت ــم در ای ــی فیل قصــه ی اصل
ــگ  ــوز جن ــه هن ــی ک ــاد. زمان ــاق می افت 1359 اتف
ــام »گــوش  ــه ن ــه ب ــرادی ک ــود.  اف ــاده ب ــاق نیفت اتف
بــر« در فیلــم از آن هــا یــاد می شــد بخشــی از طوایــف 
اطــراف مــرز مهــران هســتند کــه قبــل و بعــد ازجنگ 
ــد.  بســیاری  ــه مــردم وارد کردن ــادی ب ضربه هــای زی
ــه  ــی توســط همیــن گــوش برهــا ب از نیروهــای ایران
اســارت گرفتــه شــدند.  از لوکیشــن، موســیقی و 
ــود آن را  ــه  نمی ش ــد ک ــتفاده می ش ــری اس ــان ل زب
نقــص فیلــم دانســت امــا چــون جنــگ یــک واقعیــت 
غیــر قابــل انــکار و مربــوط بــه تاریــخ اســت نســبت 
چندانــی بــا تخیــل نــدارد. در ارائــه یــک اثــر تاریخــی 
-جنگــی آنچــه حائــز اهمیــت اســت صراحــت لهجــه 

ــل  ــه تخی ــر گون ــاری از ه در پرداخــت داســتانی و ع
بایــد باشــد.  تعویــض بــدون دلیــل و مهندســی 
نشــده ایــن لوکیشــن بــا توجــه بــه حضــور پــر رنــگ 
و شناســنامه دار ســرزمینی دیگــر کــه اگر از لوکیشــن 
ــم نمی شــود از موســیقی آن عبــور  ــان آن بگذری و زب

کــرد لطمــه بســیار بــدی بــه فیلــم زده بــود. 

 بازی های کسل کننده
ســطح  همــان  در  هــم  فیلــم  بازیگــران  بــازی 
اســتانداردهای فیلم هــای تلویزیــون مانــده بــود. 
ــه  ــک تن ــی و ی ــه تنهای ــدام ب ــر ک ــه ه ــی ک بازیگران
ــد و آن را  ــم بده ــه فیل ــازه ای ب ــون ت می توانســت خ
نجــات دهــد. نــه پوریــا پورســرخ آن بازیگــر فیلم هــای 
همیشــگی اش بــود نــه مجید مظفــری نشــانی از بازی 
فــوق العــاده دلچســبش در ســریال های گذشــته 
داشــت و نــه حتــا مهــدی صبایــی و جعفــر دهقــان. 
کســالت عجیبــی در بــازی بازیگــران فیلــم بــه چشــم 
ایــن کســالت حتــا در ســکانس های  می خــورد. 
ــق  ــم را از رم ــت و فیل ــود داش ــم وج ــی آن ه جنگ
ــم( و  ــود. دو بازیگــر دیگرســینا رازانی)کری ــه ب انداخت
رضــا نجفی)عموبرفــی( کــه رگه هــای طنــز در بــازی 
ــالت  ــن کس ــد ای ــته بودن ــد نتوانس ــده می ش آن دی
ــی  ــی فیلــم را ترمیــم ببخشــند.   تنهــا بازیگران درون
ــت  ــان درس ــا پای ــش را ت ــت نقش ــوان گف ــه می ت ک
ــی  ــس و حال ــر ح ــم اگ ــد و فیل ــازی کردن ــا ب و بج
ــم  ــت کاظ ــمه می گرف ــا سرچش ــازی آنه ــت از ب داش
هژیرآزاد)شــیرعلی خــان( و خســرو شــهراز)نصیرخان( 
بودنــد.  ایــن دوبازیگــر هــم نقــش را بــه درســتی بازی 
کردنــد. هــم زبــان بومــی کــه اســتفاده می کردنــد بــر 

ــود.  نقشــش جــا افتــاده ب
سکانســی کــه نصیــر خــان در میانــه کــوه نشســته و 

ــدازی و جنــگ عشــایر  در پــس زمینــه صــدای تیران
ــا  ــی اش ب ــد. رودروی ــوش می رس ــه گ ــا ب ــا عراقی ه ب
قاتــل بــرادر و بخشــش بزرگوارنــه و بالفاصلــه خنجــر 
از پشــت خوردنــش. مــرگ نصیــر خــان مرگــی   بــه 
یادماندنی تریــن و نمادیــن بــود. خصوصــا وقتــی پــای 
ــختی  ــه س ــش  ب ــدا از گلوی ــیند و ص ــی نش ــوه م ک
خــارج می شــود و آخریــن گلولــه تفنگــش را به نشــان 
موفقیــت در بــه اتمــام رســاندن کار)گرفتــن انتقــام( 
سلحشــورانه بــه هــوا شــلیک می کنــد. یــا مرگ شــیر 
علــی خــان بعــد از کشــتن چندیــن عراقــی بــا برنــوی 
معــروف دســته کوتاهــش، مرگــی کــه در بــاور مــردم 
لرســتان بــه »یــه ســاهاتی یــا یــه درنگــی« »ســکته« 
ــه  ــم از جمل ــوان فیل ــران نوج ــت.  بازیگ ــروف اس مع
ــه  تاحــدودی  ــی) ســیاوش(  و بقی ــر ســاالر قوام امی

توانســته بودنــد بــه فیلــم تــوان و انــرژی بدهنــد.

 بازیگران زن 
ایلــدا از دوبازیگــر زن حرفــه ای ســینمای ایــران و چند 

پدیــده ی تــازه اســتفاده می کــرد. 
ــه  ــره  ک ــوروزی دو چه ــا ن ــودرزی و مین ــه گ فاطم
ــری  ــای دیگ ــا نقش ه ــدا ب ــان در ایل مقایســه بازی ش
ــش  ــت.  نق ــاوت اس ــیار متف ــد  بس ــا کرده ان ــه ایف ک
ایــن دو زن را بــا توجــه بــه ایــن کــه نــام ســریال هــم 
ــدا کــه  ــژه یعنــی همــان ایل ــر گرفتــه از بانویــی وی ب
ــه  ــی دارد، گرفت ــه ازای بیرون ــا ب ــم م ــتان ه در لرس
ــا  ــودرزی و مین ــه گ ــازی  فاطم ــود.   در ب ــده ب ش
نــوروزی  هــم چیــز خاصــی دیــده نمــی شــد. ایــن دو 
بازیگــر بیشــتر در ســایه و البتــه مثــل بقیــه بازیگــران 
ــازی  ــر ایــن فیلــم کســل کننــده و خســته ب مطرح ت
می کردنــد. در ایــن بیــن خانــم مینــا نــوروزی کامــال 
ــازی یکدســت خســرو شــهراز)نصیرخان(  در ســایه ب

قــرار گرفتــه بــود. خانــم گــودرزی هــم بجــز در چنــد 
ــم  ســکانس نقــش خاصــی در پیشــبرد داســتان فیل
ــت)  ــر آوا داروی ــران جوان ت ــان بازیگ ــت.  درمی نداش
هاویــر( بــا توجــه بــه حضــور کــم در ســینمای ایــران 
ــه  ــود ب ــی از خ ــل قبول ــازی  قاب ــت ب ــوان گف می ت
نمایــش گذاشــت.  هاویــر در واقــع نقــش اصلــی قصــه 
بــود و عنــوان ایلــدا نیــز در پایــان بــه وی نســبت پیدا 
ــری عاشــق  ــش دخت ــدا نق ــت در ابت ــرد.  داروی می ک
پیشــه را  پیشــبرد امــا بــا مــرگ شــیرزاد) عشــقش( 
ــد  ــاد. بع ــاق افت ــازی وی اتف ــش و ب ــی در نق چرخش
از قتــل شــیرزاد هاویــر دختــری عاصــی و بــه نوعــی 
ــا  مگرگــوش) عــدم حــرف شــنوی از دیگــران( را ایف
ــل  ــه قات ــا دســته ای ک ــروی اش ب ــرد. ســکانس روب ک
را بــه عدالــت گاه می بردنــد. آرامشــش در ایــن 
ســکانس. خیلــی محکــم و مردانــه اســلحه را گرفــت 
و گلنگــدن را کشــید. امــا در صدایــش لــرزه ی خاصــی 
ــر  ــد) جعف ــد اســتوار کاکاون ــا تهدی وجــود داشــت. ب
دهقــان( مصمــم تــر و محکم تــر شــد. قاتــل را 
فراخوانــد و اســلحه را بــه طرفــش گرفــت. بــا حمله ی 
چنــد عراقــی حاضــر اســلحه ی هاویــر بــرای حمایــت 
از قاتــل عشــقش چرخیــد و بــه طــرف دشــمن )قاتــل 

اصلــی( شــلیک کــرد. 
بــازی درســت و قابــل قبــول و حــس دوگانــه ای کــه 
دارویــت در ایــن ســکانس ایفــا کــرد از وی بازیگــری 
بــه یادماندنــی بــه جــای گذاشــت. تقابــل بــازی ســه 
بازیگــر در ایــن ســکانس و مویــه ی هاویــر و تداخــل 
ایــن مویــه بــا ضرباهنــگ و ریتــم حــزن انگیــز 
ارکســتر ، حضــور اســب بــه عنــوان نمــاد جنگ هــای 
عشــیره ای از نکته هــای جــذاب بــازی دارویــت و ایلــدا 

بــود.  
ــود.   ــم ب ــکانس فیل ــترن ترین س ــکانس وس ــن س ای
ــن  ــا همی ــراق ب ــران و ع ــگ ای ــت جن ــوان گف می ت

ــورد.  ــم خ ــی رق ــه یادماندن ــکانس ب س
ــوع عاشــقانه وجــود داشــت.  ــج ن ــم پن ــن فیل  در مت
ــر  ــرباز و  دخت ــق س ــیرزاد، عش ــر و ش ــق هاوی عش
ــم و  ــق کری ــزدش، عش ــاور و نام ــق ی ــی، عش عراق
از  دختردایــی اش.  و  ســیاوش  عشــق  همســرش، 
همــه ی ایــن روایت هــا تنهــا عشــق هاویــر و شــیرزاد 
را جنــگ و البتــه مســائل بومــی بــه نابــودی کشــاند. 
ــه خشــم و  ــر از عشــق ب ــا  سرنوشــت عشــق هاوی ام
ــازه ی  ــدای ت ــا ایل ــد ت ــی چرخی ــه مهربان ــم ب از خش
ســاخته و پرداختــه شــود. ایــن چرخــش را آوا دارویت 

بــه خوبــی بــه نمایــش گذاشــت. 
-مــن نمی تونــم بجنگــم کــه منــو رد می کنیــد 
عقــب. زنــا جــدا می شــن تــا نشــون بــدن کــه 

ســخت تره همیشــه  مونــدن  مرد تــرن. 
بعــد از  شــیرعلی خــان، هاویــر هــم جــز کســانی بــود 
ــم  ــی ک ــای بوم ــه ای زیب ــش جمل ــه در دیالوگ های ک
نبــود. »خــون ایــرج ســهم ســیاه بختــی منــه، مافاتــه 

بزنــه وت، دختــر ترشــیده ی تمــارزو«
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ایلدا، حماسه ای که لرستان برای ایالم سرود
ــی  ــین پیرحیات ــندگی نوش ــدل و نویس ــا قوی ــی رام ــه کارگردان ــریالی  ب ــدا س                 ایل
بــا محوریــت جنــگ تحمیلــی در روزهــای آغازیــن آن و در 24 قســمت محصــول دیگــری 
از صــدا و ســیما بــود کــه در لرســتان تولیــد و از شــبکه اول تلویزیــون ایــران پخــش شــد. 
داســتان فیلــم روایــت زندگــی و  تنــش بــر ســر ازدواج و درگیــری دو جــوان) دو ایــل( بــه 
خاطــر همیــن مســئله بــود. رفتــه رفتــه ایــن مســئله بــه حاشــیه رفــت و داســتان فیلــم 
بُعــد و گســترش بیشــتری پیــدا کــرد و از مســائل جدی تــر بــرای ایــل و کشــور صحبــت 
بــه میــان آورد. در واقــع تنــش ابتــدای فیلــم پــس زمینــه ای ســاخت تــا فیلــم به منظــور و 
درونمایــه اصلــی اش کــه همــان دفــاع از وطــن بــود دســت پیــدا کنــد.  اگــر اســتانداردهای 
ــرای  ــود. حــرف تــازه ای ب تلویزیــون ایــران را در نظــر بگیریــم ایلــدا ســریال متوســطی ب
ــت  ــی داش ــی متفاوت ــه کارگردان ــدا ن ــریال ایل ــون س ــه مضم ــه ب ــا توج ــت. ب ــن نداش گفت
ــر بیایــد.  ــود از عهــده داســتان فیلــم و فعــل و انفعــاالت آن ب ــه نویســنده توانســته ب و ن
نگاهــی بــه کارنامــه ی کارگــردان و حضــورش در کنــار فیلمســازان برجســته ایــران از جملــه 
ــد  ــان می ده ــی نش ــریال تلویزیون ــدن س ــاخت چندی ــی و س ــروز افخم ــدل و به ــر قوی امی
ــا حتــا کمــی  ــا همــان اســتانداردها ی ــه یــک فیلــم ب ــرای ارائ ــه کافــی ب کارگــردان تجرب
باالتــر را هــم داشــته اســت.  بــه نظــر مــی رســید ســریال و عواملــش از اعتمــاد بــه نفــس 
ــن در  ــد.  ای ــق کنن ــازه ای خل ــذاب و ت ــر ج ــته اند اث ــتند و نتوانس ــوردار نیس ــی برخ کاف
حالــی اســت کــه موضــوع، قصــه، فضــای داســتانی و موســیقی حماســی اثــری گیراتــر را 

ــر فیلــم ایلــدا اســت.  ــی ب می طلبیــد.  آنچــه مــی خوانیــد نقــدی  اجمال

اشاره

قصه ی فیلم هیچ 
تناسبی با موسیقی 
آن نداشت. عدم 

شناخت کارگردان 
و آهنگساز از 

حس حماسی در 
موسیقی بومی 

لرستان و جزئیات 
بسیار آن یکی از 
ضعف های بزرگ 

فیلم بود. سکانس 
مرگ شیرزاد و 

آمدن جنازه وی 
با موسیقی بی رمق 

و خالی از روح 
تکاندهنده ی مرگ 

در میان مردمان 
سرزمین لرستان 

این سکانس را از 
توان انداخت

تعویض بدون 
دلیل و مهندسی 

نشده این 
لوکیشن با توجه 

به حضور پر رنگ 
و شناسنامه دار 

سرزمینی دیگر که 
اگر از لوکیشن و 
زبان آن بگذریم 

نمی شود از 
موسیقی آن عبور 

کرد لطمه بسیار 
بدی به فیلم زده 

بود. 
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ویژه نامه ادبی

ایلدا بازیگران بومی   
 ایلــدا، عــالوه بــر این هــا از بازیگــران بومــی 
پیمــان  بجــز  کــه  می کــرد  اســتفاده  هــم 
حضــور  باقــی  واحــدی(   کرم زاده)گروهبــان 
کمرنــگ و در حاشــیه ای داشــتند.  بازیگرانــی 
کــه اغلــب در فیلم هــای طنــز ســطحی صــدا 
وســیمای مرکــز استان)شــبکه ی افــالک( بــه 
ــی اســت  ــد.  ایــن در حال ایفــای نقــش می پردازن
ــگ  ــت رن ــی می توانس ــران بوم ــازی بازیگ ــه ب ک
ــالت  ــد و آن کس ــم بده ــه فیل ــری ب ــوی دیگ و ب
و کنــدی بازیگــران اصلــی  توســط بازیگــران 
ــم  ــی فیل ــران بوم ــود. بازیگ ــع ش ــم رف ــی فیل بوم
نشــان دادنــد کــه ســطح  کیفــی بازیشــان بســیار 
نازل تــر از یــک نقــش فرعــی در ســریالی بــا 

ــت.  ــری اس ــش سراس ــاد پخ ابع

 موســیقی بی رمق و از نفس افتاده
ــران از  ــازی بازیگ ــبیه ب ــم ش ــم ه ــیقی فیل موس
ــبی  ــچ تناس ــم هی ــه ی فیل ــود. قص ــده ب کار درآم
شــناخت  عــدم  نداشــت.  آن  موســیقی  بــا 
در  از حــس حماســی  آهنگســاز  و  کارگــردان 
ــیار آن  ــات بس ــتان و جزئی ــی لرس ــیقی بوم موس
ــود. ســکانس  ــم ب ــزرگ فیل ــای ب ــی از ضعف ه یک
مــرگ شــیرزاد و آمــدن جنــازه وی بــا موســیقی 
ــرگ در  ــده ی م ــی از روح تکاندهن ــق و خال بی رم
میــان مردمــان ســرزمین لرســتان ایــن ســکانس 
را از تــوان انداخــت. ایــن در حالــی بــود کــه مرگ 
و موســیقی مربــوط بــه مــرگ در  فرهنــگ بومــی 
ــتفاده  ــت اس ــم  اس ــس غ ــار از ح ــتان سرش لرس
ــتان  ــزای لرس ــگ ع ــه در فرهن ــه ک از آوای زنان
ــن  ــروف اســت می توانســت ای ــه )وه شــت(  مع ب
نشــان  تراژیک تــر  و  کوبنده تــر  را  ســکانس 
ــم  ــای فیل ــدا و انته ــیقی در ابت ــن موس ــد.  ای ده
ــیار  ــر بس ــده تاثی ــته ی خوانن ــس خس ــا نف ــز ب نی
ــم  ــاخصه ی مه ــت.  ش ــب گذاش ــر مخاط ــدی ب ب
موســیقی لرســتان حــس حماســی آن اســت. 
ــت  ــیقی می توانس ــن موس ــت از ای ــناخت درس ش
بــار اصلــی قصــه ی فیلــم را هــم بــه دوش بکشــد 

ــد.  ــتی از آن نش ــتفاده درس ــفانه اس ــه متاس ک

لوکیشن و جغرافی فیلم  
ــده  ــم دی ــن فیل ــتان در ای ــت لرس ــه از طبیع آنچ
ایــن  شــد هــم آن طبیعــت بکــر و بی نظیــر 
ــه  ــم ب ــاید قصــه ی فیل ــد ش ــود. هرچن ــه نب منطق
آن احتیاجــی نداشــت.  می تــوان علــت ایــن 
ــای  ــا جغرافی ــا ب ــن جغرافی ــق ای ــئله را تطبی مس
ــه  ــالم ب ــه ی ای ــم یعنــی منطق ــی فیل قصــه ی اصل
ــت  ــی از طبیع ــورت بخش ــر ص ــمار آورد. در ه ش
لرســتان هــم در فیلــم دیــده شــد و مشــتی بــود 

ــروار. ــه خ نمون

 ایلدا، مردم و فضای مجازی
ــی  ــم خوب ــا فیل ــن حرف ه ــام ای ــا تم ــا ب ــدا ام ایل
بــود.  چهــره ای بســیار زیبــا و لطیــف از مردمــان 
ایــن ســرزمین نشــان داد. چهــره ای کــه در 
فیلم هــای دیگــر یــا در ذهــن مــردم ایــران 
کمتــر دیــده شــده اســت.  متاســفانه در ابتــدای 
ــه آن  ــادی ب ــای زی ــم هجمه ه ــن فیل ــش ای پخ
شــد. ایــن هجمه هــا بعضــا از طــرف کســانی 
ــه  ــبت ب ــری نس ــت و تبح ــچ دریاف ــه هی ــود ک ب
ــد. در  ســینما، فیلــم و مســائل پیرمــون آن ندارن
ــاد  ــه انتق ــان ب ــازی زب ــای مج ــات و فض مطبوع
ــر  ــا بی اث ــن هجمه ه ــا آرام آرام ای ــودند.  ام گش
شــد و فیلــم همــه ی ایــن نگاه هــا را عــوض 

ــرد.   ک
ــان  ــن مخالف ــر همی ــالف نظ ــر خ ــم ب ــان فیل زب
اتفاقــا  بــود.  هوشــمندانه ای  و  درســت  زبــان 
جــای تــا جــای از بعضــی جمله هــا یــا واژه هــای 
زیبــای بومــی اســتفاده می کــرد کــه بســیار 
ــری و  ــان ل ــد.  زب ــذاب بودن ــه و ج ــل توج قاب
ــا  ــان مناطــق کــرد نشــین ی ــر خــالف زب لکــی ب
جنــوب کشــورمان کــه یــک معــادل فارســی هــم 
ــام و  ــه نمی شــود از آن تم ــی اســت ک دارد  زبان

کمــال در یــک فیلــم کــه پخــش سراســری دارد، 
ــرد.  ــتفاده ک اس

ــد و  ــرف زده می ش ــاره آن ح ــه درب ــونتی ک خش
حملــه ی  بســیاری بــه ایــن مســئله شــد عجیــب 
هنــوز  کــه  خشــونتی  بــود.  انتظــار  از  دور  و 
مناطقــی   در  می توانیــم  را  آن  از  رگه هایــی 
از  خرم آبــاد پیــدا کنیــم. مســئله ای کــه در 
بــه  تنهــا  نــه  آن  انــکار  و  هســت  خرم آبــاد 
ــان کاری آن  ــاع و پنه ــه دف ــا نیســت بلک ــع م نف
ــل  ــگ اصی ــه فرهن ــری ب ــران ناپذی ــات جب لطم

لرســتان خواهــد زد. 

ایالم برای  لرستان   حماسه 
ــود  فــارغ از همــه ی نقص هــا، ایلــدا حماســه ای ب
کــه لرســتان بــا زبــان و فرهنــگ و موســیقی اش 
انــگار  کــه  ســرزمینی  ســرود.  ایــالم  بــرای 
لــر  اقــوام  اســت. هنــوز  لرســتان  از  بخشــی 
بســیاری در مناطــق دهلــران، موســیان و مهــران 
ــردم  ــن م ــن ای ــوز در بی ــد و هن ــی می کنن زندگ
موســیقی، زبــان و فرهنــگ لرســتان جریــان 
ــدود  ــی از مع ــگ یک ــایر در جن ــش عش دارد. نق
ــه چشــم  ــوم ســینما ب ــه در مدی ــود ک ــی ب دفعات
همــگان خــورد.  لرســتان و ایــالم در جنــگ 
نقــش بســیاری  ایفــا کردنــد. تمــام مناطــق 
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــات م ــه دفع ــالم ب ــرزی  ای م
گرفــت.  ســرزمین لرســتان بارهــا موشــک بــاران 
ــگی  ــور همیش ــا حض ــردم م ــد. م ــاران ش و بمب
از  امــا کســی  و پررنــگ در جنــگ داشــتند. 
حماســه ی مــردم لرســتان و ایــالم اثــری هنــری 
ــا  ــینمای م ــگ در س ــت. جن ــرده اس ــد نک تولی
معطــوف بــه خوزســتان و کردســتان شــده انــگار 
ــرزمین مان در آن  ــر س ــان دیگ ــگار مردم ــه ان ن

ــتند. ــور داش حض

 لرستان ســرزمینی برای سینما 
لرســتان ســرزمین زیبایــی اســت. ایــن پتانســیل 
را دارد کــه لوکیشــن فیلم هــای بســیاری باشــد. 
ــه کمــک گردشــگری  ــد ب صنعــت ســینما می توان
ــازه  ــود. اج ــده ش ــر دی ــتان بهت ــا لرس ــد ت بیای
دارنــد  تمایــل  کــه  هنرمندانــی  از  و  بدهیــم 
تهیــه  ســرزمین  ایــن  در  را  هنری شــان  اثــر 
ــان  ــه آن ــوش ب ــم. روی خ ــتقبال کنی ــد اس کنن
لرســتان  نبندیــم.  را  درهــا  بدهیــم.  نشــان 
موســائیان ها  و  غالمرضایی هــا  ســرزمین  تنهــا 
نیســت. ســرزمین تمــام ملــت ایــران اســت. 
دیگــر  بــرای  حماســه ای  می توانــد  لرســتان 
ــرای  اقــوام ملــت ایــران  بســراید و  ســرزمینی ب
ســینما باشــد. بســترش را فراهــم کنیــم تــا ایــن 
اتفــاق خــوب هنــری- فرهنگــی را در اســتان 
ــم  ــور ه ــگ کش ــینما و فرهن ــی س ــم.  اهال ببینی
لرســتان  در  حضــور  بــرای  بســیاری  تمایــل 
بــه  بایــد  ایــن ســرزمین  دارنــد.  قصه هــای 
گــوش اهالــی فرهنــگ کشــور برســد. ایــن مــرز 
و بــوم ســرزمین قصه هاســت. قصه هــای نــاب 
ــم  ــه حکی ــا ک ــی آنج ــار از روح جنگندگ و سرش

ــه:  ــتی گفت ــه درس ــی ب فردوس
هنر نزد ایرانیان اســت و بس
 نگیرند شــیر ژیان را به کس

و سرشــار از لطافــت اســت آنجــا کــه شــاعر 
می گویــد: جغرافیــا  ایــن  اهــل  گمنــام 

تفنگ حیفه که آهو بکشــی       آهو قشــنگه
ــگ  ــه بکشــی کــوک کوهــی       رن تفنــگ حیف

وارنگــه
تفنــگ دردت و جونــم        تفنــگ بــی تــو 

نمونــم
ــن  ــه ای ــاز دارد. ب ــا نی ــن قصه ه ــه ای ــینما ب و س
لطافت هــا و عواطــف سرشــار قــوم لــر.  ایــن 
ــاید  ــد و ش ــور بای ــوز آن ط ــار هن ــف سرش عواط
ــده  ــون دی ــا تلویزی ــرده ی ــر روی پ در ســینما و ب
نشــده تــا همــگان بــا آن آشــنا شــوند. آرام 
ایلداهــای  و  ایلــدا  بدهیــم  اجــازه  و  باشــیم 
ــز  ــا نی ــرزمین م ــا س ــوند ت ــاخته ش ــری س دیگ

ــود.  ــا ش ــده و پوی بالن

ســید علیرضــا ســبط احمــدی، کــه فعالیــت حرفــه ای 
خــود را در ســینما در مقــام تهیــه کننــده بــا »نغمــه« 
ــد  ــرد، چن ــروع ک ــال 80 ش ــی در س ــم طالب ابوالقاس
ــم  ــی ابراهی ــه کارگردان ــی ســینمایی را ب ــی در پ کار پ
ــروزش تهبــه و تولیــد می کنــد کــه شــاید »ســنگ  ف
ــش  ــرای نق ــه ب ــی ک ــیمرغ بلورین ــل س ــه دلی اول« ب
اول مــرد، نصیــب محســن تنابنــده کــرد، او را بیشــتر 
در مقــام تهیــه کننــده بــر ســر زبان هــا نشــاند. ســبط 
ــی در  ــه کنندگ ــینما، از تهی ــا س ــان ب ــدی همزم احم
ــه ســریال هایی  ــا تهی ــد و ب ــل نمان ــز غاف ــون نی تلویزی
نظیــر »ایــران بیســت ســال بعــد«، »آتــش زیــر 
خاکســتر« و ســریال های کــم مخاطبــی از ایــن دســت 
ــا  ــال 94 ب ــا در س ــد ت ــه می ده ــود را ادام ــت خ فعالی
ســریال مناســبتی »خــوب بــد زشــت« منوچهــر هادی 
و ســال بعــد ســریال »همســایه هــا«ی مهــران غفوریان 
ــد. ــب می کن ــه ســمت خــود جل ــگاه را ب ــار دیگــر ن ب

ــا ســریال دفــاع  حــاال پــس از وقفــه ای چنــد ســاله، ب
مقدســی »ایلــدا« بــه کارگردانــی رامــا قویــدل بــار دیگر 
میهمــان ایــن شــب های بیننده هــای تلویزیــون از 
شــبکه اول ســیما شــده اســت. ســریالی که ســیما فیلم 
ــه پخــش رســانده  ــاع مقــدس ب ــرای هفتــه دف آن را ب
اســت و معتقــد اســت یکــی از ســریال های پــر بازیگــر 

ــه شــمار می آیــد. ایــن روزهــای تلویزیــون ب
اولیــن قســمت ایــن ســریال بــا بــازی مجیــد مظفــری، 
ــرآزاد،  ــم هژی ــرخ، کاظ ــا پورس ــودرزی، پوری ــه گ فاطم

جعفــر دهقــان و ســایر بازیگــران جمعه 
شــب پخــش شــد و بــه همیــن بهانــه با 
تهیــه کننــده ایــن ســریال یعنــی ســید 
ــت و  ــه گف ــدی ب ــبط احم ــا س علیرض
گــو نشســته ایم کــه در ادامــه خواهیــد 

خوانــد...
 

داستانی کامال تخیلی
ــه  ســید علیرضــا ســبط احمــدی، تهی
ــوص  ــدا« در خص ــریال »ایل ــده س کنن

ــرای  ــک ماج ــاس ی ــر اس ــدا« ب ــتان »ایل ــه داس اینک
ــامی  ــه و اس ــا ن ــده ی ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــی ب واقع
شــخصیت های ایــن ســریال در واقعیــت وجــود داشــته 
انــد و یــا فقط تخیل نویســنده ســریال هســتند، پاســخ 
داد: داســتان و ماجــرای ســریال »ایلدا« و اســامی تمامی 
ــن ســریال کامــال تخیــل نویســنده  شــخصیت های ای
ایــن ســریال اســت ولــی نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن 
اســت کــه قصــه بــه دعــوا، اختــالف و نــزاع دو ایــل از 
ــا  ــه ب ــردد ک ــراق برمی گ ــران و ع ــالت مرزنشــین ای ای
آغــاز جنــگ تحمیلــی ما بــا عــراق، ایــن دو ایــل تمامی 
اختالفــات خــود را کنــار گذاشــته و بــا وحدتــی که بین 
آن هــا بوجــود می آیــد، در برابــر دشــمن مشــترک خود 

ــه مقابلــه می ایســتند. ــا پــای جــان ب ت
ــا  ــا ب ــر م ــان جنــگ نابراب طبیعــی اســت کــه در جری
عــراق، بــه خصــوص در روزهــای نخســتین ایــن جنگ، 
ایــن مردمــان شــجاع و جســور ایلیاتــی بودنــد کــه در 
ــوم  ــا دشــمن ایــن مــرز و ب ــه مقابلــه ب کنــار ارتــش ب
ایســتادند و جــان خــود را نثــار کردنــد و قاعدتــا بعضــی 
از شــخصیت های حاضــر در ســریال، مابــه ازای واقعــی 
دارنــد و در دل ایــن جنــگ مــردان و زنانــی باغیــرت از 
مردمــان ایــل نشــین، حضــوری جانانــه در ایــن پیــکار 

داشــته اند.

نقــش جعفــر دهقــان مــا بــه ازای کامــال واقعی 
دارد

ــدا« در نقطــه  ــان داســتان »ایل ــه عنــوان مثــال جری ب
ــگاهی از  ــک پاس ــا ی ــذرد و در آنج ــرزی می گ ــر م صف
ــگاه را  ــس آن پاس ــش رئی ــه نق ــود دارد ک ــش وج ارت
ــه  ــی ک ــا مطالعات ــد. ب ــازی می کن ــان« ب ــر دهق »جعف
خــود بنــده داشــته ام، در آن زمــان همچین شــخصیتی 
در چنیــن جایگاهــی وجــود داشــته که بــا رشــادت ها و 
از خودگذشــتگی های خــود در طــول جنــگ، توانســته 
ــاال در ارتــش برســد و خدمــات  بــه درجــات نظامــی ب
ــوم داشــته اســت کــه مــا  ــه ایــن مــرز و ب ــده ای ب ارزن
ســعی کردیــم گوشــه ای از ایــن دلیری هــا را در »ایلــدا« 

نشــان دهیــم.

ســعی کنیــد مــردم عــادی را قهرمــان نشــان 
دهیــد

نکتــه ای کــه وجــود دارد این اســت که متاســفانه ســهم 
تلویزیــون و ســینمای مــا از دالوری هــا و رشــادت هــای 
مردمــان ایــل نشــین بــه خصــوص در روزهــای ابتدایــی 

جنــگ، بســیار کــم بــوده و تــا بــه حــال خیلــی بــه این 
قشــر شــجاع در جنــگ نپرداخته ایــم. همــان طــور کــه 
ــن  ــکان و ای ــرداران، پزش ــان، تصویرب ــش عکاس ــه نق ب
ــد  ــه ش ــم. چ ــاره کرده ای ــر اش ــاص کمت ــای خ گروه ه
کــه ســراغ همچیــن ســوژه ای رفتیــد و در نگاهــی دیگر 
می توانســتید ســوژه اصلــی ســریال خــود را مثــال بــه 
یکــی از فرماندهــان اصلــی جنــگ اختصــاص می دادید 
و احتمــاال از بعــد تبلیغاتــی نیــز دســت و بــال بازتــری 

داشتید.
بلــه دقیقــا؛ حتــی مــا می توانســتیم بــا ســوژه حضــور 
یکــی از فرماندهــان ارشــد جنگ و حساســیت داســتان، 
بــرآورد مالــی بیشــتری نیــز لحــاظ کنیــم و بــه قــول 
شــما حاشــیه های تبلیغاتــی آن نیــز بــه جــای خــود؛ 
ولــی نکتــه ای کــه بــرای مــا از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار بــود و مقــام معظم رهبــری در ســخنان اخیر 
خــود نیــز بــه آن اشــاره کردنــد، پرداختــن بــه آدم هــا 
ــدون  و مردمــان عــادی اســت کــه در زمــان جنــگ، ب
هیــچ ادعایــی دســت از خانــه و خانــواده خود کشــیدند 
ــادت هایی  ــه رش ــده و چ ــگ آم ــای جن ــه میدان ه و ب
ــور  ــان دادن حض ــتند. نش ــادگار گذاش ــه ی ــود ب از خ
شــجاعانه مردمانــی ایــل نشــینی کــه همــواره در صــف 
اول مرزبانــی از کشــور بودنــد، بــرای نخســتین بــار در 
یــک ســریال »الــف« تلویزیــون دارد بــه تصویر کشــیده 
می شــود. مردمانــی ســاده و باصفــا و غیــور کــه نشــان 
دادن شــجاعت هایشــان در قــاب تلویزیــون خالــی بــود 
ــه در  ــدم ک ــود دیدی ــه خ ــا وظیف و م
ــا را  ــن دالوری ه ــدا« گوشــه ای از ای »ایل

بــه تصویــر کشــیم.

برآورد نظامی ما 6 برابر شد
مقــداری از ســختی ها و مشــکالت تولید 
ــان  ــی برایم ــاع مقدس ــریال های دف س
بیشــتر بگوییــد. چــون در مصاحبه هایی 
ــن  ــدگان ای ــه کنن ــوال از تهی ــه معم ک
حــوزه می خوانیــم، اغلــب گالیــه و 
شــکایت دارنــد از نهادها و مســئوالنی که در ابتــدای کار 
قــول همــکاری و مســاعدت می دهنــد، و در میانــه کار 
ــد.  دســت آدم را اصطالحــا در پوســت گــردو می گذارن

شــما چقــدر در تولیــد »ایلــدا« اذیــت شــدید؟
ــاع  ــوزه دف ــینمایی در ح ــریال و س ــاخت س ــوال س اص
مقــدس، ســختی ها و کاربلدی هــای ویــژه خــود را 
ــه  ــکالتی ک ــختی ها و مش ــع س ــد. باطب ــب می کن طل
قابــل قیاس با ســاخت ســریال های شــهری و آپارتمانی 
نیســت. مخصوصــا ســریالی ماننــد »ایلــدا« کــه ما قصد 
داشــتیم آن را در لوکیشــنی خارج از تهران و در شــهری 
دیگــر جلــوی دوربیــن ببریــم و ایــن یعنی ســختی های 
چنــد برابــری؛ چــون فقــط بــردن ادوات نظامــی، از تیــر 
و تفنــگ و ســایر وســیله های نظامــی و حمــل ایمن آن 
هــا تــا مــکان تصویربــرداری، مشــکالت خــاص و زمــان 
بــر خــود را داشــت تــا پیــدا کــردن مکانــی کــه بشــود 
ــا خیــال راحــت انفجارهــای جنگــی را پیــاده کــرد.  ب
چــون دیگــر خبــری از شــهرک دفــاع مقــدس نیســت 
ــاظ  ــر لح ــد براب ــی را در کار چن ــب ایمن ــد ضری و بای
ــرآورد  ــه ب ــم ک ــرای شــما بگوی ــن را ب ــط ای ــرد. فق ک
نظامــی مــا از زمــان تصویــب اولیــه تــا اجــرا 6 برابــر 
شــد و مــا بایســتی همــه ایــن مــوارد را بــه درســتی 

ــف نشــود. ــا کار متوق ــم ت ــت می کردی مدیری

ایلدا بارها مرا به »غلط کردم« انداخت
البتــه همیــن جــا الزم اســت از زحمــات فــراوان 
ــه تشــکر  فرماندهــان ســپاه اســتان لرســتان صمیمان
کنــم کــه هرانچــه از دستشــان برمی آمــد مــا را یــاری 
ــوس  ــن دســت ب ــتند. همچنی ــا نگذاش ــد و تنه کردن
ــا  ــاد هســتم کــه ب مــردم شــریف لرســتان و خــرم آب
میهمــان نوازی هــای خــود بــرای مــا دلگرمــی ویــژه ای 
بودنــد. البتــه گالیه هایــی هــم از اســتانداری لرســتان 
ــن  ــاخت همچی ــم س ــی رغ ــه عل ــده ک ــم مان در دل
ســریالی در استان شــان، محبــت خــود را از مــا دریــغ 
داشــتند و حتــی بــه یــک دســت مریــزاد مــا را بدرقــه 
نکردنــد. البته همیشــه این کمبودهــا در کار وجود دارد 
و خــدا را شــاکرم کــه بــا همــه ســختی ها و مشــکالتی 
کــه مــن را بــه »غلط کــردن« وا می داشــت، توانســتیم 
در هفتــه دفــاع مقــدس، »ایلــدا« را به پخش برســانیم 
و ان شــااهلل بــا اســتقبال مخاطبــان و بیننــدگان، 

خســتگی مــا هــم برطــرف خواهــد شــد.

تهیه کننده سریال »ایلدا«:
»ایلدا«قهرمانهاییازجنسمردمرابهتصویرکشیدهاست

 می توانستیم با 
سوژه حضور یکی 

از فرماندهان 
ارشد جنگ و 

حساسیت داستان، 
برآورد مالی 

بیشتری نیز لحاظ 
کنیم و به قول 

شما حاشیه های 
تبلیغاتی آن نیز به 

جای خود

 برای نخستین 
بار در یک سریال 
»الف« تلویزیون 

دارد به تصویر 
کشیده می شود. 

مردمانی ساده 
و باصفا و غیور 
که نشان دادن 

شجاعت هایشان 
در قاب تلویزیون 

خالی بود و 
ما وظیفه خود 
دیدیدم که در 

»ایلدا« گوشه ای 
از این دالوری ها 
را به تصویر کشیم.
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ویژه نامه ادبی

1 
 به تو 

 می مانم
 به تو

 در این حّس مشترک
 به تو

 ای قیامت قامت عشق

2 
 با دیدنت

 میان رویاهای آب
 شکسته  می شود سراب

 مسا فت 
 در شدت ضربان

 گم می شود
 نبض

  در شریان های شور و شرر بار
 دریابار 

 از صدای  بال درنا ها 
 پر ترنم سپید 

 ساحل موج می زند 
 از تماشای دریایی امید

 و
 این یعنی:

 تو
 همیشه ات

 بال می زند درمن

3 
 هزار 
 مرثیه

 از نگاهم 
 بر تنهاییت

 در گوشه، گوشه ی لحظه
 می
  چ
 ک
 د

4 
 اگر 

 پر از پرواز
 ُو

 آواز عشقم
 تویی

 که
می خوانَیم

5 
 در تناقضی آشکار

 من 
 فصلی مشترکم با تو

6 
 فصل می شوم

 یکی

 »آن«  هم
 بهار
 اگر
 تو

باشی در مکرر دیدار

1 
 از موهایم

 صدای تو می آید
 خاطره ات را بافته ام

 هیچ مردی
 حرف های پنهان شده ات را

 زیر روسری ام
 نخواهد شنید...

2 
 مگر یک قطار چند پنجره دارد؟

 که تمام معشوقه های دنیا
 برای خاطره ها

 دست تکان می دهند
 و عشق
 عشق

 امان از عشق
 که در امتداد ریل ها

 پوسیده است...

3 
 قطار می شوم

 در ریِل دکمه های پیراهنت
 و سوت می کشد قلبم

 در ایستگاهی که چشمان تو سوزنبان است
 و پشت پلک هایت

همیشه خواهم ماند...

1 
 وقتی از تو می گریزم

 از توی دیگری
           سر در می آورم.

 شبیه ))گریز(( شده ای
 مثل آهو

         که همه جای بدنش
               پلنگ می دوید.

2 
 تِن من 

 پر از درخت
 منتظر عبور گاومیش ها.

 در تِن تو
 چه اسب ها

             که از نفس نیفتاده اند.

3 
 بهار ناخوانده ای میان برف.

 گوزن گرسنه
 تمام دشت را

           به یادت دویده است.

4 
 سیاه از چشم های تو
 توی آسمان ریخت.

 به یاد تمام ماده آهوان

امین رجبیان

 روایت چوبه
 ترس از تراس پایین

 پایان مقاومت در جریان مقاوم باد
 مقاومت در خطوط بی سبِب جان

 جان کندن از ساقه 
 به انگشت 

 به سرو 
 در انتهای چنارهای پایان خیابان که نوستالژیک 

 در پیوند با اعضای مرده ی جان اند
 در انضمام جهانی خراشیده، تراش خورده، دفرمه

 که فرم، بی جانِی مذاب لحظه است، به انضمام
 که فرم، جان لحظه است

 و من مقاومت مرده ی انگشت در بی سببی
بادم، که حسنک بر چوبه را چون چوبه بر حسنک 

 تراشیده
 شیده ام 

 صدا را در اهتزاز گلویی خراشیده 
 نشسته بر تختگاهِ تهی

 َشسته ام
 و تخت را، در اهتزار بازو و ساق، عطری ست

 که پوستم را خشک کرده و انبان کاه 
 که تازیانه بر پاهای چوبه ام

 چوبه ام
 چوبه ای که منم 

بر حسنک

 احمد بیرانوند اکبر رشنو

 مثِل ماهی 
 که پرت می شود از اقیانوس

           در تُنگ
 مثِل ماهی 

 که پرت می شود از تُنگ
 در باغچه

 مثل حواسی که پرت می شود
 از لحظه به دور

 پرت افتادم به ...

 که خاکستر بلوط همه جا هست
 روی شیشه 

 روی ابرها
 روی پالتوی عابران

 و لبخندی در اعماق
 باور کن

 خواستم امروز را یک جوری درچمدان مچاله کنم
 و یک جوری خودم را 

 میان صفحه های یک کتاب جا بدهم 
 تا از هر سطر که بخوانی 

 به اعماق برسی
 به اقیانوس 

 به طرِح لبخندی در دور
 که جزیره ایی خاکستری بود

 واتفاق 
 زیِر بغض ِ :

 )چیزی نیست من خوبم.(
 ومن خوب نبودم

 هیچ وقت خوب نبودم.

 و لبخند آیا
 شبِح مرغی دریایی بود 

 که در دورِ خاکستری رنگ می باخت؟
 و لبخند آیا

 عابری بود با پالتوی چرم قدیمی؟
 و لبخند آیا....؟

 باران اَمان نمی دهد
 باغچه به معجزه ی دریا ایمان داشت

 من اما پرت بودم
 پرِت پرتگاهی که زیر پایم خالی می شد

 و زمین اینگونه می چرخید
 اصاًل نمی چرخید
فقط دور می شد.

 راهبه خوشنود

 سیمین دریکوندی

منتهای درک هستی کار موش کور نیست
پشت فهم آدمیت بازوی پرزور نیست

پهنه می سوزد، زمان می سوزد از فکر و خیال
عرصه پر آتش ولیکن عرضه اش پرنور نیست

جان به لب شد آدمی از بازی چرخ و فلک
هی مگرد ای چرخ بد طینت، بشر بلغور نیست

کاش می شد یک کمان بردارم از طول زمان
هستی ام را پرت می کردم که هستن زور نیست

این شما و این زمان و این خود چرخ کبود
من نمی خواهم جهان را، عذر من معذور نیست؟

ای رفیق خوب روزان بدم، همساز من
خوش چرا سازی و خوانی، حّس من ماهور نیست

این تویی در ابتدای فصل بودن، فصل زیست
گرچه زودازودی اما آخرت هم دور نیست

قله ای که پیش روی توست زیر پای ماست
راه این قله بالخیز است و کوه طور نیست

مطربا بردار ساز و از بر ما دور شو
شکل مرگیم و هم اینک رقصمان مقدور نیست

تق تتق تق تق تتق تق تق تتق تق تق تتق
بحر شادی باشد اما حال ما مسرور نیست

بود ویران، هست ویران، خواهی ام ویرانه تر؟
عشق بی رگ، مهر بی رگ، هیچکس پرشور نیست

هفت خوان عشق شد هفتاد خوان سوخته
چرخ گردون چون شغاِد قلتبان، نان کور نیست؟

عمر خود را هی بگردیم و نگردد روزگار
هر قرار و اربعینی حاصلش انگور نیست

آنقدر دانم که چیزی نیست در آینده ام
شکر ایزد گو که بودن بازی پاسور نیست!

با که می گویی سخن ای شاطر افسرده خو؟
راز یأس آسمان ها دیدنش با کور نیست

شیخنا، بیهوده می گردی در اینجا با چراغ
سیر خواهی گشت چون جز وصله ی ناجور نیست

زد به رویم آب سردی ناودان این جهان
وای بر من، آبرویم سهم مرده شور نیست؟

آب َگنگم آورید از هند، گنَدم، فاسدم
قهرمانی ام شبیه پاکی بن هور نیست

از که می خواهی کمک در دفتر شعر دری
آن رهاننده که می خوانی مگر در گور نیست؟

مهدی شاطر
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 دل آشفته ام حال مرا بهتر نمی خواهد
 که مرغ با قفس خو کرده بال و پر نمی خواهد

 از این لبخند غمگین می شود فال مرا فهمید
 بیان حال ما دیوانه ها منبر نمی خواهد

 گذشتی با رقیبان؛ مست و سرکش، اخم در ابرو
 هالک یک نفر آرایش لشکر نمی خواهد!

 نصیب هر که عاشق شد بغیر از اشک و حسرت نیست
 از این دریای آتش هیچ کس گوهر نمی خواهد

 کسی که می گذشت از خنده های دیگران تا تو
 تو را با خنده های دیگران دیگر نمی خواهد

 

 جهان هرچند بی دیوانه ها خوشدل نخواهد شد
 فراموشم کن، از من غیر غم حاصل نخواهد شد

 خدا در خلقتم دریایی از مستی به جانم ریخت
 که می دانست با یک خمره خاکم گل نخواهد شد

 منم پیغمبری سرگشته در گمراهی مویت
 که بر او جز عذابت آیه ای نازل نخواهد شد

 بجز این ناخدای پیر از تقدیر بی حاصل
 کسی بازیچه ی طوفان بی ساحل نخواهد شد

 شبیه بیت های سبک هندی مستیی دارم
 که نیم دیگرم بی بودنت کامل نخواهد شد

 اگر با دیگری هستی، فراموشم کن و بگذر
که جز دست اجل حالل این مشکل نخواهد شد

رضا مختاری

 همیشه فکر تو هستم غروب آدینه
 مرا رها کن عزیزم در این قرنطینه

 دل خرابه ی من شهر تخِت جمشید است
 تو را گرفته در آغوش مثل گنجینه

 بیا و بگذر و نگذار درد دل بکنم
 تویی دلیل همه حرف های این سینه

 حریف گرمی دستان تو نشد بانو
 دوباره قهوه ی داغ کنار شومینه

 هنوز هم که هنوز است خوب و زیبایی
 تو اعتماد نکن بر غبار آیینه

 خوش است آخر این شاهنامه؟پس برگرد
کنار رستم دستان شبیه تهمینه
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 بارو 

 ِگِرتَه ِدل َهنی اِمرو
 َهنی هم آسمو اوَره

 ِمه نونِم ایی نَِم بارو
 خیالِت ها ُکجا موَره

 ِمه او باِد پَریشونِم 
 که َسرگردون و ِدلگیِرم

 ِمه چی بادم تو بارونی
 که وا َوشِت تو درگیِرم

 تو بشنو هوفه ایی باِد
 منت بار جگایی نی

 تو وش نه تیف بارونی
 سزاوار گدایی نی

 یَه َچن َوخَته دیارِت نی
 َهنی پَلِم تونِه دارِم

 بَزه بارو،َدس خوم نی
 وِ دلتنگی تو  وادارِم

 بَزه بارو بَوار رِفتی
 به لَئفاوِت َغِم بوَره

 گریَته ِدل َهنی اِمرو
َهنی هم آسمو اوَره

 لُورسونم َسِرت ُسزَه زُِونِت سورَه چی اللَه
 َسِر ُسز و زُِوِن سور َکموتر ِد ِچنِگ دالَه
 تونی تاریِخ ایرونم اِ قوِم َچن هزار سالَه

 ولی َکس وِت نمینازَه اِ خاک و قوِم سی طالَه

 »مگر روزی لَفآو بوَرت بوئَن اِ لُورِسونی بی
 ِدژِ شاپوری ای بی و ِسراوهِ ُگلِسونی بی«

 اِ خاِک قوِم لُور و لَک ِکه میراِث ِمناری تو
 گهر داری َگرین داری بَلی و پُر ِد داری تو

 تونی راوِی َشهنومه َچشیا اِسفندیاری تو
 نَزهِ روَسم ایی ِگیل تیرهِ که بَِتر بد میاری تو

 »مگر روزی لَفآو بوَرت بوئَن اِ لُورسونی بی
 ِدژهِ شاپوری ای بی و ِسراوهِ ُگلِسونی بی«

 اِ دشِت پُر گل و پینه نوای بلبل و ماهور
 اِ خاکی که تو سوغاتت کمونچه بیه و تنبور
 اِ قومی که نگوت وِت زور تَتار و لشگِر تیمور

 پیایات ایسه ِکز بینه ِد ِدلیاشو نََمنَه شور

 »مگر روزی لَفآو بوَرت بوئَن اِ لُورسونی بی
ِدژهِ شاپوری ای بی و ِسراوهِ ُگلِسونی بی«

 گل آرزو

 ِد صو وا ِدما وا دلم َسر می کم 
 ِد جا رِفِت بارو چِش تَر می کم 

 نمی هام منت بارِ کس با دلم 
 سراِغ بهارِ ِد آذر می کم 

 نمی شینم اَفتاو لِو بو بیا 
 شفق چش گوَشن روزِ باور می کم

 یه شو ِهه ِچنی بی ِهنا بی َخَور 
 بیا گوش شیطوِن سیت َکر می کم 

 چی داری که پیکه دلم پوِسَسه 
 ِدما تو فقط عمرِم سر می کم

 کجانی عزیزم؟! که بی تو همش 
گل آرزویاِم پرپر می کم

 لیال بیرانوند

 چی سیل آخری پا دار اعدامی، پریشونم 
 چراِغ ُمرده اِیوون َغِمم، پِرپِر می که جونم 

 چنی دلگیره ای دنیا، ورِ چشیا ترم بی تو 
 وِه هر سایی که پِل مورِم موئه آوارِ ری شونم 

 ِشنفتی لیوه حالی بی َخَور، بونگ می زنه هرشو
 مِن بی َدِسالتم که، ده ویرت َرتِمه دونم 

 چی گرگ زخمی اوفتاَم نه جا ِجم َهردنم منه 
 نه دسی که بکوشم، راحتم بکه دال جونم 

 مه که تَش ها ِد جونم، بسِتَس زِوونم عزیزدل
 نگوت هیشکه ده غمخواری که سی تو ِکزبیه شونم 

 چی سیل آخری، پا داراعدامی پریشونم 
اگر سیل تو با اما همیشه زِنَه می مونم

 شکوه ِ گمشده ام را به من نشان دادی
 به این غرور ِ شکسته دوباره جان دادی

 من از تبار ِ  خدایان ِ باستان بودم
 مرا گرفتی و بردی به آسمان دادی

 در این زمانه که از ما سکوت می خواهد
 برای نعره کشیدن به من دهان دادی

 دو دست ِ کوچک و الغر، ولی معمایی
 چه درس های بزرگی به این جهان دادی

 کدام زلزله بودی زن اساطیری؟
که شانه های مرا اینچنین تکان دادی

 آجر به  آجر آدمی از من بنا می شد
 حتی اگر یک ذره ات هم سهم ما می شد

 پرواز می کردم به اوج و آسماْن دیگر
 ِملک مشاع ِ مادوتامن  با خدا می شد

 معشوقه ی سربازهای مرز اگر بودی
 جای گلوله شاخه های گل رها می شد

 دیگر به جای اختالف ِ  فکر ِآدم ها
 دنیا محل ِ اختالط خنده ها می شد

 ما مردم ِ حق ناشناسی بوده ایم آری
 باید که میدان های شهر اسم ِ شما می شد

 ای کاش در تو کهکشان ِ کوچک ِ بدبخت
یک ذره از این بی نهایْت عشق، جا می شد

 فرصِت خنده های اجباری
 وقتی از درد و غصه لبریزی

 وقتی از روی بُهت و ناچاری
 اشک هایی نهفته می ریزی

 وقتی از درِد عشق می میری
 و پر از اضطراِب پائیزی

 دوست داری تماِم دنیا را
 در سکوتی به هم بیامیزی

 درد داری، کسی نمی فهمد
 یاری از هیچکس که برخیزی

 هیچ؛سهِم تو از زمین و زمان
 نه ُگلی، نه بهارِ ناچیزی

 دوست داری که، آه، حتی از
 شعرهای خودت بپرهیزی

 روزگاری غریب و وحشت زاست
در غمت محو می شوی زی زی

 مسلم الهیاری مجید عزیزی

 مهناز کوهی

 داریوش منصوری

لیال بیرانوند

 زینب بسطامی
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الهام عیسی پور

نظریه ی رمان

ــن پرســش  » بورخــس همیشــه از ای
ــر  ــات چیســت ؟ ب ــده ی ادبی ــه فای ک
ــش را  ــن پرس ــد. او ای ــفته می ش آش
ــت ؛  ــخ آن می گف ــمرد و در پاس ــه می ش ابلهان
ــاری  ــده ی آواز قن هیــچ شــخص نمی پرســد فای
ــان  ــرای آن ــات ب ــت. ادبی ــا چیس ــروب زیب و غ
کــه بــه آن چــه دارنــد خرســندند، بــرای آنــان 
کــه از زندگــی بــدان گونــه کــه هســت راضــی 
ــات  ــد. ادبی ــه بگوی ــدارد ک ــزی ن ــتند، چی هس
ــای ناخرســند و عاصــی اســت،  خــوراک جان ه
ــانی  ــگاه کس ــازگاران و پناه ــای ناس ــان رس زب
ــتند)ماریو  ــند نیس ــه دارندخرس ــه آن چ ــه ب ک

ــات( ــه چــرا ادبی ــارگاس یوســا /مقال ب
حــد  تاچــه  رمــان  دوره،  ایــن  در  براســتی 
ــای  ــا از دنی ــعور م ــی و ش ــر آگاه ــته ب توانس
پیرامونمــان تعالــی ببخشــد و چــه تصویــر 
ــته  ــا گذش ــراروی م ــده بشــر ف ــنی  از آین روش

ــت ؟  اس
آنچــه کــه مشــهود اســت؛ متــون فاخــر ادبــی، 
ــای  ــه دنی ــار ب ــات و اعتب ــای حی ــت اعط قابلی
و  موشــکافانه  کنجکاوی هــای  و  اندیشــه ها 
پاالیــش یافتــه و خیالــی را دارنــد. فــارغ از 

ســرگرمی و دلمشــغولی ؛م
ــت،  ــر اس ــر نث ــان هن ــم رم ــر بگویی ــس اگ پ
ــری  ــن هن ــم،  چنی ــات نداده ای ــح واضح توضی
ــده  در  ــن ش ــح  آذی ــغ و فصی ــیوه ی بلی ــا ش ب
ــو  ــده پرت ــن خوانن ــر ذه ــی  ب ــای ادب آرایه ه
افکنــی می کنــد تــا آن را بــکاود  و بــر فهمــش 
ــدر  ــریت انق ــخ بش ــاید تاری ــارد. ش ــت گم هم
ــد،  ــرار کن ــود را تک ــه خ ــد ک ــلیقه باش ــد س ب
ــر  ــد. هن ــر نمی تاب ــرار را ب ــر، تک ــخ هن ــا تاری ام
ــا ماننــد یــک اینــه  ــه وجــود نیامــده اســت ت ب
و  دگرگونی هــا  نشــیب ها،  و  فــراز  همــه ی 
هنــر  دهــد.  انعــکاس  را  تاریــخ  تکرارهــای 
ــت.  ــخ نیس ــینه ی تاری ــه س ــت ب ــرناچی دس س

ــود را  ــخ خ ــا تاری ــت ت ــده اس ــود ام ــر بوج هن
ــود  ــودی خ ــه خ ــه ب ــه ک ــر ن ــد، اگ ــق کن خل
ــود.  ــد ب ــت و نخواه ــی نیس ــچ ارزش ــد هی واج
ــدگار شــدن دارد،  ــه بخــت مان ــزی ک ــا چی تنه

ــت. ــر اس ــخ هن تاری
ــه  ــا ک ــی، از انج ــری ادب ــاری هن ــای اث ارزش ه
همــواره بــا ماهســتند، مــدام بــه مجادلــه 
طلبیــده می شــوند، از انهــا دفــاع می شــود، 
بــه قضــاوت گذاشــته می شــوند و دوبــاره از 
ــا را  ــه انه ــا چگون ــوند.  ام ــاوت می ش ــو قض ن

بایســت قــض…
کارامــدی و ناکارامــدی رمــان بــه نحــوه ی 
ــی  ــود. روایت ــوط می ش ــم من ــری ه ــت گ روای
کــه روایتگــر بــرای مــا بازگــو می کنــد، بنــا بــه 
ــته رخ  ــه در گذش ــت ک ــدادی اس ــف، روی تعری
داده اســت. امــا هــر رویــدادی هنگامــی کــه بــه 
ــود  ــی خ ــت عین ــود، ماهی ــدل می ش ــته ب گذش
ــی از  ــمای کل ــک ش ــد و ی ــت می ده را از دس
ــاداوری اســت؛  ــت، ی ــد. روای ــه جــا می مان آن ب
بنابرایــن چکیــده و ســاده شــده اســت، نوعــی 
ــی  ــتین)نثر( زندگ ــیمای راس ــت. س ــزاع اس انت
ــس  ــود. پ ــت می ش ــال یاف ــان ح ــا در زم تنه
بازگوکنیــم  را چگونــه  رویدادهــای گذشــته 
بدان هــا  را  رفتــه  دســت  از  آن حضــور  تــا 
را  رفتــه  دســت  از  حضــور  تــا  بازگردانیــم 

بازگردانیــم؟ بدان هــا 
پرســش  ایــن  بــرای  پاســخی  رمــان  هنــر 

یافتــه اســت؛نمایش دادن گذشــته در قالــب 
صحنه هــا. یــک صحنــه، صحنــه ای کــه بــا 
نظــر  از  می شــود،  بازگــو  گذشــته  افعــال 
وجــود شــناختی  اکنــون و حــال محســوب 
ــدگان  ــر دی ــون در براب ــا و اکن ــود؛  اینج می ش
و  می بینیــم  انــرا  می شــود،  گشــوده  مــا 
فیلدینــگ  مثــال  عنــوان  بــه  می شــنویم. 
ــرهم  ــن س ــی و غیرممک ــتان های باورنکردن داس
نمی کــرد، باایــن حــال، چنــدان دغدغــه ی 
ــرد را  ــو می ک ــه بازگ ــه ک ــودن انچ ــر ب باورپذی

ــت. ــز نداش نی
او می خواســت مخاطبــان خــود را نــه بــا توهــم 
ــردازی،  ــتان پ ــدرت داس ــا ق ــه ب ــت، بلک واقعی
موقعیت هــای  و  غیرمنتظــره  مالحظــات 
می کــرد  خلــق  کــه  یــی  غافلگیرکننــده 
مســحور کنــد. امــا بعدهــا کــه جــادوی رمــان 
ــا  ــنیداری صحنه ه ــداری و ش ــزش دی در برانگی
نهفتــه شــد، باورپذیــر بــودن بــه قانــون طالیــی 
ــه  ــه راک ــده آنچ ــه خوانن ــت؛ و اینک ــدل گش ب
ــمار  ــی بش ــرطی اساس ــد ش ــاور کن ــد ب می بین

ــد. ام
بع  منا

ماریــو  ادبیــات«  چــرا  »مقالــه  ی  مقالــه 
یوســا  بــارگاس 

ــو  ــوان ماری ــنده ج ــک نویس ــه ی ــی ب ــه های نام
ــا ــارگاس یوس ب

نظریه رمــان از رابله تامارکز میالن کوندرا

احسان مجتهدی

سماور خوشگل من

ــار در عمــرش ســماور  ــرای اولیــن ب ب
ــت.  ــوری را برداش ــرد، ق ــن ک را روش
منتظــر  و  ریخــت  چــای  داخلــش 
مانــد تــا آب جــوش بیایــد. اون فقــط نــه ســال 
ــه  ــود در قهوه خان ــده ب ــور ش ــی مجب ــت ول داش
ــماور را  ــد در س ــوش آم ــه ج ــد. آب ک کار کن
ــل قلــش را ببینــد. اون همیشــه  ــا ق برداشــت ت
ــه اش را  ــدای نال ــا ص ــود ی ــده ب ــارش را دی بخ
ــده  ــماور را ندی ــل س ــل ق ــا ق ــود، ام ــنیده ب ش

ــود. ب
ــوری  ــاز و چشــمان درشــت شــده ق ــا نیــش ب ب
ــت  ــرد و گذاش ــوش ک ــر آب ج ــت و پ را برداش
می گذاشــت  را  قــوری  وقتــی  ســماور.  روی 
و  اســت  المپیــک  قهرمــان  می کــرد  حــس 
ــد. او  ــک را روشــن کن می خواهــد مشــعل المپی
دوســت داشــت آب قــوری را داخــل ظرفشــویی 
خالــی کنــد و دوبــاره آن را پــر کنــد. یــک ربــع 
ــگاه  ــه قــوری ن ســاعت ســر جایــش ایســتاد و ب
ــه آن حســودی کــرد چــون  کــرد. کمــی هــم ب
ــته  ــماور نشس ــوده روی س ــت و آس ــوری راح ق
بــود و پیــپ می کشــید. کمــی هــم دلــش 
بــرای ســماور ســوخت چــون بنــده ی خــدا 
بــرای روشــن مانــدن پیــپ قــوری کلــی زحمــت 

. می کشــید
ســماور بــا آتــش رابطــه ی خوبــی نداشــت. 
را  خــودش  کار  و  بــود  دنــده  یــک  آتــش 
وقت هــا  بعضــی  نبــود.  منظــم  می کــرد. 
ــه  ــم ک ــی ه ــد. موقع ــر بزن ــه آن س ــد ب نمی آم
ــد و آن دو  ــطه نمی ش ــی واس ــر کس ــد اگ می آم
ــوان  ــن ت ــا آخری ــرد، ب ــا را از هــم جــدا نمی ک ت

می ســوزاند. را  ســماور 
پســر بــا خــودش گفــت: »ســماور بیچــاره ایــن 
ــوری  ــی هرط ــا چای ــه ام ــت می کش ــه زحم هم
کــه بشــه می گــن چاییــش فــالن بــوده و 

هیچکــس از ســماور حرفــی نمی زنــه.«
ــرون  ــه بی ــد و هم ــل ش ــه تعطی ــی قهوه خان وقت
رفتنــد و پســرک تنهــا شــده بــود، ناگهــان 
ــو. ســماور  ــت جل ــی از ســماور شــنید. رف صدای
بــه آتــش می گفــت: »تــو رو خــدا مــن رو 
ــه  ــه ک ــن آبی ــن آخری ــن. ای ــم ک ــوزون. ول نس

دارم.«
آتــش خندیــد و گفــت: »حیوونکــی، الکــی 
ــی  ــه کن ــتر گری ــی بیش ــر چ ــن. ه ــه نک گری

می ســوزی.« بیشــتر 
ـ دســت خودم نیست. هی گریه م می گیره.

ــی روی آتــش  ــارچ آب ــد و پ پســرک ســریع دوی
ریخــت و آن را خامــوش کــرد. بعــد پــارچ آبــی 
ــا  ــش ج ــا حال ــماور داد ت ــه س ــک آورد و ب خن

ــد. بیای
پســرک تصمیــم گرفــت تــا بــا پــدر آتــش یعنــی 
آقــای نفــت صحبــت کنــد، امــا یــادش آمــد کــه 
ــرای  ــود ب ــه می ش ــت زودی برافروخت ــای نف آق

همیــن بیخیــال شــد.
پســرک جــارو را برداشــت و مشــغول جــارو 
ــاره صدایــی شــنید.  کــردن قهوه خانــه شــد. دوب
ســماور بــود امــا ایــن بــار داشــت بــا آب درد و 
دل می کــرد. ســماور می گفــت: »آب عزیــزم، 
آب خوشــگلم، مــن دیگــه خســته شــدم. دیگــه 
ــم هــر روز بســوزم و بســازم. آخــه چــرا  نمی تون
مــن بایــد بــدون تــو انقــدر بســوزم. خــوش بــه 
ــت نمیشــه  ــو هیچی ــن نباشــم ت ــر م ــت. اگ حال

ــو نباشــی مــن بیچــاره میشــم.« امــا اگــر ت
ــنید اشــک در  ــا را ش ــن حرف ه ــه ای پســرک ک
چشــمانش حلقــه زد. دویــد و نفــت را بــه انباری 
بــرد و آتــش زیــر ســماور را خامــوش کــرد. بعــد 
ــود  ــی ب ــر زحمت ــا ه ــرد و ب ــی ک آب آن را خال

سجاد بیرانوند

عکس روی جلد: 
ــاه ــی دولتش ــرداد کرم مه

و امروز دوباره متولد می شوی
و شمع ها ، که سهم توست 

از زندگی
و ستاره هائی که به میهمانی 

آمده اند
و شکوفه هائی که دوباره خواهند 

شکفت
و عطری که نصیب پروانه هاست

و تو سهم من از تمام زندگی

دانوش جان
چهاردهم بهمن تولد 
توست. تولدت مبارک
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