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دانشگاه علوم پزشکی قزوین
معاونت فرهنگی دانشجویی

 به نام دادگر ۱
رفقاِی جان دلبراِن دل سالم ؛

اینک اولین شماره از نشریه ی دیهور در مقابل 
اســت  امیــد  و  دارد  قــرار  مهربانتــان  چشــمان 
نوشــته هایــی کــه از دل و جــان نویســندگان و 
ــر قلــب تــک  شــاعران ایــن نشــریه برمــی خیــزد ب

تــک شــما دریــا دالن بنشــیند و آرام گیــرد.
شــاید  هــای  تــالش  تمــام  دیهــور  تیــم  اعضــای 
نشــود گفــت بــی وقفه و شــبانه روز ! امــا می توان 
گفــت از تمــام تــالش هایــی کــه مــی شــود جامه ی 
عمــل پوشــاند تــا روح لطیــف هنــر دوســت شــما 
در  و  انــد  نکــرده  دریــغ  شــود،  نــوازش  عزیــزان 

دیهــور هــای بعــدی نیــز دریــغ نخواهنــد کــرد.
ــر  دوســتان اهــل ادب و خــوش ذوق مــا ســعی ب
ــا تمــام آن چــه کــه از چشــمه ی  ــا ب ایــن داشــته ت
ذوقشــان ســرازیر مــی شــود و  در خــون آلــوده بــه 
هنرشــان وجــود دارد قلــم بــه دســت گیرنــد و بــه 

روی بــرگ کاهــی بیاورنــد!
نجــوا کــردن نوشــته هــای ایــن نشــریه توســط 
ــوی  ــعی و تکاپ ــر س ــل دل ب ــدگان اه ــما خوانن ش
تــک تــک مــا دیهــوری هــا بــی شــک در کفــه ی 
تــرازوی ارزش گــذاری بســی مــی چربــد و اختــالف 

ســطح بســزایی دارد!
شــاید همیــن اختــالف ســطح فشــار کــوه و دریــا 
ــا  ــوری ه ــا دیه ــردد ت ــبب گ ــما س ــا و ش ــه ی م گون
در اتــاق فکــر کوچــک شــان قــدری بیشــتر تفکــر 
شــده  نوشــته  واژگان  تــِک  تــک  بــر  و  نمــوده 
فیلتــر  از  کلمــات  و  بگیرنــد  ســخت  نشــریه  ی 
قدرتمنــد تمــام اعضــای اهــل قلــم تیــم دیهــور 

عبــور کننــد.
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پــس تقاضامنــد هســتم در نــگاه بــه ایــن نشــریه 
مطالعــه  در  و  کــرده  عمــل  تــر  متفــاوت  کمــی 
نمــودن تســهیم هــای مختلــف نشــریه التفــات 
ــد. ــا دقــت تمــام قرائــت کنی ــوده و ب ج نم ــه خــر ب

ح دهم از تســهیم  در آغاز و در اولین شــماره شــر
هــای ماهنامه:

ــن  ــم. در ای ــی کن ــاز م ــتان آغ ــه داس ــا کاف ــدا ب ۱. ابت
هــای  داســتان  دوســتداران  شــما  قســمت 
روایــت گــر مــی توانیــد رمــان بخوانیــد و  در کافــه 
ــا چــای انــاری بــاب  داســتانمان قهــوه ای تلــخ و ی
میــل ، میــل بفرماییــد و در رخــداد هــای قصــه 

غــرق شــوید!
ع هایــی  ۲. تســهیم بعــدی از آن بیــت هــا و مصــر
خواهــد بــود کــه از جــاِن ترانــه ســرایان و شــاعران 
تیــم مــان برخاســته و در بخشــی تحــت عنــوان 
ماهــور و چکامــه بــه ترتیــب ترانــه و شــعر  بــه 

چــاپ خواهــد رســید.
۳. چنــد خــط حــرف دل، دل نوشــته هایــی نهــاده 
از تــار و پــود نویســندگان ایــن بخــش اســت و 
ــف  ــی از لط ــات خال ــِر ادبی ــوع دیگ ــن ن ــدن ای خوان

نیســت.
دیهــور  ی  ماهنامــه  دیگــر   تســهیم  کات   .۴
خواهــد بــود کــه شــما مــی توانیــد نمایشــنامه 
و فیلــم نامــه هــای جذابــی را در ایــن بخــش پــی 

کنیــد. گیــری 
۵. ســخن ناســروده ســر گفتــاِر نثــر هــای متفاوت 
دوســتانمان اســت کــه در ایــن بخــش خواهیــد 

دیــد.
۶. در تســهیم مجنــون حرمــان عاشــقانه هــا و 
زمزمــه هــای یــک شــیدا والــه ای را خواهید شــنید 
کــه در عزلــت تنهایــی خویــش مــی ســوزد و شــما 
دوســتان رقیــق القلــب بــا خوانــدن درد ایــن عزیــِز 
 
ً
ســوخته، مغمــوم و گرفتــه خواهیــد شــد و حتمــا

ایــن نگفتــه هــای مجنــون دوســت داشــتنی مان 
ــان  ــه ی قلبت ــر گوش ــود ب ــت میش ــاال حکای ــه ح ک
آواهایــی  بســا  چــه  و  کــرد  خواهــد  ســنگینی 

شــنیده مــی شــود کــه ایــن قســمت از ماهنامــه 
ایــن  طرفــداران  اختیــار  در  و  شــده  صوتــی  نیــز 

بخــش قــرار بگیــرد.
۷ . بــه قلــم درآمــدن عواطــف انســانی هیچــگاه 
برای هیچ نویســنده ای ســهل و آســان نبوده اما 
بــا ایــن حــال رفقــای ریســک پذیــر مــا بــاز هــم ایــده 
ی حقیــر را پذیرفتنــد و در تصویــر ســازی نوشــته 
هایــی بــا عنــوان زنانگــی ادبیــات »عاشــقانه هــای 
یــک زن« و عنــوان مردانگــی ادبیــات »عاشــقانه 

هــای یــک مــرد« کوشــیدند.
اهالــی  از   پــارس*۲  ســرزمین  نــام  خنیــده   .۸
قلــم  فارســی زبــان مــی گویــد و معرفــی کننــده ی 
مشــاهیر از جملــه نویســندگان و شــاعران ایرانــی 

بــا قلــم متفــاوت دوســتان اســت.
ــار ادبیــات جهــان و  ۹. پیشــنهاد مــی کنــم از اخب
ایــران غافــل نمانیــد و در هــر مــاه بــه انتظــار مطلع 
شــدن رویــداد هایــی کــه در اقلیــم ادبیــات اتفــاق 
ایــن  از  را  مــی افتــد بنشــینید و مخابــره ی داغ 

نشــریه دنبــال کنیــد.
۱۰ .تحلیــل، نقــد و بررســی ادبیــات جهــان از درک 
و فهــم اعضــای تیــم نیــز خواندنــی اســت و شــما 
رفقــای جــان در هــر شــماره بــا ادبیــات کشــوری 
متفــاوت آشــنا شــده و تحلیــل دوســتان نگارنــده 

را خواهیــد خوانــد.
۱۱ . در پایــان کتــاب نامــه بخــش قابــل پســندی 
ــری  ــی نظی ــراع ب ــه اخت ــاب ک ــان کت ــرای هواخواه ب
بــرای هــر نویســنده به شــمار مــی آید خواهــد بود. 
کتــاب نامــه بــا معرفــی کتــاب هــای مختلــف بــه 
شــما رفقــای جــان امــکان آشــنایی بــه اختراعــات 
بــی بدیــل اهــل هنــر میدهــد. و مطلبــی در ارائــه 
ی اثــر قلــم بــه دســتانی کــه میــل بــه همــکاری 
ــه  ــتانی ک ــام دوس ــد؛ تم ــا را دارن ــا م ــدت ب ــاه م کوت
ســخن نغــز و دلکشــی بــرای نشــریه ی قابــل خود 
ــه مــا ســردم داران نشــریه )!(  دارنــد مــی تواننــد ب
مهمــان  ســتون  بخــش  در  تــا  دهنــد  تحویــل 
بــه چــاپ رســانیم امــا اگــر میــل بــه همــکاری هــر 

ماهــه مــی باشــد مــی تواننــد عضــو تیــم نوپــای مــا 
شــوند و مــا را دلشــاد کننــد. و امــا روشــن ســازی 
نــام مزیــن دیهــور؛ دیهــور همــان حایلیســت کــه 
در هنــگام نیایــش ســر بلنــد کــرده و بــه آن زل 
میزنیــم. ســقف بــی ســتونی کــه هیچــگاه بــر ســر 
هیــچ یــک از زمینیــان فــرو نریختــه و تــا ابــد نیــز 
بــه همیــن منــوال ادامــه خواهــد داشــت. دیهــور 
گاهــی از بــاب ترحــم برمــی خیــزد و روشــن مــی کند 
ایــن دنیایــی کــه مــا در آن ســکنت گزیدیــم و گاه 
آدمیــت نکــردن مــا آدم هــا کار دســتمان میدهــد 
و دنیــای مــان را تاریــک و تیــره مــی کنــد. مــی شــود 
گفــت ایــن گرفتگــی دل بیتــاب مــان در میانــه 
هــای شــب و ســیاهی هــای آســمان چنــدان بــی 

ربــط نیســت.
دیهور یعنی آسمان

دیهور یعنی همان سقف بی ستون
دیهور یعنی همان زیبایی خارق العاده

دیهــور یعنــی همــان آســمانی کــه گاه دنیایمــان را 
روشــن مــی کنــد و گاه ســیاهی شــبش دنیایمــان 

را تاریــک مــی کنــد. 
از دیهــور گفتیــم و ایــن کــه حایلــی میــان مــا و 
آن هاســت. مــا یعنــی زمینیــان و آن هــا یعنــی 
آســمانیان. بــه راســتی آیــا مــا در وقــت هــای بــه 
هــدر رفتــه و بــی ثمرمــان  بــه ایــن حایــل فکــر 
قــرب من حبل 

َ
کــرده ایــم؟ در عجبــم وجــودی کــه ا

الوریــد اســت را در آســمان هــا جســت و جــو مــی 
کنیــم و در تخیــالت خــود آفریننــده ی خویــش 
را در آن طــرف آســمان و میــان آســمانیان مــی 
بینیــم. مگــر نــه ایــن کــه مــا روح دمیــده ی شــده 
ی وجــود او هســتیم پــس ایــن جســت و جــو 
بــرای چیســت؟ ذات حــق در وجودمــان اســت.
بــرای رســیدن بــه او خودمــان و جــان غافلمــان را 
کنــکاش کنیــم نــه ایــن کــه در پــی منشــا و مبــدا 

خویــش نظــر بــه آســمان بیفکنیــم... .
او  و  خــود  میــان  در  حایلــی  و  ســقف  امیــدوارم 
بوجــود  از  نشــویم  دور  گاه  هیــچ  و  نیبینیــم 

خودمــان. ی  آوردنــده 
ســقف آرزوهایتــان چــون دیهــور همیشــه بلنــد و 

بــی انتهــا...

دیهور، آن قدیم بلند آن سر
یا خاک زیر پاست که می ماند؟

از آدمی که ماهگل هستی ست
خود چیست، در چه جاست که می ماند؟*

 
*م.امید )مهدی اخوان ثالث( 

در حیاط کوچک پاییز در زندان 
صدا یا خدا؟

۱. حق ستان، دادور
۲. معروف، شهرت یافته
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  در حالــی کــه دو بنــد اول انگشــت  اشــاره ام 
را بی دلیــل بــا دو دنــدان جلوتــرم گاز می گرفتــم 
ــای  ــدان رزه ــه گل ــده ب ــک ش ــم های باری ــا چش و ب
خشــک روی میــز خیــره شــده بــودم، بــه چنــد 
ســاعت گذشــته فکــر می کــردم. بــه چهــره ِی ســرد 
مــردی کــه روی مبــل، هم چنان به خواب شــبش 
ادامــه مــی داد. احســاس می کــردم بــه یــک شــام 
ج از فضــای خانــه ِی کوچکمــان  دو نفــره ِی خــار
نیــاز داریــم. بــه یــک مســافرت چنــد روزه، جهــت 
تــف کــردِن تمــام خســتگی هایمان. اصــال شــاید 
بایــد از خــواب بیــدارش می کــردم و می گفتــم کــه 
دوبــاره قــرار اســت مثــل کله شــق ها، بــی آن کــه از 
دلیــل واقعــی ایــن دعــوت مرمــوز مطمئن باشــم، 
جایــی بــروم کــه نمی دانــم کجاســت. شــاید ایــن 
تــا نگرانــم  نیــاز داشــت  کــه  بــود  همــان زمانــی 
فکــر  و  گرفتــم  گاز  بیشــتر  را  انگشــتم  بشــود.  
کــردم اگــر واقعــا بــه ایــن انــدازه مطمئــن بــودم کــه 
بــه جــاِی نامشــخصی دارم مــی روم الاقــل بایــد بــا 
ــی در  ــاه، حت ــی کوت ــا بغل ــی ی ــه ِی معمول ــک بوس ی
همــان حالتــی کــه ســخت غــرِق خــواب بــود، از او 
خداحافظــی مختصــری می کــردم؛ امــا فقــط پتــوی 
نازکــی را رویــش انداختــه بــودم و مثــل آدم هایــی 
کــه کســی در هیــچ کجــا منتظرشــان نیســت از 

خانــه بیــرون آمــده بــودم.
شیشــه ای  میــز  بــه  اســتیل  ســینی  برخــورد  بــا 
کــه  پرنده هایــی  مثــل  افــکارم  از  کــدام  هــر 
صــدای شــلیک را بــرای اولیــن بــار می شــنوند بــه 

پرکشــید. اتــاق  از  گوشــه ای 
روی مبــل تــک نفــره ی رو بــه رویــم نشســت و 
گفــت: ببخشــید حواســم نبــود کــه انقــدر عمیــق 

فکــر می کنــی... 
اشــاره ای بــه انگشــتم کــرد و بــا لبخنــد گفــت: 
فکــر  خوبیــم  خیلــی  چیــز ای  بــه  انــگار  البتــه 

! ی د نمی کــر
انگشــتم کــه چنــد دقیقــه ای بیــن دندان هایــم 
مانــده بــود را بیــرون کشــیدم کــه ادامــه داد: تــو 
دوازده ســاله ای  دختــر  همــون  شــبیه  هنــوزم 
هســتی کــه آخریــن بــار دیــده بــودم. بــا همــون 

احمــق! همونقــدر  و  عادتــا 
و  خانم تــر  کــم  یــه  البتــه  گفــت:  و  زد  لبخنــدی 

رگ تــر. بز
-یه کم بزرگ تر؟! 

بــود  مانــده  لبــش  روی  کــه  لبخنــدی  برخــالف 
داشــت: غمــی  از  سرشــار  نگاه هــای 

-نه! خیلی بزرگ تر... خیلی.
و ســریعا نگاهــش را دوخــت بــه گل هــای مانــده 
در گلــدان. خشــک! بــی روح! امــا مطمئنــا پــر از 

خاطــره.
ایــن گل هــای زرشــکی شــده ی بی جــان همیشــه 
فقــط بلدنــد تصویر هــای غــم زده ای ایجــاد کننــد! 
مثــال گل هــای خشــکی کــه ســال ها پــس از تنهــا 
چنــان  هــم  آن هــا  صاحب هــای  مجــدد  شــدن 
ــه  ــده اند ب ــون ش ــه واژگ ــی ک ــخ در حال ــه ای ن ــا تک ب
نوعــی  بــه  می ماننــد،  آویــزان  خانــه  از  قســمتی 
هســتند  کســانی  شــدن  معــدوم  نمایانگــر 
و  گذاشــته اند  یــادگار  بــه  خــود  از  را  آن هــا  کــه 
»دراکــووار«  شــکلی  بــه  آن هــا  صاحــب  احتمــاال 
احساســات  روی  را  مجازات هــا  ســخت ترین 
جریحــه دار شــده اش اعمــال کــرده و در نهایــت 
بــه دفــن آن هــا در نهان خانــه ِی ذهنــش رضایــت 

ار ِحـصـٰ

   نگارنده: هانیه نظری مقدم 

  قسمت اول 

اســت. داده 
یــا مثــال گل هــای خشــک پــر پــر شــده الی دفتر هــا 
رفتن هــای  بــه  شــبیه  چیــز  هــر  از  بیشــتر  کــه 
از  پــر  شــاید  و  لطیف تــر  حســی  بــا  توافقی انــد. 
کلید واژه هایــی بــراِی یــادآوری خاطراتــی خــوب؛ اما 
هیچ  کــدام بیشــتر از گل هــای خشــکی کــه تنهــا بــا 
یــک شــاخه ِي چــروک و خمیــده و چنــد گلبــرگ 
مــرده، هنــوز هــم در گلدان هــا نشســته اند، بــار 
بــه  را  بیهــوده  امید هــای  و  ســنگین پشــیمانی 
دوش نمیکشــند. در انتظــار ریشــه دادن هایــی 
از نــو و جــان یافتن هایــی کــه از ذهــن فاصلــه ی 

گرفته انــد! زیــادی 
انــگار وقتــی بــه گل هــا خیــره می شــد نگاه هــای 
دیگــر  اجــزای  برخــالف  داشــت.  غمگین تــری 
انداختــه  آن هــا  بــه  نگاهــی  گــذرا  کــه  صورتــش 
ثانیــه روی ســبیل های ســفیدش  بــودم، چنــد 
مانــدم. مطمئنــا آن موهــای مجعــدی کــه حــاال 
یــک دســت ســفید شــده اند در حــدود چهــل 
نیچه گونــه ای  منظــره ی  چهــره اش  بــه  ســالگی 
داده بودند.حــاال نحیف تــر و اســتخوانی تر از آن 
زمان هــا بــود. بــا عینکــی مســتطیلی و بــا فقــط 
چنــد تــار مــو در ســرش، بی شــباهت بــه نیچــه! 
زمان هایــش... آن  خــوِد  بــه  بی شــباهت  حتــی 

 جعبــه ی طالیــی و قدیمــی ای را از جیبــش بیــرون 
آورد و همانطــور کــه بــه آن اشــاره می کــرد پرســید: 

سیگار؟
دســتم را بــه نشــانه ی »نــه« تــکان دادم. لبخنــدی 
کــه  گرفتــی  تصمیــم  هــم  تــو  پــس  گفــت:  و  زد 

چیــزی از ایــن زندگــی نفهمــی، نــه؟! 
اســتکان  بــه  بــا دســت  و  زد  ریــزی  و چشــمک 

کــرد. اشــاره  میــز  روی  چــای 
-سرد می شه اونوقت از دهن می افته.

کــروات رنــگ و رو رفتــه ای از گردنــش آویــزان بــود. 
یقه هــای لیمویــی رنــگ پیرهنــش از شــدت چرک 
بــودن بــه ســبز متمایل تــر شــده بودنــد. چنــد 
ثانیــه ای بــدون کمــک گرفتــن از دســت هایش 

ســیگارش را نفــس کشــید و بعــد همانطــور کــه 
گــم  دود  از  زیــادی  حجــم  در  صورتــش  جلــوی 
اومــدی.  کــه  ازت  ممنونــم  گفــت:  بــود،  شــده 
نداشــتم.  چیــز  هیــچ  بــه  امیــدی  دیگــه  تقریبــا 
حتــی فکــر کــردم کــه شــاید قبــل از ایــن کــه خــودم 
بــه  اصــال  شــاید  و  باشــم  مــرده  بشــم  متوجــه 
همیــن خاطــره کــه از نامه هــام باخبــر نشــدی و 

پیــدات هــم نشــد.
لبخنــد زدم. کمــی مکــث کــرد و ادامــه داد: گاهــی 
کــه  یــا وســایلی  دیــوار  لمــس  بــا  فکــر می کنــم 
کــه  بفهمونــم  خــودم  بــه  می تونــم  اطرافمــن 
همیشــه  متأســفانه  امــا  زنــدم.  هنــوز  احتمــاال 
ــه احتمــال لعنتــی ختــم میشــه.  ــه ی ــز ب همــه چی
می گــم!؟  دارم  چــی  کــه  بفهمــی؟  اینــو  می تونــی 
ایــن کــه اینجــور وقتــا هیــچ چیــز نمی تونــه منــو 
مطمئــن کنــه کــه مــرگ چیــز واقعــا متفاوتیــه از 

چیــزی کــه در حــال حاضــر هســتم.
از  پیراهــن  بــه  خیــره  کلمــه ای  بیــان  بــدون 
مدافتــاده اش بــودم کــه بــا لبخنــد ســیگارش را 
در زیرســیگاری اســتیل روی میــز انداخــت و در 
حالــی کــه دو دســتش را بــه طرفیــن بــاز می کــرد 
پیرمــرد رقت انگیــِز  یــه  امیــدوارم دیــدن  گفــت: 

باشــه.  جالــب  بــرات  غارنشــین 
لبخنــد زد و ادامــه داد: دلــم می خــواد فکــر کنــی 
کــه صرفــا اومــدی جایــی شــبیه بــه یــه مــوزه. از 
شــنیدن و دیــدن چیزهایــی کــه قــراره بگــم، مثــل 
خونــدن یــه رمــان لــذت ببــر! البتــه ایــن بــار دیگــه 

ــت. ــاری در کار نیس ــچ اجب هی
دلیــل  امــا  باشــم  شــوکه  کــه  نبــودم  مطمئــن 
ســاکت بــودن بیــش از حــدم بــرای خــودم هــم 
بایــد  کــه  نمی دانســتم  نبــود.  شــده  شــناخته 
کــه  مــی دادم  احتمــال  و  کنــم  شــروع  کجــا  از 
بــه انتظــار یــک شــروع خــوب نشســته باشــم. 
ــوره.  ــم: همینط ــت. گفت ــری داش ــای منتظ نگاه ه
ســعی می کنــم از شــنیدن حرف هــای یــه پیرمــرد 
رقــت انگیــز و غارنشــین لــذت ببــرم. البتــه خیلــی 
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نمی دونــم کــه ایــن کارو دقیقــا چطــور بایــد انجــام 
بشــی  معرفــی  دیگــه ای  جــور  اگــر  شــاید  بــدم. 
تــو  کــه  منــه  نوبــت  حــاال  باشــه.  امکان پذیرتــر 
ــاد! ــت بی ــدوارم خوش ــم امی ــم و بگ ــف کن ــم ت چای

خندیــد و گفــت: ولــی دختــر بی ادبــی شــدی. مــن 
از تــو حداقــل بیست ســال بزرگتــرم.

-قبول دارم!
و جرعــه ای از چــای نوشــیدم کــه گفــت: از مــن کــه 

نمی ترســی؟
-نه.

ســرش را تــکان داد و گفــت: تــا جایــی کــه یــادم 
میــاد تــو همیشــه شــجاع بــودی هرچند کــه خیلی 
مســائل مرتبطــی تــوی ذهنــم نــدارم کــه بتونــم از 

ایــن حرفــم مطمئــن باشــم.
این هــا  احمــق!  ُو  بــودم  خنــگ  همیشــه  -مــن 
آدمــا رو شــجاع نشــون مــی دن امــا خــب واقعیتــو 

نمی کنــن. عــوض 
-امــا فکــر نکــردی که شــاید کســی کــه اون نامه ها 

رو فرســتاده آدم قابل اعتماد و خوبی نباشــه؟
ســرم را تــکان دادم و گفتــم: چــرا! مطمئنــا بــه ایــن 

فکر کــردم.
آدم  یــه  کــه  رســیدی  نتیجــه  ایــن  بــه  بعــد  -و 
ــدش  ــر داره و بع ــو خب ــته ی ت ــه از گذش ــیادم ک ش

ترســیدی؟! هــم 
-تقریبــا همین طــوره. امــا بیشــتر بــه ایــن فکــر 
می تونــه  انقــدر  کــه  شــیاد  آدم  یــه  کــه  کــردم 
حافظــه ی خوبــی داشــته باشــه ارزش مالقــات 

شــدم. زده  هیجــان  بعــدش  و  داره 
بــا لبخنــد و دســتی کــه زیــر چانــه زده بــود نگاهــم 

کــرد: تــو واقعــا یــه احمقــی!
-موافقم!

و ابروهایم را باال انداختم و خندیدم.

َو ِعــشــقݚ را ِهـیـچݚ انـِتـخـابـی نـیـســتݚ
   نگارنده: فاطمه لشگری 

  ســرم را از روی میــِز کنــج دفتــرم بلنــد کــردم و 
بــه ســاعتی کــه گوشــه ی دیــوار میــخ شــده بــود و 

برایــم دهــن کجــی مــی کــرد خیــره شــدم.
بــا نــگاه بــه ســاعت خســتگِی وقــت کشــی بــی 
ثمــره ام مضاعــف شــد. کــش و قوســی بــه اندامم 
کــه روی صندلــی چوبــی جیــر جیــر کنــان شــکل 
گرفتــه بــود دادم و چنــد خمیــازه ی پــی در پــی 

کشــیدم.
ــف  ــمان پ ــا چش ــد. ب ــاز ش ــاق ب ــاره درب ات ــه یکب ب

کــرده و خونیــن بــه آســتانه ی در نــگاه کــردم.
منشــی از خــدا بــی خبــرم بــود کــه مزاحــم اوقــات 

مگــس پرانــی ام شــده بــود!
خانــم  گفــت:  و  کــرد  نگاهــم  و  چرخانــد  چشــم 

فانــی...؟
کشــیدن  خمیــازه  ی  اجــازه  و  بســتم  را  دهانــم 
انــدر  نــگاه عاقــل  بــا  نــدادم.  بــه خــود  را  بعــدی 

بزنــد. را  کــه حرفــش  او فهمانــدم  بــه  ســفیه 
منشــی دفتــرم کــه بــه تازگــی زحمــت تلفــن جــواب 
دادن و ویزیــت کــردن ویزیتــور هــای مــرا عهــده 
تلــه  و  چشــمی  ارتبــاط  متوجــه  بــود  شــده  دار 
پاتــی کــه بــا او برقــرار کــرده بــودم شــد و گفــت: ِا.... 

ببخشــید ازخــواب پروندمتــون؟
فحــش و بــد و بیــراه نثــارم مــی کــرد بهتــر بــود تــا 
ایــن کــه نداشــتن ســوژه بــرای نوشــتن و دســت 

بــه قلــم شــدنم را بــه روی مبارکــم بیــاورد!
پشــت چشــمی برایــش نــازک کــردم و بــه صندلــی 

تکیــه زدم و گفتــم: کاری داشــتی؟
تکانــی خــورد و گفــت: بلــه، یــه نفــر ایــن جاســت 

کــه مــی خــواد شــما رو ببینــه.
بــا دســت چپــم چشــم ســمت راســتم را مالیدم و 

گفتــم: کی هســت؟
ــال  ــا بح ــت: ت ــت و گف ــاال انداخ ــش را ب ــانه های ش
ندیدمــش خانــم فانی.گفتــن کیانــی هســتن..... 

امیــر بهــراد کیانــی.
بــه ذهــن آشــفته و خــواب آلــودم فشــار آوردم تــا 
نــورون هــای مغــزم از خــواب غفلــت برخیزنــد و 
بجنبنــد و ســیناپس ایجــاد کننــد تــا بتوانــم امیــر 
بهــراد خــان کیانــی را بشناســم، امــا بــی فایــده 
بــود. نــورون هــای گیــِج خــواب مــن هــر یــک در 
گوشــه ای کــز کــرده بــود و جــز اتصالــی دادن کار 

دیگــر نکردنــد!
منشــی نگاهــی بــه میمیک چهــره ام کــرد و گفت: 

نمی شناســید؟
ســرم را بــه چــپ و راســت تــکان دادم و گفتــم: 

نــه.... بگــو بیــاد داخــل.
ج شد. از اتاق خار

بــه ســرعت آینــه ای از داخــل کشــوی میــزم بیرون 
کشــیدم و خــودم را بررســی کردم.

گویــا چنــد شــبانه روز بــه فرهــاد کــوه کــن مرخصی 
داده انــد و مــن بــه جــای فرهــاِد خســته بــا تیشــه 
بــه جــان کــوه افتــاده ام و بــر آن نقــش و نــگار یــار 
زده ام ، بــس کــه خــواب آلــود بــودم و خســتگی در 

مــن هویــدا بــود!
مقنعــه ام را عقــب و جلــو کــردم و آینــه را داخــل 
کشــو گذاشــتم و زیــر لــب گفتــم: بــه درک! حــاال 
مگــه کــی هســت ایــن کیانــِی بــی محــل کــه بایــد 

ایــن وقــت روز مزاحــم مــن بشــه؟
تقه ای به در خورد.

خمیــازه ای کــه در پشــت گلویــم محبــوس شــده 
بــود را کشــیدم و گفتــم : بفرماییــد.
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و بــه ســرعت خــودکارم را برداشــتم و روی برگــه 
هــای پــر از خالــی ام مشــغول نوشــتن شــدم.

صــدای بــاز و ســپس بســته شــدن در اتــاق باعث 
پالهایــی  و  پــرت  نوشــتن  از  دل  مــن  تــا  نشــد 
کــه روی کاغــذ میــاوردم بَکنــم. گویــا بــا ایــن کار 
مقابــل  در  او  کــه  کنــم  وانمــود  خواســتم  مــی 
یــک نویســنده ی پــر مشــغله و بســیار پــر کار 
هــای  رشــته  تــا  شــود  منتظــر  بایــد  و  ایســتاده 
افــکار هنرمندانــه ام از هــم گســیخته نشــود و بــه 

روی کاغــذ پیــاده شــوند!
همچنــان کــه در حــال نوشــتن جمالتــی از رمــان 
منتظــر  بــودم  ام  قبلــی  ی  شــده  نوشــته  هــای 
شــنیدن صــدای ایــن آقــای بــی محــل نیــز بــودم.

گویــا او از مــن تیــز و ُبزتــر بــود چــرا کــه هیــچ حرکتــی 
نمــی کــرد و صــم بکــم در همــان آســتانه ی در 
ــا مــن زحمــت ســر  ــود ت ــود و منتظــر ب ایســتاده ب
بلنــد کــردن را بــه خــود دهــم و شــاید هــم در حــال 

ســنجیدن میــزان شــعور و فهــم مــن بــود!
مشــغوِل  و  بــود  پاییــن  ســرم  کــه  همچنــان 
نوشــتن، زیــر چشــمی بــه کفــش هایــش نــگاه 

کــردم.
در همــان نــگاه اول متوجــه گــران قیمــت بــودن 

کفــش چــرم مشــکی اش شــدم.
ل کــرد و بــا 

ُ
بالفاصلــه شــخصیت شناســی ام گ

ــه  ــه دقیق ــخصی ک ــا ش ــه حتم ــردم ک ــر ک ــود فک خ
هــا بــرای  نویســنده ی تــازه کاری چــون مــن بــه پــا 
ایســتاده، شــخصی بســیار محترم و البته از قشــر 
مرفــه و بــی درد جامعــه اســت کــه حاضــر اســت 
میلیــون هــا دالر بــرای کفــش خــود ولخرجــی کند!

شناســی  شــخصیت  همیــن  شــاید  نمیدانــم 
بیشــتر  تــا  شــد  باعــث  ام  مســخره  و  ســطحی 
لجبــازی کنــم و تــا وقتــی کــه او مــرا بــه نــام نخواَنــد 

ســرم را از برگــه هــای زیــر دســتم بلنــد نکنــم.
دوســت داشــتم بــا ایــن مــرد متنعــم کــه پــا بــه 

دفتــر نوپــای مــن گذاشــته لجبــازی کنــم و بــا
ــدت  ــه او را م ــه ام ک ــدان محترمان ــه چن ــن کار ن ای

هاســت ســرپا نگــه داشــته ام آزار دهــم!
در همــان لحظــه بــه ذهنــم خطــور کــرد نکنــد مــن 
بیمــاری مزمــن سادیســم هســتم و  بــه  مبتــال 

خــود از آن بــی خبــرم؟!
چشــمم را محکــم بســتم و بــاز کــردم و روی کاغــذ 

بــا خطــی درشــت نوشــتم » سادیســم! « 
-  ِاممم ..... ببخشید....؟

ســر پــر مشــغله ام را بلنــد کــردم و مســحور آقــای 
رفــاه زده ی جامعــه شــدم!

و  نبودنــد  گیــج  دیگــر  مغــزم  هــای  نــورون 
ســیناپس هایشــان اتصالــی نمیــداد. مــن جملــه 
همــگان کمــر بــه همــت بســته بودنــد و آقــای 

ســنجیدند. را  متشــخص  و  محتــرم 
موهــای قهــوه ای رنــگ آشــفته حالــی کــه هــر طــره 
و دســته ای گوشــه ی از کاســه ی ســر اقامــت 
رنــگ دانــه  بــه  یــک جفــت چشــم  بــود.  گزیــده 
ــوه  ــف قه ــه ک ــاد ب ــرارت زی ــه روی ح ــوه ای ک ی قه
ابــروان  باشــد!  ســوخته  و  چســبیده  جــوش 
باریــک و بلنــد، بینــی اســتخوانی و کشــیده، گونــه 
هایــی برجســته و لــب هایــی بــی رنــگ در پوســت 

برنــز جــا خــوش کــرده بودنــد.
بــه  و  کشــیدم  دســت  اش  چهــره  جزئیــات  از 

زدم! زل  اش  فیتنســی  اســتایل 
اندامــی ورزیــده، بازوانــی برجســته و شــانه هایــی 

تنومنــد! 
دلــم نیامــد البســه هــای مارکــش را دیــد نزنــم؛ 
پیراهــن ســفید، کــت تــک طوســی رنــگ و شــلوار 

جیــن آبــی کــم رنــگ.
عجب ارباب رجوعی!

ــا ایــن غلمــان بهشــتی  الهــی شــکر کــه روزمــان ب
آغــاز شــد و بــاز هــم زیــر لــب از خداونــد منــان 

بابــت وفــور نعمتــش ســپاس گــزاری کــردم!
ج دیــده بانــی پاییــن آمــدم و عضــالت صــورت  از بــر
انــدک  بتوانــم  تــا  کــردم  منبســط  و  منقبــض  را 

لبخنــدی بزنــم.
پاهایم تکان خوردند و از جا برخاستم.

کمــی زور و فشــار بــه حنجــره ام آوردم و گفتــم: 
ســالم .... خیلــی خــوش آمدیــد.

اشــاره ای بــه صندلــی هــای انتظــار کــرم رنگــی کــه 
از دفتــر کار آقاجــان )پدربــزرِگ وکیــل خــدا رحمــت 
گفتــم:  و  کــردم  بــود  رســیده  ارث  بــه  ام(  کــرده 

خواهــش مــی کنــم بفرماییــد.
صندلــی روبــرو بــه صندلــی مدیریــت مــرا انتخــاب 

کــرد و نشســت!
- مثل این که مشغول کار بودید.

چه می گفتم؟
- بله، این روز ها یه کم سرم شلوغه!

دروغ کــه حنــاق نیســت. زبــان دروغ گویــت تیــر 
ــم! ــا خان ــورد آناهیت بخ

لبخند ژکوندی تحویلم داد و گفت: چه خوب.
دســتانش را در هوا تکان داد و گفت: ِامممم.... 
مــن خــودم رو معرفــی نکــردم. امیــر بهــراد کیانــی 
چنــد  دار.  نشــان  و  جــوان  شــاعران  از  هســتم 
ــده ی  ــیده و برن ــاپ رس ــه چ ــن ب ــعر از م ــاب ش کت
جوایــز نیمــا، احمــد شــاملو و جایــزه شــعر امــروز 

ایــران شــدم.
فکم به زمین افتاد!

ایــن مــرد شــاعر اســت؟ آن هــم شــاعری کــه تمــام 
جوایــز ســال را درو مــی کنــد؟! مــن گمــان مــی 
بهتــر  یــا  ورزشــکار خــوش چهــره  یــک  او  کــردم 
بگویــم یــک مدلینــگ اســت کــه بــرای ســوژه ای 

بــه مــن مراجعــه کــرده!
به زحمت تعجبم را پنهان کردم.

لبخنــد بــی رنگــی کــردم و گفتــم: خوشــوقتم آقــای 
ــعارتون رو  ــدن اش ــق خون ــفانه توفی ــی متاس کیان

نداشــتم.
ســرش را بــه بــاال و پاییــن تــکان داد و گفــت: مــن 
هــم همیــن طــور خانــم فانــی مــی بخشــید بیــش 
از ایــن مصــدی اوقــات نمیشــم حقیقتــش مــن 
دنبــال یکــی از دوســتان قدیمیــم کــه ســال هــا 

پیــش هــم دانشــکده ای بودیــم هســتم.
ابروانم بی اختیار باال رفت.

گفتم: من می شناسم این دوست قدیمی و؟
چهره اش گشاده شد و گفت: بله، 

می شناسید.
منتظر گفتم؛ خب؟

- بنفشه قیاسی.
برق از سرم پرید.
بنفشه قیاسی؟!
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مݩݩ
آینه

  سراینده: شفیع مقدم 

تو آینه ببین منو
دریای بی ُت مونده ام

طوفانی از تنهاییو
ترانه ی نخونده ام

تو آینه ببین منو
تبعید به آغوش ُت ام

زندانی ام به جرم عشق
تسلیم قانون ُت ام

تو آینه ببین منو 
یه روح سرد بی بدن

یکی که بی نگاه ُت
دنیاش میشه بی هدف

تو آینه ببین منو 
تصویری از غرور ُت

جای شکنجه رو دلم
نشونه ی سکوت ُت

تو آینه ببین منو
مایی که راهمون جداست 

فلسفه ی بدون تو
رمان مرگ بی صداست

تو آینه ببین منو
این ُت که تنها مونده رو

اصرار نمی کنم بهت
اگه میخوای بری برو
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تورا من عاشقانه دوست دارم
 تورا من عارفانه دوست دارم
 اگر چه دل بسوزد در فراقت

 تورا من بی بهانه دوست دارم
 چو طفلی بی خبر از دور گردون

 تورا من کودکانه دوست دارم
 وگر باهم نباشد عشق و عقلی

 تورامن عاقالنه دوست دارم
 اگر هردم سخن بامن بگویی
 تو را با این ترانه دوست دارم

 تو تنها ثروت و گنج جهانی
 تورا من گوهرانه دوست دارم

ج است دریای عشقت  چو از حد خار
 تورا من بی کرانه دوست دارم

 شدی شیرین و فرهادت بکشتی
 تورا من خسروانه دوست دارم
 بگندد عشق اگر خالص نباشد

 تورامن خالصانه دوست دارم
 همه کذب است و اینک گویمت حق

 تورا من صادقانه دوست دارم
 اگر شعری بگویم درد این است

 تو را من شاعرانه دوست دارم

دل من زندان است...
به چه جرمی تو به زندان دلم افتادی؟

ــه  ــورد ب ــد خ ــرا حبــس اب ــتی و چ ــی را کش ــه کس چ
نامــت اینجــا...؟

دل من زندان است
نه این بار به دام افتادی؟

ُ
به کدامین گ

ــز از دِر  ــر گری ــرا فک ــه چ ــت ک ــن اس ــب و روزم ای ش
زنــدان داری...؟

هر کسی نیست درون دل عاشق دربند
دل من زندان است

به شکاِف دِر زندان دلم میخندی؟
که تو خود باعث آنی و چه سوزی دارد 

خنده ی این زندانی...!
رد پایت اما کف این زندان است

و به زیبایی تو متهمی نیست در آن
خبری آمده است...

عفو خوردی انگار
لحظه ای می گیرد دل زندان بانت
بغض او می بندد ره حرفش را باز

شاید او هم می گفت تو بمان زندانی...
متهــم میــرود و زنــدان بــان مونســش تنهایــی 

ســت
زندانــی  از  خالــی  هــم  زنــدان  تــو  رفتــن  غــم  از 

! . . ســت.

  سراینده: علی مقدم   سراینده: شایان رحمانی 
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شبیه یک دردیم...
دردی مشترک

 از نداشته هایـــمان 
 نبودن، نماندن و نرفتن هایمان...

چقـــدر متنفرم از حرف »ن«
تمام لحظه های نابم را همین واج لعنتی سوزاند...

درد شد، زخم شد، شعله کشید و وجودم را به سوزاند.
از وجود سوخته ام خاکستری باقی نماند تا برای آرامش لحظه های ناگوارم به آب بسپارم.

حسرت اتفاقاتی که در دلم برای همیشه ماند و جا خشک کرد.
حسرت ماندن هایی که نشد، نرفتن هایی که شد.

خاطره ی نبودن هایی که در این سینه ی پر از بغضم ماند.
بغض نداشتن هایی که هیچگاه شکسته نشد.

نبود و نماند و نرسیدیم.
اما نه بغضی شکست نه سکوتی ...

و صحنه ی زندگی ما پر شد از سکانس بغض های شکسته نشده و فرو خورده....
پالن هایی که وظیفه ی صیانت از قفل سکوت گشوده نشده داشتند.

کاش با خودمان رو راست می بودیم . کاش برای خودم و خیاالتم دروغ های شیرین نمی بافتم.
بیزارم از نقش بازی کردن، از کاری که تمام عمر متبهــرانه دنبالش کردم.

زندگی را بازی کردم
زنده نبودم اما خوب از پس بازی کردنش برآمدم.

بــه قــدری غــرق بــودم کــه قهقهــه هایــم را سرخوشــانه بــاور مــی کــردم و بــه خــودم و بــه راهی کــه انتخاب 
کــرده بودم احسنــــت می گفتم.

عجب خیال باطلی...
خیــاِل روزی کــه از تمــام خاطــره هایــم جــدا شــوم و آن قــدر غــرق بــازی زندگــی شــوم کــه گذشــته و 

دردهایــش هــوای خطــور بــه مغــزم را نکننــد.
غافل از اینکه قفل سنجاق خاطرات به من از همان ابتدا ناگشودنی بود

من به خاطره ها متصل بودم.
هر روز ذره ای از خودم را می کشتم. ذره ای را می سوزاندم و در دور دست ها رها می کردم...

مـــن
به قتل خویش

محکوم شدم
و قصاص احساس تقاصی بود که بـــاید میدادم

لعنت به خوره ای که به جانم افتاد...
لعنت به مـــن که چیزی از خودم باقی نگذاشتم.

لعنــت بــه تمــام خاطــره هایــی کــه مــی بایســت بــا رفتنــش غــروب مــی کردنــد امــا افســوس کــه ابــدی 
شــدند....!

   نگارنده: معصومه آقامحمدی
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)casablanca( کازابالنکا  
ــن  ــم، بهتری ــن فیل ــکار بهتری ــزه اس ــده ی جای برن

کارگردانــی، بهتریــن فیلــم نامــه ی اقتباســی.
نقــش  بازیگــر  بهتریــن  اســکار  جایــزه  نامــزد 
اول مــرد، بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد، 
بهتریــن فیلم بــرداری، بهتریــن تدوین و بهترین 

موســیقی متــن.
سال تولید: ۱۹۴۲

کشور: ایاالت متحده
زبان: انگلیسی

کارگردان: مایکل کورتیز
تهیه کننده: هال بی والیس

بازیگــران: هامفــری بــوگارت، اینگریــد برگمــن، پل 
هنریــد، کلــود رینــس و ...

صــدا پیشــگان فارســی:  حســین عرفانــی، شــهال 
ناظریــان، خســرو شــایگان، پرویــز ربیعــی و ...

گیــر و دار  را در  »کازابالنــکا« ماجرایــی رمانتیــک 
جنــگ جهانــی دوم روایــت مــی کنــد.

فیلمــی از آمریــکا کــه بــر مبنــای نمایــش نامــه ای 
بــر روی صحنــه نرفتــه از مــورای بورنــت و جــان 
آلیســون بــه نــام » همــه بــه کافــه ریــک مــی آینــد« 

مــی باشــد.
کــه در میــان  ایــن فیلــم زندگــی مــردی اســت  
بــودن«  درگیــر شــده  انســان خــوب  »عشــق و 
کمــک  و  در ســینه  نهفتــه  بیــن عشــق  بایــد  و 
بــه فــرار مبــارز از چنــگال حاکمیــت وابســته بــه 

کنــد. انتخــاب  فرانســه 
زمــان داســتان کمــی قبــل از حملــه بــه پــرل هاربــر 
اســت. بعــد از صدمــات جنــگ بــه اروپــا، مــردم در 
پــی مهاجــرت بــه آمریــکا هســتند و بایــد خــود را 
بــه بنــدر کازابالنــکا کــه در دســت دولــت ویشــی 

فرانســه اســت برســانند.
بـــد  آمریکایـــی  فیلـــم(  اول  )شـــخصیت  ریـــک 

کـــه در  اســـت   طینـــت و چشـــم و دل ســـیری 
کازابالنـــکا کافـــه شـــبانه ای را مـــی گردانـــد. شـــبی 
شـــخصیتی بـــه نـــام اوگارت پـــس از کشـــتن دو 
ســـرباز بـــه کافـــه ریـــک مـــی آیـــد و ادامـــه ی حـــوادث 

ــد. ــی افتـ ــاق مـ ــس از آن اتفـ ــم پـ فیلـ
در قسمتی از این فیلم نامه می خوانید :

) الزلــو از کنــار میــزی کــه ایلــزا پشــت آن نشســته 
رد مــی شــود و مســتقیم بــه ســمت ارکســتر مــی 
افســر  کنــار  در  کــه  میــزی  پشــت  ایــوون،  رود. 
اش  نوشــیدنی  گیــالس  بــه  نشســته،  آلمانــی 

خیــره شــده اســت.
الزلو با ارکستر حرف میزند.

الزلو : مارسی یز رو بزنین! بزنینش! 
اعضــای ارکســتر نگاهــی بــه ســمت پلــه هــا، بــه 
طــرف ریــک مــی اندازنــد. ریــک بــا ســرش عالمــت 
تاییــد مــی دهــد. الزلــو و کارینــا همــراه بــا نواختــن 
ــر  ــد. اشتراس ــی کنن ــدن م ــه خوان ــروع ب ــگ ش آهن
بــا هدایــت آلمانــی هــا ســعی در فــرو نشــاندن 

   نگارنده: زهرا بدری
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رقابــت دارد. جمعیــت حاضــر در کافــه شــروع بــه 
خوانــدن » مارســی یــز « مــی کننــد .

از  افســرانش  و  اشتراســر  میگــذرد  کــه  کمــی   
ــا  ــینند ام ــی نش ــند و م ــی کش ــت م ــدن دس خوان
خوانــدن مارســی یــز  ادامــه پیــدا مــی کنــد. ایــوون 
از جایــش بلنــد شــده بــا چشــمانی پــر از اشــک 

ــد. ــی خوان م
ایلــزا، بــا شــور و هیجانــی کــه بــر او غالــب شــده، 
بــا  کــه  انــدازد  بــه الزلــو مــی  آمیــز  غــرور  نگاهــی 
ســرانجام  خوانــد.  مــی  آواز  شــدید  احساســاتی 
تمــام افــراد در کافــه ســرپا ایســتاده، و چهــره هــای 
ــا نوایــی  پــر از هیجــان آواز مــی خواننــد. ســرود، ب

بلنــد و پیروزمندانــه بــه پایــان مــی رســد. 
چهــره ی ایــوون غــرق غــرور اســت، او تعمــدا بــه 
طــرف آالچیــق هایــی کــه آلمانــی هــا نشســته انــد 

روی مــی گردانــد. از تــه دل فریــاد مــی زنــد.
ایوون: زنده باد فرانسه! زنده باد دموکراسی!

بــاد  زنــده  فرانســه!  بــاد  زنــده  جمعیــت: 
! ســی ا کر مو د

کننــد.  مــی  تشــویق  و  زننــد  مــی  دســت  مــردم 
اشتراســر بســیار عصبانــی اســت. بــا قــدم هایــی 
بلنــد بــه ســمت رنــو کــه آن ســو کنار بــار ایســتاده، 

مــی رود.(

  دیالوگ های ماندگار 
همفری بوگارت : چشمات اذیتت نمی کنه؟ 

لورن باکال : نه! چطور؟
بوگارت : ولی پدر منو در آورده!

ایوون : دیشب کجا بودی؟
ریــک بلیــن : اون مــال خیلــی وقــت قبلــه، یــادم 

ــاد. نمی
ایوون : امشب می بینمت؟ 

ریــک بلیــن : مــن هیــچ وقــت بــرای آینــده اینقــدر 
دور برنامــه نمــی ریــزم.

کــه  کنــم  تعریــف  ای  قصــه  بــرات  میخــوای   - 
نمیدونــمl؟ آخرشــو 

+  تعریف کن
- دوستت دارم

ســمت  بــه  مســتقیما  رو  اســلحه  ایــن   : ریــک 
گرفتــم. نشــونه  قلبــت 

رنو :اونجا سخت ترین جای بدنمه!

ــو مثــل  ــد : مــن مطمئــن نیســتم کــه ت ایلســا الن
مــا  کــه  بــاری  آخریــن  ببینــم  بــذار  باشــی.  قبــل 

... کردیــم  مالقــات  رو  همدیگــه 
ریک بلین : البیال آرورا بود.

ایلســا : چــه خــوب یادتــه، امــا در واقــع اون روزی 
بــود کــه آلمانــی هــا پاریــس رو اشــغال کــردن.

ریک : نمی تونی اون روز رو فراموش کنی؟
ایلسا : نه

خــوب  رو  روز  اون  جزئیــات  همــه  منــم   : ریــک 
یادمــه، آلمانــی هــا لبــاس خاکســتری پوشــیده 

بــودن و تــو لبــاس آبــی.

ایلســا : مــن دیگــه نمــی تونــم بجنگــم، نمــی تونــم 
یــه بــار دیگــه ازت فــرار کنــم، مــن دیگــه نمــی تونــم 
ــه  ــو ب ــط. ت ــی غل ــته و چ ــی درس ــدم چ ــخیص ب تش
جــای هــر دوی مــا فکــر مــی کنــی، بــه جــای همــه 

ی مــا.
خانــم  منتظرتــم،  اینجــا  مــن  درســته،   : ریــک 

. لــو چو کو
ایلسا : امیدوارم خیلی دوستت نداشته باشم.
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کــه بــه دل بــه  هنگامــی دنیــای حــوا آغــاز شــد 
آدم بســت. هنگامــی دنیــای مریــم آغــاز شــد کــه 

آغــوش خــود فشــرد. را در  مســیحش 
دنیــای شــیرین وقتــی شــیرین شــد و عطــر گرفت 
کــه تســلیم خســروی خیالــش شــد و دنیــای مــن 
هنگامــی تپیــد کــه وجــود »تــو« در رگهایــم جریــان 
ســیاِه  شــِب  در  نــاگاه  بــه  نگاهــم  و  کــرد  پیــدا 

چشــم هــای »تــو« گــم شــد!
گــم گشــته ی پیــدا؛ بعــد از آن نمــی دانــم ایــن 
عنصــری کــه در ســینه ام بــی تابانــه مــی کوبــد و 
ــو؟ ــر ت ــا مه ــت ی ــب اس ــته قل ــه داش ــده نگ ــرا زن م

نگاهــم  در  را  جهــان  کــه  نــوری  ایــن  نمیدانــم   
خواســتنی جلــوه مــی دهــد نــور چشــمانم اســت 

ــو؟ ــگاِه ت ــور ن ــا ن ی
ملــودی کــه مــی توانــد مــرا تــا بــه عــرش بــه پــرواز 
درآورد، دلخــواه تریــن موســیقی جهــان اســت یــا 

صــدای تــو؟
را مرهــون دســت  گرمایــش  تــن ســوزان  ایــن   

هــای تــو مــی باشــد.
»به خودم آمدم انگار تویی در من بود«

کــدام از ایــن هــا بــی رحمانــه جســم و روح مــرا بــه 
زنجیــر کشــیده و بــه اســارت خویــش بــرده؟

چشم هایت؟
دست هایت؟

نوازش هایت؟
نمیدانم!

امــا ایــن را مــی دانــم کــه در ایــن محکمــه، لحظــه 
ای بــه تبرئــه فکــر نمــی کنــم و ایــن »مــن« همیــن 

دربنــد بــودن را دوســت مــی دارد!
روز اســارت،  یــک  ابــد و  قــراِر مــا  بــی  حکــم دل 

اســت...! عشــق  جــزای  تریــن  شــیرین 

بوى خاك باران خورده می آمد
رد پاهایی که از ِگل رد شده اند
بوى خاك باران خورده می آمد

بوى شب تنهایی هاى پیاده رو
حس آرامش ساحل 
که درگیر طوفان دریا

همه چیزش را می بازد
بوى خاك باران خورده می آمد

دست هاى پر چروك مادر
گل هایــی کــه از ایــوان بــه داخــل خانــه آورده مــی 

شــوند
تا مبادا سرما اذیتشان نکند

صدا می آمد
صداى باز شدن چتر ها

بوى خاك باران خورده می آمد
بوى شب تنهایی هاى پیاده رو...

   نگارنده: مریم السادات جوادی

تبین فرازطلب    نگارنده: آ
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  پتــو رو بــا اون دســتای زمختــش می زنــه بــاال و 
میگــه: بــاز که قرصــات و نخــوردی...

با چشام بهش می گم خوب کاری کردم.
 نمی فهمــه؛ حقــم داره ... دلبــر نیــس کــه ِچــش 
تــو ِچــش بشــینیم اختــالط کنیــم کــه حــرف دونــه 

ــر باشــه.  دونــه نگاهامــون و از َب
دکتــر مــا اخــم کــه مــی کنــه از ال ابروهــاش ســرکه 

مــی ریــزه.
شــی....  خــوب  تــا  بخــوری  رو  اینــا  بایــد  میگــه: 

می خــواد. و  همیــن  دلبرتــم 
مــی خــوام بگــم حرفــت مفــت کفشــت جفــت! 
امــا هیچــی نمی گــم! بایــد اخــم کنــم کــه چــرا دلبــر 
و کــرده لــق لقــه ی زبونــش؟ اصــال بــه اون چــه کــه 

ــواد! ــی می خ ــر چ دلب
چرا استخون میذاره ال زخم باز ما؟

به اون چه که دلت نبود به موندن! 
تیــر  َمــن اومــدم بغــل اون  یــه  کــه  بــه اون چــه 
بــرق بلنــده تــا نــگات کنــم و صــد َمــن برگشــتم     

آسایشــگاه! گوشــه�ی 
به اون چه که رفتی و جای خالیت درد داره.

کــه دیگــه شــبا  رفتنتــه  از درد  کــه  اون چــه  بــه 
لعنتــی... بــره  نمــی  خوابــم 

امــا خودمونیــم ، مــا خــراِب اون عاشــقونه های 
تصــورات  و  توهمــات  تــو  کــه  شــدیم  یواشــکی 

دربــدر شــدمون ســاختیم!  خــود 
_دهنتو باز کن.

بــاز نکــردم. مــن ایــن کوفتیــا رو نمی خــورم کــه 
دلبــر و یــادم بــره .

طاقچــه  دلمــون  اولــم  از  مــا  چیــه؟  میدونــی 
نداشــت! بــی صبــری کردیــم امــا خــون کــه نکردیم 

خواســتیمت! فقــط  الکــردار  
تــه  خواســتنت  آتیــش  چــون  خواســتیمت 
دلمــون شــعله کشــید. گرمــا نــداد فقــط دودش 

کــرد! کــور  و  چشــمون 
راســتش وقتــی فکــر مــی کنــم، مــی بینــم ایــن 

بیشــتره. هــوا  یــه  دردش  رفتــن  جــوری 
توهمات بودنت و بهم زدی و رفتی.

تمــوم نشــد ایــن خاطــرات پــوچ و تــو خالــی کــه 
تــا تنهــا مــی شــدیم مــی بافتیمــش و تــو عالــم 

کردیــم. کیــف مــی  خودمــون 
تــو ایــن اوضــاع چــپ انــدر قیچــی مــا دکترمــون 

میگــه: گفتــم دهنــت و بــاز کــن.
- اگــه ایــن دهــن بــاز شــه اگــه ایــن قــرص زردا بــره 

پاییــن دلبــِر مــا، مــا رو مــی خــواد؟
 دلبر ما راهش کج میشه به این آسایشگاه؟

سیبیل های آقای دکتر آویزون شد.
این یعنی نه! نه می خواد نه کج میشه!

جفــت چشــم هــام و مــی بنــدم و وقتــی بازشــون 
مــی کنــم بغــل دســتم نشســتی!

 بــه روم میخنــدی و صــدای خنــده ی قشــنگت 
ــاره محکــم مــی  ــو آســمونا و دوب ــره ت مــن و مــی ب

ــن. ــه زمی ــم ب کوبونت
حــاال تــو صــد بــاره برگــرد بگــو یادتــم نیــس کــه 
بهــت میگفتــم: مــن کلــه خــراب وحشــت دنیــای 

بــدون تــو رو دارم!
من که باورم نمیشه ...

باز دوباره فقط نگام میکنی...
آخ کــه یــه کارخونــه ی قند تو دل المصب عاشــقم 
آب مــی شــه از ایــن نــگاه پــر رمــز و راز و دلبریــت. 
مــن  می اومــد؟  بهــت  چــه  اســمت  دیــدی 
می دونســتمش... هــر وقــت کــه می گفتمــش و 

جانــم.! می گفتــی 
بایــد دهــن بــاز مــی کــردم و  ازت ســوال می کــردم 
ــام  ــادت باه ــودش و ی ــراره خ ــات ق ــای کائن ــا کج ت

باشــه؟
وقتــی ایــن دکتــر عنــق منکســرهه کــه ســرتاپاش 

   نگارندگان: فاطمه لشگری و هانیه نظری مقدم

ســفیده اینجــاس، صــداش بــا صــدات قاطــی میشــه. کاش گورشــو گــم کنــه لعنتــی!
میگه درمونت این قرص زرداست.

اگــه درمــون اینــه کــه دیگــه تــو خیالمــم ولــم کنــی، مــن ترجیــح میــدم از یــه درد بمیــرم، نــه بــا دوتــا درد 
زنــده بمونــم.

اما یه حرفی میگم ته دلت چال کن. 
هر وقت که اثر این قرصا که به زور می دن بهم میره، هنوز یه صدایی تو گوشم می پیچه.

گوش کن
صداش خیلی بلنده

خیلی بلند:

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم
اندوه بزرگیست؛

چه باشی...
چه نباشی...
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  - زیر چشات دو تا چال افتاده.
)سرمو انداختم پایین(

+ دیشب وقت شد یه کم با خودم خلوت کنم.
- تمام گریه هات و نگه داشتی تا دیشب؟

کـه  دیگـه ای  وقـت  هـر  مثـل  کـردم؛  سـکوت 
سـکوت رو بـه جـواب دادن بـه هـر سـوالی ترجیح 

مـی دادم.
- بـه هـر حـال مـن و تـو دیگـه ربطی بهـم نداریم... 

شـایدم نباید این سـوال و می پرسـیدم!
جلـوی  نتونسـتم  گلـوم.  بـه  زد  چنـگ  )بغـض 

بگیـرم( رو  صـدام  لرزیـدن 
+ فکـر می کنـی تـو تنهـا موجـود دنیایـی کـه غـرور 
داری؟ اگـر می دونسـتی کـه یه دختر چه حافظه ی 
قـوی ای میتونـه داشـته باشـه قطعـا بـازم حرفات 
و تکـرار نمی کـردی، کـه اذیت بشـم که حتی وقتی 
اثـری از خـودت هـم نباشـه دائم حرفات بـه تازگی 
وقتی که بیانشـون می کردی تو گوشـم بپیچن و 
ذره ذره من و از درون هضم کنن. خواستم مثل 
یـه دختـر عاقـل قبل این که خیلـی از حرفا رو ازت 
بشـنوم خودم ازت دور شـم؛ اون آدمی نبودم که 
ازت سـیر شـده، شـبیه فیل بدبخت و بیچاره  ای 

بـودم که فهمیـده زمان مرگش رسـیده!
بلـد  مـن و  کـه  آدمـی  می فهمیـدم  زودتـر  بایـد 

بـده... دسـتم  کار  می تونـه  نیسـت، 
)دسـتم رو گذاشـتم زیـر چشـمام. آرایـش کـردن 
عـزا  لبـاس  زدن  رنـگ  مثـل  زده،  ماتـم  چهـره  ی 

بی فایـده!( همونقـد  می مونـه... 
دیگـه  می دونـه  کـه  َببـرم  مـاده  یـه  شـبیه   +
نـداره.  تـو  بـا  مشـترکی  قلمـرو  هیـچ  هیچوقـت 
بایـدم دو تـا چـال بیفتـه زیـر چشـمام. بایدم عین 
ابـر بهـار گریـه کنـم. مـن اون آینه هزار تیکـه بودم 
کـه چسـِب روش پوسـیده بـود؛ درسـت! ولـی تـو 
بـودی کـه اون چسـب پوسـیده رو کنـدی... کـه 
فقـط از صبـح تـا شـب کـز کنـم کنـج اتـاق و فکـر 
کنـم کـه اصال کسـی هـم دیگه می تونـه تیکه های 

ایـن پازلـی رو کـه از هـم پاشـیدی دوبـاره کنـار هـم 
بچسـبونه؟!

زیـر  چـال  نگـران  نبـاش!  مـن  حـال  نگـران 
چشـمامم نباش! ماها روزهای عادیمونم با درد 

نمینـدازه...  پـا  از  مـن و  دردا  ایـن  می گـذره؛ 
سـرم  از  امـا  نکنـم  فراموشـت  هیچوقـت  شـاید 
می پـری! مثـل پرنـده ای کـه بـه قفسـش عـادت 
کـرده امـا حـق داره کـه رهـا بشـه ... باالخـره کـه دیر 

یـا زود اتفـاق می افتـاد.
اگـه  کـه  می بنـدم  اتـاق و  پنجـره ی  دیگـه  منـم 
کـه  نیـاد  یـادم  اومـد،  بـرگا  خش خـش  صـدای 
می گفتی مگه می شـه تو این هوا عاشـق نشـد؟! 
کـه بـاد نپیچـه تـو پـرده کـه وسوسـه شـم سـرک 
بکشـم ببینـم از ایـن کوچـه ی لعنتـی رد می شـی 
یـا نـه... نمـی ذارم دیگه هیچ هوایی اون و آبسـتن 

ایـن خیـاالی خـام خـوش بکنـه.
انگشـت  بکنـه  نـگاه  مـن  بـه  اینکـه  بـدون   (
اشاره شـو بـا وسـواس خاصـی بـه لبـه ی اسـتکان 

) . می کشـید
+ ازم عذرخواهی کن!

- چرا؟
+ بخاطر حرفایی که تو این مدت گفتی... 
- کاری نکردم که بابتش عذرخواهی کنم!

خواهـش  مـن!  واسـه  اشـتباها  همـه ی  اصـال   +
حرفـات  عمـر  یـه  نـذار  کـن؛  عذرخواهـی  میکنـم 
کنـی...   درکـم  بـار  یـه  کاش  سـرم...  تـو  بپیچـن 
همونقـدر کـه بقیه ی آدما رو. تـو این و یادت رفته 
امـا یـه زن عاشـق قطعـا بیشـتر از هـر موجـودی 

شـبیه بـه یـه مـرد عاشـقه!
چسـبوند.  لب هـاش  بـه  رو  چـای  )اسـتکان 
اشـک هام  شـدن  سـرازیر  تـا  کـه  بـودم  مطمئـن 

مونـده .( باقـی  جملـه  چنـد  فقـط 
+ من از هیچ مردی خیر ندیدم.

- توقع داشتی از من ببینی؟
+ نـــه... فقـــط فکـــر می کـــردم ایـــن بـــار بـــه خیـــر 

مـــی ارزه...! نداشـــتش 

   نگارنده: هانیه نظری مقدم
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ُمـــــــــــشـــــــــیــــــــــــری یــــــــــــُدوِن  ِفــــــــــِر

زیبایــی  محــو  و  ایســتادم  کوچــه  ابتــدای    
در  شــدم.  دلکــش  هنــر  ایــن  ی  العــاده  خــارق 
دو طــرف کوچــه درخــت چنار،افــرا، نــارون و بیــد 
مجنــون قــرار داشــت. بــرگ هــای پهــن و دندانــه 
دار درخــت چنــار کــه روی رگبــرگ هایــش کــرک 
بــه  و  بــود  خزانــش  وقــت  داشــت  ریــزی  هــای 
روی زمیــن مــی ریخــت. میــوه هــای توپــی شــکل 
نهــاِن خــود  کــردم و در  نــگاه  را  و پشــمالویش 
خ  بــرگ هــای ســر را ســتودم.  اثــر  ایــن  هنرمنــد 
خ ایــن درخــت خــزان کننــده در آغــوش  افــرای ســر
بــاد مــی رقصیدنــد و بــر زمیــن فــرود مــی آمدنــد. 
حتــی وقــت خــزان نــارون هــم رســیده بــود و بــرگ 
هــای بیضــی و دندانــه دار کوتاهــش در آســمان 
ــه زمیــن  ــه ب ــا حوصل ــود و ب ــار در رقــص ب تیــره و ت
نــزول مــی کــرد امــا در بیــن همــه ی آن هــا بیــد 
دلربایــش  و  افتــاده  هــای  شــاخه  بــا  مجنــون 
ــود و تنهــا  ــر از باقــی دوســتان قدیمــی ب مقــاوم ت
از تعــدادی بــرگ هایــش دل َکنــده و خــزان کــرده 
بــود. خــب هــر چــه باشــد مجنــون اســت و چــه 

بســا دیوانــگان مقــاوم ترنــد!
رنگارنــگ  هــای  بــرگ  انــواع  بــا  کــه  زمینــی  بــه 
فــرش شــده بــود خیــره شــدم. بــه قــدری وســیم۲ 
قــدوم  بــا  نداشــتم  رغبتــی  کــه  بــود  فریبنــده  و 
ــا  ناپســند خــود ایــن بــرگ هــای بــی جــان را زیــر پ
لــه کنــم و زیبایــی مســحور کننــده ی ایــن مــکان 
خ  ــر ــک و س ــدوزک کوچ ــم. کفش ــه دار کن را خدش
رنــگ بــا دانــه هــای ریــز مشــکی رنگــی کــه بــه روی 
شــانه ام نشســت نویــد بــاران پاییــزی را داد و تــا 
ابرهــای ســنگین و  افتــاد  بــه آســمان  چشــمم 
بــاردار بــاالی ســرم غــرش کنــان بــه یکدیگــر حمله 

کردنــد و صاعقــه ای تماشــایی زده شــد. بــاران 
نــرم نــرم فــرو مــی ریخــت و بــا غــرش دیگــِر ابرهــای 
خســته و از نفــس افتــاده اشــک آســمان شــدت 
گرفــت و چالــه هــای کوچــک میــان کوچــه، پــر آب 

شــد.
 همــان طــور کــه کفــش هــای کتانــی ســفید رنــگ 
غوطــه در گل و الی بیچــاره ام از چالــه هــای پــر آب 
شــلپ شــلپ کنــان گــذر می کردنــد بــه راه افتادم. 
بــاِد خــزان مــی وزیــد و ترتیــب قــرار گیری بــرگ های 
ریختــه شــده در کــف کوچــه را بهــم مــی ریخــت و 
بــرگ هــای بــی جــان تــر را از زمیــن بلنــد مــی کــرد و 
بــا خــود بــه ســفر مــی بــرد. شــاخه هــای درختــان 
هــم چــون مــن زیــر بــارش و بــاد خزانــی کــه شــالق 
بــه دســت تازیانــه میــزد مــی لرزیدنــد. همــان جــا 
ایســتادم و بــی اختیــار چشــمانم بســته شــد و بــه 

  خنیده 1ی این شماره:

   نگارنده: فاطمه لشگری

ــب دار  ــی و ت ــیاه وحش ــم س ــت چش ــک جف ــاد ی ی
حضــرت یــار افتــادم. بــه یــاد آن شــب آرام و بــی 
دغدغــه ی قــرص مــاه و بــه یــاد همیــن کوچــه ای 
کــه بــا هــم گــذر کردیــم. بــه یــاد آن شــب آخــر کــه او 

آوای رفتــن ســر داد و رفــت کــه رفــت.
 به راه افتادم و زیر لب زمزمه کردم: 

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم 
شدم آن عاشق دیوانه که بودم ! 

در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید 
باغ صد خاطره خندید 

عطر صد خاطره پیچید 
یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم 

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم 
ساعتی بر لب آن جوی نشستیم 

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت 
من همه محو تماشای نگاهت 

آسمان صاف و شب آرام 
بخت خندان و زمان رام 

خوشه ماه فرو ریخته در آب 
شاخه ها دست برآورده به مهتاب 

شب و صحرا و گل و سنگ 
همه دل داده به آواز شباهنگ 

یادم آیدتو بمن گفتی
ازین عشق حذر کن ! 

لحظه ای چند بر این آب نظر کن 
آب ، آیینه عشق گذران است 

تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است 
باش فردا ، که دلت با دگران است 

تا فراموش کنی ، چندی ازین شهر سفر کن ! 
با تو گفتم : 

حذر از عشق ؟ 
ندانم 

سفر از پیش تو ؟ 
هرگز نتوانم 

روز اول که دل من به تمنای تو َپر زد 
چون کبوتر لب بام تو نشستم 

نــه   ، رمیــدم  نــه  مــن   ، زدی  ســنگ  بمــن  تــو 
گسســتم 

باز گفتم که : تو صیادی و من آهوی دشتم 
تا به دام تو درافتم ، همه جا گشتم و گشتم 

حذر از عشق ندانم 
سفر از پیش تو هرگز نتوانم ، نتوانم … ! 

اشکی از شاخه فرو ریخت 
غ شب ناله تلخی زد و بگریخت !  مر

اشک در چشم تو لرزید 
ماه بر عشق تو خندید 

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم 
پای در دامن اندوه کشیدم 

نگسستم ، نرمیدم 
رفــت در ظلمــت غــم ، آن شــب و شــبهای دگــر 

هــم 
نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم 

نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم ! 
کوچــه  آن  از  مــن  حالــی  چــه  بــه  امــا   ، تــو  بــی 

؟ شــتم گذ
توانســت  راســتی فریــدون مشــیری چطــور  بــه 

کنــد؟ چنیــن معجــزه ای هنرمندانــه خلــق 
در َپــس ایــن شــعر گیــرا چــه نهفتــه اســت کــه 
پــس از چــاپ آن در اردیبهشــت مــاه ســال هــزار 
و ســیصد و ســی و نــه در هفتــه نامــه ی روشــن 
نــام  تــا  بــه شــهرتی جاودانــه رســید؟ چــرا  فکــر، 
فریــدون در ادبیــات شــعر ایــران بــه زبــان مــی آیــد 
اشــعار او ورق مــی خورنــد و بــه شــعر خاطــره آمیــز 

کوچــه مــی رســند؟
خــان  فریــدون  کــه  افتــادم  ای  جملــه  یــاد  بــه 
مشــیری در بــاالی ایــن شــعر  نوشــته بود«شــاید 
شــما هــم بــا کســی از کوچــه ای گذشــته باشــید و 

شــاید روزی دیگــر آن هــا«
و  گــذرد  مــی  جملــه  ایــن  از  هــا  ســال  اکنــون 
مــن حــاال بــه آن رســیدم. واژگان لغــت نامــه ی 
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مشــیری تاریــخ انقضــا نــدارد و هنــوز همــان طــور 
تــازه از تنــوِر جــان بیــرون آمــده بــه نظــر  می رســد و 
ایــن جاســت کــه مــی فهمیــم وی شــاعر همــه ی 
نســل هاســت و اشــعار او حیــات خــود را برخــالف 

جســم مشــیری حفــظ کــرده انــد.
مشــیری بــه مــا اجــازه نمــی دهــد از عشــقی کــه در 
ــل میزنــد و درونمــان را گــرم مــی کنــد 

ُ
وجودمــان ق

دســت بکشــیم. 
حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش تو هرگز
نتوانم
نتوانم

مــن هــم ســاعتی  بــه  مــی خواهــد  دلــم  چقــدر 
همچــون ســاعت هرمیــون داســتان هــری پاتــر 
آن  بــه  کنــم!  ســفر  گذشــته  بــه  تــا  شــود  اهــدا 
دقایقــی کــه مشــیری در حیــن ســرودن کوچــه 

بــود.
 او بــه چــه مــی اندیشــید و به فکر کدام معشــوقه 
دردمندانــه  چنیــن  کــه  بــود  رفتــه  دســت  از  ی 
ُســرایید؟ چــه چیــزی و یــا بهتــر بگویــم چــه کســی 
توانســت احساســات ایــن مــرد درون گــرا را بــه 
غلیــان بینــدازد و او ایــن چنیــن بــه جــاِن کلمــات 
بیفتــد و ادبیــات شــاعران معاصــر را ویــران کنــد؟

او پــس از انتشــار ایــن شــعر اظهــار داشــت کــه 
قــدم در هــر محفــل شــعر خوانــی مــی گذاشــتم 

بــدون اســتثنا از مــن خواســته مــی شــد تــا شــعر 
کوچــه را بخوانــم.

حتــی ایــن شــعر بــرای یــک راننــده تاکســی نیــز 
کــرده! ســازی  خاطــره 

یکــی از دوســتان نزدیــک مشــیری نقــل مــی کنــد 
کــه بــا فریــدون از یــک راننــده تاکســی خواســتیم 

تــا مــا را بــه مقصــد برســاند امــا او قبــول نکــرد. 
اصــاًل  کــه  گفــت  راننــده  بــه  مشــیری  دوســت 
فریــدون  ایشــان  کیســت؟  مــرد  ایــن  میدانــی 
مشــیری هســتند! راننــده ی از همــه جــا بــی خبــر 
گلــش مــی شــکفد و  از  او گل  نــام  بــا شــنیدن 
شــروع بــه خوانــدن شــعر کوچــه مــی کنــد و اصــرار 
مــی ورزد کــه آن هــا را بــه مقصــد برســاند و رو بــه 
مشــیری گفــت کــه حــاال مــی روم ُپــز مــی دهــم کــه 
آقــای مشــیری را ســوار کــرده ام و او را بــه خانــه 

رســاندم! اش 
مشیری درد کشیده بود. 

عاشقانه درد می کشید که این چنین سرایید:
آخر اي دوست نخواهي پرسید

که دل از دوري رویت چه کشید
سوخت در آتش و خاکستر شد

وعده هاي تو به دادش نرسید
داغ ماتم شد و بر سینه نشست

اشک حسرت شد و بر خاک چکید
آن همه عهد فراموشت شد

چشم من روشن روي تو سپید
جان به لب آمده در ظلمت غم
کي به دادم رسي اي صبح امید

آخر این عشق مرا خواهد کشت
عاقبت داغ مرا خواهي دید

دل پر درد فریدون مشکن
که خدا بر تو نخواهد بخشید

و او از چــراغ امیــدی مــی گویــد کــه هرگــز خامــوش 
: نشد

غریبی بودم و گم کرده راهی
مرا با خود به هر سویی کشاندند

شنیدم بارها از رهگذران
که زیر لب مرا دیوانه خواندند

ولی من چشم امیدم نمی خفت
که مرغی آشیان گم کرده بودم

و شــاید او از عشــقی خامــوش مــی نالیــد کــه ایــن 
چنیــن ســرایید:

یکی را دوست دارم
ولی افسوس او هرگز نمیداند

نگاهش میکنم شاید
بخواند از نگاه من

که او را دوست می دارم
ولی افسوس او هرگز نمیداند

بگذاریــم  کنــار  را  اشــعار  ایــن  ی  همــه  اگــر  امــا 
نمیدانــم شــعر کوچــه ی معــروف چــه بــا قلــم 
متالطــم همــا میــر افشــار کــرد کــه او ایــن چنیــن 
جــواب شــعر کوچــه ی مشــیری را مــی ســراید:

بی تو طوفان زده دشت جنونم 
صید افتاده به خونم

تو چه سان می گذری غافل از اندوه درونم؟
بی من از کوچه گذر کردی و رفتی
بی من از شهر سفر کردی و رفتی

قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم 
تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم

تو ندیدی...

نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی
چون در خانه ببستم،

دگر از پا نشستم
گوئیا زلزله آمد، 

گوئیا خانه فروریخت سر من
بی تو من در همه شهر غریبم

بشکســته  دل  ازایــن  نشــنود  کــس  تــو،  بــی 
ئــی ا صد

بر نخیزد دگر از مرغک پر بسته نوائی
تو همه بود و نبودی

تو همه شعر و سرودی
چه گریزی ز بر من

که ز کوی ات نگریزم 
گر بمیرم ز غم دل

به تو هرگز نستیزم
من و یک لحظه جدایی؟

نتوانم، نتوانم
بی تو من زنده نمانم

را  کــردن  عاشــقی  مشــیری  اینســت  واقعیــت 
مــی آمــوزد. کوچــه معبــری ســت بــرای یــاد آوری 

دیرینــه. خاطــرات 
 چــه بســا بــه جــد مــی تــوان گفــت شــاید هیــچ 
شــعری بــه انــدازه ی کوچــه ی مشــیری نتوانســته 
بــا  را برانگیــزد.  حــس همــزاد پنــداری خواننــده 
ایــن شــعر بــه راحتــی مــی تــوان چشــم ســر بســت 
و بــا ســاعت جادویــی در همــان کوچــه ای کــه 
ــا گذاشــته پرســه زد و زیــر لــب زمزمــه  مشــیری پ

کــرد:
بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم؟

تــو  اشــعار  و  تــو  یــاد  مشــیری  خــان  فریــدون 
انــد زنــده  همیشــه 

روحت شاد مرد رهگذر کوچه...

۱. معروف، شهرت یافته
۲. زیبا
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هــر  دوش  روی  شــانس،   ســفید  کبوتــر  نوبــل 
نوشــته  دســت  اعتبــار  بنشــیند  قلمــی  اهــل 

شــد. خواهــد  چنــدان  صــد  هایــش 
 معتبرتریــن جایــزه حــال حاضــر جهــان کــه بــه 
وصّیــت کارخانــه دار و شــیمیدان ســوئدی، آلفرد 
نوبــل پایــه گــذاری شــد و البتــه کــه شــهرت آلفــرد 
دینامیــت  نشــدنی  فرامــوش  ابــداع  دلیــل  بــه 

اســت.
 ، فیزیــک  شــیمی،  هــای  رشــته  در  جایــزه  ایــن 
بــه  ادبیــات   و  صلــح   ، پزشــکی  و  فیزیولــوژی 

شــود. مــی  اهــدا  شــانس  خــوش  منتخــب 

  نوبل ادبیات 
تریــن  هــر ســاله نویســنده ی صیــاد برجســته 
اثــر بــا گرایــش آرمــان خواهانــه موفــق بــه صیــد 

مرواریــد نوبــل خواهــد شــد.
هــر جایــزه شــامل یــک مــدال، یــک دیپلــم افتخــار 
کــه در طــول ســال های  نقــدی اســت  و جایــزه 
مختلــف مقــدار آن متفــاوت بــوده اســت. مــدال 
نوبــل ادبیــات توســط مجســمه ســاز و قلــم زن 
ســوئدی اریــک لیندبــرگ طراحــی شــد کــه مــرد 
جوانــی را زیــر درخــت غــار در حالــی نشــان می دهد 
کــه یــک آهنــگ از مــاس، الهــه شــعر و موســیقی 

مســحورانه گــوش می دهــد و می نویســد.
دیپلــم نوبــل ادبیــات هــر ســال، خــاص اســت و 
توســط خوشنویســان ســوئدی و نــروژی نوشــته 
ادبیــات  در  نوبــل  جایــزه  نخســتین  می شــود 
از فرانســه اهــدا  بــه ســولی پــرودوم  ســال ۱۹۰۱ 

شــد.
ســولی پــرودوم شــاعر و مقالــه نویــس فرانســوی 
در ابتــدا مهنــدس بــود کــه بعــد هــا بــه ســمت 

فلســفه و ســپس شــعر متمایــل شــد. وی یکــی 
از اعضــای مکتــب پارنــاس بــود.

نیمــا یوشــیج نیــز در ایــران از جملــه کســانی بــود 
کــه تحــت تأثیــر اشــعار پــرودوم قــرار گرفــت.

میانگیــن ســنی برنــدگان نوبــل ادبیــات شــصت 
و پنــج ســال اســت کــه پــس از برنــدگان نوبــل 
اقتصــاد بــا میانگین ســنی شــصت و هفت ســال 
بیشــترین میانگیــن ســنی را در بیــن برنــدگان 
ــا  ــه ی 1920-1911 ب ــد. ده ــف دارن ــاخه های مختل ش
میانگیــن ســنی پنجــاه و هفــت ســال، جوانتریــن 

دهــه ی برنــدگان نوبــل ادبیــات اســت.
ادبیــات  نوبــل  جایــزه  ی  برنــده  تریــن  جــوان 
رودیــارد کیپلینگ)برنــده جایــزه در ســال ۱۹۰۷( 
اســت کــه در هنــگام دریافــت جایــزه چهــل و دو 
ســال داشــت. پیــر تریــن دریافــت  کننــده ی ایــن 
جایــزه نیــز دوریــس لســینگ )برنــده جایــزه در 
ســال ۲۰۰۷( اســت کــه در هنــگام دریافــت جایــزه 
هشــتاد و هشــت ســال ســن داشــت. هیچ کس  
تــا بــه حــال موفــق بــه دریافــت دو جایــزه نوبــل 
ادبیــات، یــا یــک جایــزه نوبــل ادبیات و یــک جایزه 
نوبــل دیگــر نشــده اســت. تنهــا کســی کــه پــس 
از مرگــش موفــق بــه دریافــت جایــزه نوبــل شــد 
اریــک اکســل کارلفلــدت اســت. طبــق اساســنامه 

   نگارنده: معصومه آقا محمدی
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بنیــاد نوبــل هیــچ  کــس نمی توانــد جایــزه نوبــل را 
پــس از مرگــش دریافــت کنــد امــا کارلفلــدت پس 

از اعــالم خبــر برنــده شــدنش درگذشــت.
ــدم  ــه ع ــن زمین ــه در ای ــور توج ــوع در خ ــا موض ام

اعطــا نوبــل در ســال جــاری میــالدی اســت!
گرفــت  تصمیــم   ۲۰۱۸ ســال  در  نوبــل  آکادمــی 
بــرای اولیــن بــار در ۷۵ســال اخیــر جایــزه ی نوبــِل 

ادبیــات، منتخبــی نداشــته باشــد.
بــر  مبنــی  هــم  هایــی  صحبــت  چنیــن  هــم  و 
اختصــاص دو جایــزه نوبــل بــه رشــته ی ادبیــات 

اســت. میــان  ۲۰۱۹در  ســال  در 
جهــاِن  بــزرگ  اتفــاق  ایــن  هــای  چگونــه  و  چــرا 
کــرد؛ خواهیــم  بررســی  اختصــار  بــه  را  ادبیــات 

در نوامبــر ســال گذشــته تیتــر اول روزنامــه هــای 
ســوئد اختصــاص داشــت بــه شــکایت  هجــده 
زن از ژان کلــود آرنالــت و رســوایی اخالقــی بــه بــار 
آمــده بــرای آکادمــی نوبــل بــه واســطه ی رابطــه 
ــا ژان و البتــه کاتریــن فروستنســون  ی نزدیــک ب

ــود! همســر ژان کــه اصــال از اعضــای آکادمــی ب
در  اساســی  تحــول  خبــر  ایــن  انتشــار  از  پــس 
خ داد کــه تعــداد اعضــای آن را از هجــده  آکادمــی ر

نفــر بــه یــازده نفــر کاهــش داد.
رخداد های غیر قابل تصور:

- کارین از آکادمی کنار گذاشته شد.
- ســارا دینــوس رییــس آکادمــی از ســمت خــود 

اســتعفا داد.
- چنــدی از اعضــای آکادمــی در اعتــراض بــه اخــراج 

کاتریــن از جایــگاه خــود کنــاره گیــری کردند!

جایــزه ی نوبــل ادبیــات از زمــان آغــاز بــه کار تنهــا 
شــش بــار اعطــا نشــده بــود کــه هیــچ یــک تحــت 

تاثیــر رســوایی اخالقــی نبــوده اســت.
ــی  ــگ جهان ــول جن ــمند در ط ــزه ی ارزش ــن جای ای
دوم و ســوم بــه هیــچ کــس اعطــا نشــد و در ســال 

۱۹۳۵ِبــه دلیــل نامعلــوم برنــده ای نداشــت. ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݫ ݫ ݫ ݫ لݫ ٖ ݬ ٮݪݪݪیݬ ل
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  ســال هــا مــی گــذرد و همچنــان غنــای ادبیات 
ــگ و ادب  ــگ آن در فرهن ــر رن ــه و نقــش پ فرانس
و هنرهــای تزئینــی و تاثیرگــذاری آن بــر ادبیــات 

ســایر کشــورها انکارناپذیــر اســت.
غنایــی کــه ناشــی از تنــوع فرهنــگ و ثبــات آن در 
میــان اندیشــه هــا و اعتقــادات گوناگــون در ادوار 

تاریخــِی مختلــف اســت. 
آثــار  ی  بردارنــده  در  کشــور  ایــن  هنــر  و  ادب 
باشــکوه بســیاری از هنرمندانــی نامــدار در طــی 
قــرن هــای متمــادی اســت، کــه حضــوری موثــر در 

تاریــخ ادبیــات جهــان دارد.
ادبیــات  ایــن  همــگان  کــه  نیســت  عجیــب 
مملــو از اندیشــه هــای فیلســوفانه و شــاعرانه 
هــای عمیــق را بــا ویکتــور هوگــو مــی شناســند؛ 
شــاعر، داســتان نویــس و نمایشــنامه نویــس 
پیــرو ســبک رمانتیســم فرانســوی کــه همــواره 
ــه  ــه گون ــی ب ــای زندگ ــق در وانفس ــیر عش ــر اکس ب
ادب  جهــان  تــا  و  اســت  پرداختــه  شــاعرانه  ای 
پابرجاســت امضــای ســمبولیک او بــر پــای تمــام 

آثــارش جــاودان خواهــد مانــد.
ای  پرتــره  چگونــه  کنیــم  مــی  مشــاهده  گاه 
عمیــق از شــخصیت اصلــی داســتان تصویــری از 
وضعیــت فرهنگــی بخــش بزرگــی از افــراد جامعــه 

ارائــه مــی دهــد.
نظــر  هــا  پــردازی  شــخصیت  کــه  اینجاســت 
روانشناســان و اهــل ادبیــات را بــه خود جلب می 
کنــد و آن هــا را بــرای رســیدن بــه فهمــی انتقــادی 
از هوگــو و روشــن ســازی و تفهیــم اندیشــه هــای 
ایــن فیلســوف آزاد اندیــش رهنمــون مــی ســازد. 

ـــــــــــرانـــــــــــســـــــــــــه
َ

ف ــــــاِت  ـٰ َدبـــــــــــیــــــ
َ
ا

   نگارنده: فائزه حامدی

شــاید همیــن نگــرش شــگفت انگیــز در جهانــی از اســتعاره هاســت کــه چهــره ای متفــاوت از جهــان 
رئالیســتی را بــه تصویــر مــی کشــد.

اینگونــه اســت کــه چنیــن آثــار ارزشــمندی جایگاهــی واال بــه ادب عاشــقانه ی مکتــب فرانســوی داده 
انــد؛ آثــاری کــه نــه تنهــا ادبیــات را در میــان فرهنــگ هــای مختلــف بلکــه بــه حــوزه شــناخت و دانــش 
نیــز نزدیــک کــرده اســت و گاهــا ضمــن پرداخــت بــه تعارضــات میــان اقــوام و ملــل گوناگــون بــر حفــظ 

هویــت هــای بومــی هــم تاکیــد مــی ورزد.
ح اســت ، یکــی از عوامــل  همچنــان کــه نقــش انــکار ناپذیــر ادب فرانســه بــر ادبیــات ســایر ملــل مطــر
عمــده در تحــول ادبیــات ایــن کشــور در قــرن ۱۷ میــالدی کــه بــه همــت شــاعران و نویســندگانی بــزرگ 

از جملــه ویکتــور هوگــو صــورت گرفــت، معرفــی فرهنــگ و ادب فارســی بــه فرانســویان بــود.
شــهرت و بالندگی ادب فارســی به ســبب حضور بزرگانی همچون حافظ، ســعدی، فردوســی، مولوی، 

خیــام و ... نوایــی عالم گیــر دارد. 
و چنیــن اســت کــه هنرمندانــی از سراســر جهــان شــیفته ی شــاهکارهای فاخــر ادبیــات ایــران بــوده و 

بــا الهــام از آن بــر غنــای آثــار خــود مــی افزاینــد.
طبــق برخــی شــواهد گاهــا ایــن تاثیرپذیــری بــه حــدی بــوده اســت کــه محققــان آن را یکــی از عوامــل 

پیدایــش جنبــش رمانتیــک در فرانســه بــه شــمار آورده انــد.
حقیقتــا کــه تفکــر فرانســوی همــواره برتریــن بــوده اســت و بــه قولــی ادبیــات آن اســتخوان بنــدی 

ادبیــات جهــان اســت.
بایــد بــه خاطــر داشــت کــه ادبیــات هــر ملتــی فقــط شــاخه ای از درخــت عظیــم ادب جهانی اســت و تنها 

در مطالعــه و مقایســه بــا ســایرین اســت کــه اهمیــت آن بــه منصــه ی ظهور می رســد.
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  محمــود دولــت آبــادی مشــهور تریــن و بــه 
نــام تریــن نویســنده و نمایشــنامه نویــس ایرانــی 
مــرداد ســال ۱۳۱۹ در ســبزوار متولــد  در دهــم 

شــد.
وی آثــار ارزشــمندی همچــون رمــان کلیدر،الیــه 
تنگنا،فیلمنامــه  ی  بیابانی،نمایشــنامه  هــای 
ی اتوبــوس و .... را در کارنامــه ی خــود بــه ثبــت 
رســانده و برخــی از آثــار او بــه زبــان هــای دیگــر دنیا 

هــم ترجمــه شــده .
کتــاب »جــای خالــی ســلوچ« از رمــان هــای مشــهور 
ایــن نویســنده اســت کــه در ســال ۱۳۵۷  تالیــف 

شــده.
ســلوچ نــام پــدر یــک خانواده ی روســتایی ســاکن 
نــام  بــه  همســری  کــه  اســت  گــرگان  در  زمیــج 
مــرگان و ســه فرزنــد بــه نــام هــای ابــراو عبــاس و 

هاجــر دارد.

او در طــول قصــه حضــور نــدارد و ایــن جــای خالــی 
ســلوچ اســت کــه قصــه را رقــم مــی زنــد. 

 قســمتی از آغــاز داســتان کــه درماندگــی و حیرانــی 
مرگان را بخاطر ناپدید شــدن همســرش  ســلوچ 

نشــان مــی دهد:

ایــن بــه زبــان خیــال مــرگان آســان مــی آمــد. فقــط 
بــه زبــان خیــال چــرا کــه او در هیــچ دوره ی عمــر 
شــوَیش  بــا  دم،  ایــن  در  کــه  طــور  ایــن  خــود، 
چیــزی  ناگهــان  بــود  نکــرده  یگانگــی  احســاس 
توانســت  نمــی  درســت  کــه  بــود  کــرده  گــم  را 

بداند،چیســت؟
حس،چیــزی  بــه  بود،ســلوچ؛اما  شــوی  نــام  بــه 

دیگــر!
گــم  از خــود مــرگان  شــاید بشــود گفــت نیمــی 
شــده بود.امــا ایــن درد را روشــن نمــی کــرد.درد 

بــرای مــرگان گنــگ بــود....«

  شخصیت ها
مــرگان کــه در واقــع قهرمــاِن قصــه  و معــرف زنــان 
ــا روحیــه ی ایرانــی در سراســر تاریــخ اســت زنــی  ب
ســت  روســتایی و ســخت کــوش و بــا وجــود ایــن 
کــه همســرش ارتبــاط عاطفــی  و حمایــت خــود را 
از او قطــع کــرده و یــک روز بــه یکبــاره ناپدیــد مــی 
شــود در صــدد ایــن بــر مــی آیــد کــه جــای خالــی او 

   نگارنده: مریم السادات جوادی

ــوچ ــالِی ُســــــــــــلــــــــــــ ــاِی خـــــــــــــ جـــــــــــــ
 ُمعرفی و َنقدی َبر رماِن

 اثر محمود دولت آبادی 

»ایــن را دیگــر نمــی تــوان بــه کســی واگــذار 
کرد.نه!بــا بــار ســنگین تــری بــر دل بایــد رفتــه 
باشــد. رفتــه اســت. رفتــه. بگــذار برود.بگذار 

بــرود!«
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را پــر کنــد و در مقابــل ســختی هــا و مشــکالتی کــه 
برایــش بــه وجــود مــی آیــد بایســتد و دم نزنــد. 

گاهــی بــا تمــام تــوان مــی جنگــد و گاهــی تســلیم 
افــکار اشــتباه خــود و فضــای جامعــه ی زمانــش 

مــی شــود.  
خاکســتری   شــخصیت  نوعــی  بــه  کــه  عبــاس 
بــا  همــواره  اســت  خانــواده  ناخلــف  فرزنــد  و 
ناپختگــی هــای خــود و انجــام کارهایــی مثــل قمــار 
مــی  مــادرش  افتــادن  دردســر  بــه  باعــث  بــازی 
شــود.گرچه او در ابتــدا بــا دغــل بــازی کار هایــش 
را پیــش مــی بــرد و بــه ظاهــر موفــق اســت امــا 
همیشــه اوضــاع بــر وفــق مراد او نیســت و نتیجه 
ی کار هایــش را مــی بینــد  امــا ابــراو ایــن گونــه  
نیســت و ســعی دارد کمــک حــال خانــواده  باشــد 
و نویســنده پایــان بهتــری بــرای ایــن شــخصیت 

در نظــر مــی گیــرد.
هاجــر دختــر کــم ســن و ســال  مــرگان مجبــور بــه 
ازدواج بــا فــردی میــان ســال مــی شــود. هاجــر بــه 
نوعــی ســمبل دخترانــی ســت کــه در آن زمــان  
قربانــی فرهنــگ غلــط اجتماعــی مــی شــدند و بــه 
دالیــل متفاوتــی مثــل مســائل قبیلــه ای یــا اجبــار 
والدیــن علــی رغــم میــل خــود تــن بــه ازدواج مــی 

دادنــد.
هنــگام  بــه  و  شــاه  محمدرضــا  زمــان  در  قصــه 
تصویــب قانــون تقســیم اراضــی اتفــاق مــی افتــد 
و  عواقــب  دادن  نشــان  آن  اصلــی  موضــوع  و 
روســتاییان  بــرای  قانــون   ایــن  عکــس  نتایــج 
روســتا  بــزرگان  طلبــی  منفعــت  اســت.  ایــران 
باعــث فقــر و تنگدســتی هــر چــه بیشــتر مــردم 
و ســوء اســتفاده  ی بیشــتر ثروتمنــدان و هــم 
چنیــن افــراد بــه ظاهــر خــوب و مذهبــی می شــود.   
محمــود دولــت آبــادی بــه بهتریــن شــکل و بــا 
جزییــات کامــل  شــرایط ســخت زمــان را بــه قلــم 
درآورده  و بــا ایــن فضاســازی دقیــق و زبــان شــیوا 
خواننــده بــه راحتــی بــا داســتان همراه می شــود و 

صحنــه هــا را بــرای خــود تصــور مــی کنــد.

نویســنده در مکالمــات  داســتان از اصطالحــات 
محلــی اســتفاده کــرده کــه باعــث ملمــوس تــر 
شــدن و واقعــی تــر جلــوه کــردن آن مــی شــود و 

معنــی لغــات در پاورقــی ذکــر شــده .
از ویژگــی هــای  دیگــری کــه باعــث خواندنــی تــر 
شــدن قصــه شــده ایــن اســت کــه در پــردازش 
نــه خــوِب  شــخصیت هــا اغــراق نشــده اســت 
ــِد مطلــق. مثــل همــه ی انســان  ــه ب مطلقنــد و ن
هــا گاهــی درســت فکــر مــی کننــد و درســت عمــل 
مــی کننــد و گاهــی دچــار اشــتباه مــی شــوند و بــه 
گونــه ای هــر کــدام از شــخصیت هــا مــی تواننــد 
نمــاد دســته ای از مــردم باشــند یــا حتــی آن هــا را 
بــه شــخصیت هــای معــروف و تمثیلــی ربــط داد.
در نهایــت جــای خالی ســلوچ یک رمــان اجتماعی  
ســت کــه در خــط بــه خــط  مــی شــود تامــل کــرد و 
سرشــار از الیــه هــای پیــدا و پنهانــی ســت کــه هــر 
ــا خوبــی  کــدام نشــانگر ُبعــد تاریــک و روشــن و ی
ــا  و بــدی یــک انســان، یــک تفکــر یــک فرهنــگ ی
یــک تغییــر سیاســی را در جامعــه ی مــا نشــان 

مــی دهــد.

  بخشی از کتاب:
»مگر می شود در یك نقطه ماند؟

مگر می توان؟
تــا کــی و تــا چنــد مــی توانــی چــون ســگی کتــك 

کنــی ؟ کــز  ، درون النــه ات  خــورده 
در ایــن دنیــای بــزرگ ، جایــی هــم آخــر بــرای تــو 

هســت.
راهی هم آخر، برای تو هست .

در زندگانی را که گل نگرفته اند!«
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به پایان آمـد این دفتـر
حݡکایت همچنان باقݡی

  با ما در نسخه های بعدی دیهور همراه باشید  
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