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به نام دادگر
رفقای جان دلبران دل سالم؛

و ایــن بــار دومیــن شــماره از نشــریه ی ادبــی دیهــور در برابــر چشــمان صــاف و بــی غــش شــما گشــوده 
شــده و امیــد اســت کــه ایــن شــماره نیــز بــاب قلــب مهربانتــان باشــد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه از ایــن شــماره بنــا بــه درخواســت خواننــدگان گــران مایــه قســمت ماهــور 
اختصــاص بــه اقلیــم موســیقی و ُخنیــا کــه از فعالیــت هــای دوســت داشــتنی بشــر اســت داده شــد و 
زیــن پــس شــما دوســتداران هنــِر صــدا و ســکوت می توانیــد در ماهــور از ایــن احســاس رقیــق بشــری 

بخوانیــد.
و امــا زمســتان ســال گذشــته را بــه پایــان رســاندیم و اینــک در حــال و هــوای گرفتــه و بــاران دیــده ی 

فروردیــن مــاه گرفتاریــم.
بهــار از راه رســید و ارواح مــا در کوچــه پــس کوچــه هــای خیــس و ســرد ســرگردان اســت و در پــی 

می گــردد. مطلوبــی 
هــر چــه بیشــتر در خــود فــرو می رویــم، هــر چــه بیــش از پیــش کنــکاش می کنیــم بــه حقیقتــی تلــخ و 

ــس وجــود بــی منطــق مــان اســت؛ مــا در پــی هیــچ می گردیــم!
َ
ژرف می رســیم و ایــن واقعیــت گ

غ پــر و بــال کنــده در بهــار گرفتاریــم برایمــان ملمــوس  ایــن حــال و هــوای فرهــاد گونــه ای کــه چــون مــر
نیســت و شــاید در واپســین روزهــای بهــاری بــه ایــن حقیقــت برســیم کــه مــا تشــنه ی عشــق هســتیم. 
ایــن کــه چطــور ایــن فعــل خواســتن در ایــن روزهــا و حوالــی غلیــظ صــرف می شــود، چطــور محــور زمیــن 
و خورشــید بــه انحــراف می رســد و ایــن انحــراف بیــش از پیــش می شــود، چطــور ایــن آب و هــوا و 

نســیم بهــاری مــا را تــب دار عشــق می کنــد تامــل برانگیــز و چــه بســا شــگفت انگیــز اســت.
ســخن ایــن بــار ســردبیر نشــریه ی دیهــور بــه دســت گرفتــن روح سرگشــته ی خویــش در داالن هــای 

بــاران زده ی زندگیتــان اســت.
افســار و زمــام روحتــان را بــه دســت بگیریــد و بــرای آرامــش آن در ایــن روزهــای وهــار۱ بکوشــید و 
زیســت کنیــد کــه زیســتِن بــا آرامــش و عشــق، حــق و جیــره ی تــک تــک مــا زاییــده هــای طبیعــت اســت!

بهارتان مملو از حال و هوای فرهاد و لحظه لحظه های گردش زمینتان شیرین!

فروردین ماِه سال هزار و سیصد و نود و هشت

۱.وهار: بهار
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         آن چه در شماره ی پیش خوانده اید؛
از  مـتـعـــدد  هـــای  نامـــه   دریـافـــت  از  پــس  رهــــا 
برخــورد  او  بــا  کودکــی  در  کــه  فــردی  جانــب 
تاثیرگــذاری داشــته اســت، تصمیــم  امــا  کوتــاه 
می گیــرد بــه دیــدن او بــرود تــا علــت دعوت هــای 

شــود. جویــا  را  او  سرســختانه  ِی 

  قسمت دوم
جرعــه ای از چــای نوشــیدم کــه گفــت: از مــن کــه 

نمی ترســی؟
 -نه.

ســرش را تــکان داد و گفــت: تــا جایــی که یــادم 
کــه  هرچنــد  بــودی  شــجاع  همیشــه  تــو  میــاد 
خیلــی مســائل مرتبطــی تــوی ذهنــم نــدارم کــه 

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

عــوض نمی کنــن.
اون  کــه  کســی  شــاید  کــه  نکــردی  فکــر  امــا   -
نامه هــا رو فرســتاده آدم قابــل اعتمــاد و خوبــی 

نباشــه؟
 بــه ایــن 

ً
ســرم را تــکان دادم و گفتــم: چــرا! مطمئنــا

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

ترســیدی؟! هــم 
ایــن  بــه  بیشــتر  امــا  همین طــوره.   

ً
تقریبــا  -

فکــر کــردم که یــه آدم شــیاد کــه انقــدر می تونــه 
حافظــه ی خوبــی داشــته باشــه ارزش مالقــات 

شــدم. زده  هیجــان  بعــدش  و  داره 

بــا لبخنــد و دســتی کــه زیــر چانــه زده بــود نگاهــم 
کــرد.

 یه احمقی!
ً
-  تو واقعا
- موافقم!

و ابروهایم را باال انداختم و خندیدم.
- مرســی ازت کــه اومــدی... ایــن آخریــن چیــزی 
بــود کــه قبــل از مرگــم می خواســتم بــرام پیــش 

بیــاد. 
را روی میــز  لبخنــد زدم و اســتکان خالــی چــای 

گذاشــتم.
حســش  میــده...  مــرگ  بــوی  خونــه  ایــن   -

؟ می کنــی
سرم را به نشونه ِی تایید تکان دادم. 

- با پدرت زندگی می کنی؟ 
- پدرم خیلی وقته که فوت شده.

-  که اینطور. 
دور  ســنم  از  خیال پردازی هــا  اینگونــه  اگــر 
کلمــه   دو  ایــن  بیــان  حیــن  در   

ً
حتمــا نمی بــود 

قندیلــی باریــک و کمــاکان ســفید را از گوشــه هاِی 
ــه  ــی ب ــه اهمیت ــی آن ک ــدم. ب ــور می ش لبــش متص

کــردم:  اضافــه  بدهــم  صحبتــش  ســردی 
نقلــی  خونــه ی  می کنم. یــه  زندگــی  همســرم  بــا 
داریــم کــه میشــه گفــت بــه ایــن جــا خیلــی نزدیــک 

نیســت. 
همانطــور کــه ســرتاپایم را بــه دنبــال کشــفی قابــل 
توجــه، بــا نگاهــش جســت و جــو می کــرد گفــت: 
خیلــی بــزرگ شــدی رهــا... و مــن مثــل پیرمردهای 
خرفــت منتظــر دختــر بیســت ســاله ای نشســته 
بــودم کــه هنــوز پــر از بچگــی باشــه. فکــر می کــردم 
کــه قــراره هنــوز شــیطون و بازیگــوش باشــی و 

ار ـݨݨݨݨٰ ِحـــصــ

   نگارنده: هانیه نظری مقدم  

  قسمت دوم
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بــه کارهــای بچه گانــه ای خــودت و ســرگرم کــرده 
باشــی.

- اما سی و پنج سالمه.
و لبخند پیروز مندانه ای زدم. 

- آره. درسته... 
-  بچه چی؟

- ندارم.
دلبســتگی   می تونــه  تــا  بایــد  آدم  درســته.    -
نداشــته باشــه بــه چیــزی. این دلبســتگیا آرامش 

چیــزان. لعنتی تریــن  می گیــرن.  آدم و 
بــوی مــرگ  - شــایدم یه روز نذاشــتن خونــه ات 

بگیــره.
- تو نذار!

و  انداخــت  بــی روح  دیوارهــای  بــه  نگاهــی 
همانطــور کــه دســت هایش را روی دســته های 

گفــت: می گذاشــت  مبــل 
-بــرم چــای بیــارم. گفتــه بــودم واســم میــوه بخــرن 

ولــی فکــر نمی کــردم کــه انقــدر زود بیــای. 
-الزم نیســت. بیشــتر از ایــن کــه االن دلــم بخــواد 
ــا میــوه بخــورم، ترجیــح مــی دم بدونــم چــرا  چای ی
ایــن چنــد وقتــه اصــرار داشــتید کــه مــن و ببینید. 
چیــزی کــه از شــما تــو ذهــن مــن مونــده هــر چنــد 
خوش یــا  خاطــره ی  شــبیه  اصــاًل  امــا  کوتاهــه 
چیــزی تــوِی اون طیــف نیســت؛ پــس اگــر این جــا 
نشســتم مطمئــن باشــین کــه منتظــر حرفــی غیــر 

از پذیراییــم. 
ــه  ــی کــه ب دســتی الی موهایــش کشــید و در حال
گوشــه ای از میــز خیــره شــده بــود، پرســید: بــه 
نظرت یــه مــرد بیشــتر به یــه زن آســیب می زنه یــا 

برعکــس؟ 
- سوال مسخره ایه.

- به نظرت اصاًل ربطی داره؟ 
از روی مبــل بلنــد شــد و بــه اتاقــی کــه کمی دورتــر 
داشــت،  قــرار  بودیــم،  نشســته  کــه  جایــی  از 
رفــت. ســوال مســخره ای پرســیده بــود کــه حتــی 
ــه آن را نداشــتم. آدم هــا  ــه ی فکــر کــردن ب حوصل

در هــر صــورت، در هــر جنــس و بــا هــر وضعیــت 
بدنــی، مســتعد ضربــه زدن و آســیب رســاندن 
هســتند. شــیر ماده بیشــتر توانایی حمله کردن 
دارد یــا شــیر نــر؟! هــر کــدام کــه در لحظــه گرســنه تر 
قــاب  بــه  و  زدم  پوزخنــد  فکــر  ایــن  بــا  باشــد! 
عکس هایــی کــه روی شــومینه و دیــوار چیــده 
شــده بــود خیــره شــدم. تمــام قاب هــا پــر بــود 
از تصویــر زنــی در ســنین مختلــف کــه چهــره ی 
از خــودم  زیبایــی داشــت. ســایه ای  بــه شــدت 
در قــاب  دیــده می شــد کــه حاکــی از آن بــود کــه 
ــادآوری ایــن  بــه چــه انــدازه معمولــی هســتم. با ی
عقیــده کــه مــن هیــچ وظیفــه ای در قبــال زیبایــی 
 زیبــا بــودن نیســت از هــر 

ً
نــدارم و لزومی بــه حتمــا

مقایســه ای کــه ممکــن بــود در ذهنــم صــورت 
بگیــرد جلوگیــری کــردم و بی دلیــل ســعی کــردم 
ــه حافظــه ام بســپرم!  تمــام اجــزای صــورت زن را ب
ســپس او را در اکثــر ابعــاد خانــه تصــور کــردم کــه 
مشــغول انجــام کاری بــود. بــه آشــپزخانه خزیــد 
و  در حالــی کــه گوشــه ای از حواســش متوجــه 
را  شــده  خشــک  ظرف هــاِی  بــود،   پختــن  غــذا 
دســتمال  بــا  ســپس  می چیــد.  کابینت هــا  در 
گرفتــه شــده  گــرد  بــه جــان میزهــا و قاب هــای 
و  اتاق هــا  اضــالع  تمــام  در  آنقــدر  و  می افتــاد 
تــا ســرانجام بی جــان روی  پذیرایــی می چرخیــد 
صندلــی  کنــار کتابخانــه بیفتــد. بــا انــدک رمقــی کــه 
داشــت کتابــی را کــه پیش تــر ســوا کــرده بــود، بــاز 
کــرد و باالخــره لبخنــدی زد. بــا لبخنــد جوابــش را 

دادم و گذاشــتم تنهــا باشــد.
بــه مبلــی کــه از روی آن بلنــد شــده بــودم برگشــتم 
ــاز و بســته شــد و پیرمــردی  ــاری ب ــاق کن کــه در ات
کــه بــه گفتــه ِی خــودش رقت انگیــز بــود بیــرون 
آمــد و در حالــی کــه جســمی را ماننــد فرزنــدی کــه 
هــر لحظــه ممکــن اســت از بغلــش فــرار کنــد، 
چنــگ زده بــود، رو بــه رویــم نشســت. بــا تردیــد 
نگاهــم کــرد و بعــد چنــان کــه به یقیــن نســبی ای 
ــه  ــی ک ــه کتاب ــه متوج ــازه داد ک ــد، اج ــیده باش رس
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ــوم. ــود بش ــتش ب دس
- حدس می زدم این جا پر عتیقه باشه،

نقشه ی گنجه؟
دســتی روی گــرد و خاک هــای کتــاب کشــید، نــگاه 
شــایدم  گفــت:  و  انداخــت  آن  بــه  غم انگیــزی 

باشــه. 
- بلیطــای خارجــی گرونــه. اگــه خیلــی دور باشــه 

مــن نمیامــا، گفتــه باشــم. 
کجا هست حاال؟
-  جزیره ی لختیا. 

خنــده اش  خــوردم  جــا  دفعــه  که یــک  ایــن  از 
گرفــت و اضافــه کــرد: ایــن فقــط خاطــره ی گنجیــه 
کــه انقــد کســی پیــداش نکــرده کــه پوســیده زیــر 
زمیــن. دیگــه دســت هیچ کــس بهــش نمی رســه.

- حیف شد!
بیــن  از  می تونســتم  داشــتم  دوســت  خیلــی   -
ــه نقشــه ی گنــج پیــدا  خــرت و پرتایــی کــه داریم ی
کنــم واســت.  امــا تــو خیلــی زودتــر از چیــزی کــه 
مــن  راســتش  خــب  و  اومــدی  داشــتم  انتظــار 
فرصــت نکــردم هیــچ تدارکــی ببینــم! عوضــش هر 
چیــزی کــه تــوی ایــن خونــه می بینی یــه جورایــی 
عتیقســت. هــر کــدوم و کــه خواســتی بــردار. مــاِل 

ــه. توئ
 تبدیــل بــه 

ً
ســعی کــردم نــگاه شــوخم را ســریعا

نگاهــی شــکاک کنــم و گفتــم: کــی مهربون تــره؟ 
اصــال متوجــه منظــورم  بــود  کــه معلــوم  جــوری 

چــی؟  پرســید:  بــود،  نشــده 
و  می ترســه  بیشــتر  کــه  اونــی  ســت!  ســاده   -

داره...  محبــت  بــه  نیــاز  بیشــتر 
دســتم را بــه ســمت کتــاب دراز کــردم کــه کمــی آن 
را بــه ســمت خــودش کشــید و گفــت: بایــد اول 
داســتانش  و بشــنوی. اگــه مدت هــا بــود کــه برات 
نامــه می نوشــتم و خواهــش می کــردم کــه بیــای، 
می خــوام  ازت  کــه  بــود  کاری  خاطــر  بــه  همــش 
کمکــم کنــی تــا انجــام بشــه. نــه چــون منفعتــی 
بــرام داره. یــا حتــی بــرای تــو. فقــط بــرای ایــن کــه از 

راحــت نمــردن وحشــت دارم!
  -چــه جالــب! ولــی مــن از راحــت نمــردن شــما 

نــدارم. وحشــتی 
ــا اومدنــت  ــه خاطــر همیــن ب -ایــن و می دونــم. ب
شــگفت زده شــدم. و حــاال کــه تــا این جــا اومــدی 
بــا  می شــه  مســاوی  رفتنــت  می کنــم  فکــر 
خامــوش کــردن چــراغ آخریــن امیــدم تــو ایــن روزا 
 شــبیه بــه روزای آخــر زندگیمــه. کار 

ً
کــه شــدیدا

ســختی ازت نمی خــوام. فقــط پیــش مــن بیــا. بــه 
حرفــام گــوش کــن. منــم آخــر صحبت هــام بهــت 

می گــم کــه درخواســتم از تــو چیــه. 
چنــد لحظــه ای بــه چشــم های غمبــارش خیــره 
مانــدم. ســپس بــه آرامــی از روی مبــل بلنــد شــدم 
بــه  نگاهــی  انداختــم.  شــانه ام  روی  را  کیفــم  و 
کتــاب خانــه، نیــم نگاهــی بــه تصویــر مقتــدر زنــی 
کــه بــر روی دیــوار می خندیــد و از خانــه ی بزرگــی 
ج  کــه جهــت کنجــکاوی وارد آن شــده بــودم، خــار

ــدم.  ش
اگــر  انــگار  کــه  طبقــه  چنــد  قدیمــی و  خانــه ای 
ــود کــه ســرفرصت در آن بگــردم   ممکــن ب

ً
واقعــا

کاشــی ها  از  زیر یکــی  متــر  چنــد  می توانســتم 
نقشــه ی گنج یــا چیــزی شــبیه بــه آن پیــدا کنــم. 
بایــد خــودم را متقاعــد می کــردم کــه آنقدرهــا بــزرگ 
شــده ام کــه انتظــار پیــدا کــردن جلیقــه ِی نامرئــی 
ســحرانگیز  آینه هــای  پاتــر  یــا  هــری  کننــده ی 
دنیــای ســفیدبرفی را نداشــته باشــم امــا حتــی 
نبــود این هــا هــم قــدری از لــذت کنــد و کاو در آن 

کــم نمی کــرد.  عمــارت، برایــم 
طبــق معمــول همیشــه، چیــزی بیشــتر از چنــد 
شــدن  خ  ســر صــف  در  کــه  غ یــخ زده  مر قطعــه 

نمی کشــید. را  انتظــارم  بودنــد 
دونفــره ای  تخــت  روی  خوابیــدن  تنهــا  از  قبــل 
کــه داشــتم، یکی از صدهــا فکــری کــه بــه ذهنــم 
ــد  ــه قص ــااًل ب ــردا احتم ــه ف ــود ک ــن ب ــرد ای ــور ک خط
هــر مقصــدی کــه پایــم را از خانه بیرون بگــذارم، در 
نهایــت از خانــه ِی آقای مدیر ســر در خواهــم آورد!                                                                                              
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َو ِعــشــقݚ را ِهـیـچݚ انـِتـخـابـی نـیـســتݚ
   نگارنده: فاطمه لشگری 

  آنچه در شماره ی پیش خوانده اید؛
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 

کتــاب شــعر از مــن بــه چــاپ رســیده و برنــده
شــعر  جایــزه  و  شــاملو  احمــد  نیمــا،  جوایــز  ی 

شــدم. ایــران  امــروز 
فکم به زمین افتاد!

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

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 می بخشــید بیــش 
از ایــن مصــدی اوقــات نمیشــم حقیقتــش مــن 
کــه ســال هــا  دنبال یکــی از دوســتان قدیمیــم 

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.

  قسمت دوم؛
بنفشه قیاسی؟!

مثــل ایــن کــه بــا صــدای بلنــدی تعجــب کــردم 
چــرا کــه آقــای شــاعر ســرش را بــه بــاال و ســپس 
پاییــن تــکان داد و گفــت: بلــه ... شــما ایشــون رو 

می شناســید؟
می شناســمش؟  زکــی!  بگویــم  می خواســتم 
و  قطــار  هــم  ســاله،  چنــد  و  چندیــن  دوســت 

هم کاسه ای من است اما لب گزیدم.
- بله تا حدودی!

نمی دانــم مغــزم چطــور فرمــان داد کــه واژه ی تــا 
ــر زبانــم بچرخانــم. حــدودی را ب

مزیــن  پیروزمندانــه  لبخنــدی  بــه  هایــش  لــب 
ــم.  ــرو رفت ــر ف ــه فک ــردم و ب ــک ک ــم باری ــد. چش ش
خاویــار  ماهــی  چنیــن  ایــن  وقــت  چــه  بنفشــه 
ارزشــمندی را بــه تــور گرفتــه بــود کــه مــن بــی خبــر 

بــودم؟!
مــا که یــک روح و یــک روان در دو کالبــد بودیــم 
چــرا هرگــز زبانــش بــه افشــا کــردن عشــق مقدس 
ایــن شــاعر بــاز نشــد؟ مشــت هــای هــر دوی مــا 
بــرای همدیگــر بــاز بــود چطــور مــن تــا بــه حــال نــام 
امیــر بهــراد کیانــی از بنفشــه نشــنیدم؟ مگــر ایــن 
کــه دســتانم بــه تــن بنفشــه ی پنهــان کار نرســد!

- خانم فانی؟
بــه خــود آمــدم و متوجــه شــدم مــدت هاســت بــا 
خــود نویــس گــران قیمتــم بــه جــان کاغــذ بیچــاره 

افتــاده ام و نــام بنفشــه را می نویســم.
بــه ســرعت ســر بلنــد کــردم و گفتــم: خــب؟ چــه 
کمکــی از دســت مــن براتــون برمیــاد آقــای کیانی؟
محــزون نگاهــم کــرد و گفــت: آدرس و  یــا شــماره 

  قسمت دوم
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تلفنــی از ایشــون داریــد؟
طــوری چهــره ی مغــرور بــرد پیــت گونــه ی خــود را 
ــر داد کــه آدرس و  ــه ی مظلــوم لوهــو تغیی ــه گرب ب
شــماره تلفــن کــه ســهل بــود حاضــر بــودم تمــام 
هســت و نیســت بنفشــه را که البته میدانســتم 
بــه میــان آورم تــا بتوانــم ایــن آقــای مرفــه شــاعر را 

از حــزن و اندوهــش بیــرون بکشــم!
خبــر  بــی  عشــق  و  خــدا  از  بنفشــه ی  نمیدانــم 
چــه بــا وجــود ایــن چکامــه ُســرا کــرده بــود کــه 
حتی یــاد آدرس و شــماره تلفنــش ایــن چنیــن او 

می کــرد. پریشــان  را 
- بله اما...

میدانســت چــه کلماتــی در َپــس امــای من ریســه 
می شــوند. چــرا کــه بــه ســرعت مابقــی حرفــم را 

قیچــی کــرد.
- بلــه متوجهــم... شــما نمی تونیــد آدرس و  یــا 
و  هماهنگــی  بــدون  رو  ایشــون  تلفــن  شــماره 
بدیــن.  مــن  بــه  خودشــون  شــخصی  رضایــت 
شــما  تــا  میمونــم  منتظــر  مــن  خــب  خیلــی 

باشــه؟ کنیــد...  هماهنــگ 
چــپ چــپ نگاهــش کــردم. ریــش و قیچــی هــر دو 

در دســت او بــود.
سری تکان دادم و گفتم: خیلی خب!

را برداشــتم و  کنــار میــز تحریــرم  گوشــی تلفــن 
شــماره ی بنفشــه را گرفتــم و منتظــر مانــدم. پس 

از چنــد بــوق ممتــد ارتبــاط قطــع شــد.
- مثل این که سرش شلوغه.

لبخند زد.
- خانم قیاسی همیشه ُپر مشغله بودن!

قــارون  زمــان  چــون  زمیــن  می خواســت  دلــم 
ــاز کنــد و مــرا، ایــن میــز تحریــر را، دفتــرم  دهــان ب
و حتــی منشــی بیچــاره ام را هــم ببلعــد! بــا قصــد 
و  یــا بــی قصــد کنایــه ای بــه تلخــی زهــر عقــرب بــه 

مــن بیچــاره زد.
به زحمت لبخند کم رنگی زدم و گفتم: بله.

کــه  طــور  ایــن  پــس  گفــت:  و  برخاســت  جــا  از 

ایشــون  بــا  امــروز  نمیتونــم  مــن  پیداســت 
کنــم.  صحبــت 

دســت راســتش را بــه داخــل کتــش بــرد و ثانیــه 
ای بعــد بــه همــراه کارت ویزیــت بیــرون کشــید.

پیش آمد و با اکراه آن را روی میز گذاشت.
بــه  و  کارت  ایــن   

ً
لطفــا منــه.  شــماره ی  ایــن   -

ــاس  ــن تم ــا م  ب
ً
ــا ــه حتم ــد ک ــد و بگی ــون بدی ایش

بگیــرن.
ــاری نیســت  ــم اصــاًل اجب ــم می خواســت بگوی دل
مــن  بــه  را  کارت ویزیــت خــود  و  ُرنــد  شــماره ی 
بدهیــد تــا مــن بــه دســت معشــوقه ی دیرینــه 
تــان برســانم! چنــان بــا اکــراه و بــی رغبــت کارتــش 
را روی میــز گذاشــت و چنــان خواهــش منــد شــد 
 بــه دســت خــود بنفشــه 

ً
کــه ایــن کارت را حتمــا

برســانم انــگار مــن ســال هــا در وصــف فــراق او 
ــته ام! ــا نوش ــن ه ــدم و مت ــم چرخان قل

- پیغامتون و به بنفشه می رسونم.
- ممنــون... خــب بیشــتر از ایــن مصــدی اوقــات 

نمیشــم... روزتــون بخیــر.
از پشت میز برخاستم و گفتم: اختیار دارید.

و زیر لب گفتم: شرتون کم!
- چیزی گفتید؟

هول و دستپاچه گفتم: خیر... به سالمت.
لبخنــد گشــاده ای زد و مرواریــد دنــدان هایــش را 

بــه نمایــش گذاشــت.
- فکر کردم دعای بدرقه زمزمه می کنید!

خون به زیر پوست گونه ام دوید.
- خداحافظ.

نجوا کردم: خداحافظ.

  قسمت دوم
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فان ِبتهوِون
ْ
لوْدویگ

  )Ludwig van Beethoven آلمانــی:  )بــه   
درگذشــته ۲۶ مارس ۱۸۲۷  یکی از موســیقی دانان 
کــه  بــود  آلمانــی  برجســته  آهنگســازان  و 
ــان  ــا پای ــود را در ویــن )از ۱۷۹۲ ت بیشــتر زندگــی خ
تأثیرگذارتریــن  از  یکــی  او   کــرد.  ســپری   ) عمــر
شــخصیت های موســیقی در دوران کالســیک و 
رمانتیــک بــود. بتهــوون، به عنوان موســیقی دان، 
همیشــه مــورد ســتایش قــرار گرفتــه و آوازه او 
و  نوازنــدگان،  آهنگ ســازان،  موســیقی دانان، 
تأثیــر  تحــت  دوران  تمــام  در  را  شــنوندگانش 
عمیــق قــرار داده اســت. بتهــوون در ۳۰ ســالگی 
بــرای پیانــو  ۱۶ ســونات پیانــو و ۱۳ واریاســیون 
ــا  ــرِم موســیقی، ب

ُ
ــه ایــن دو ف ــی ب ــود، ول نوشــته ب

کــرد؛  اضافــه  ســوم  ــرم 
ُ

ف بســیار  یــک  شــهامِت 
ابــداع و جایگزیــن منوئــه  را  ــرم اسکرتســو 

ُ
ف او 

قدیــم کــرد. شــماری از آثــار بتهــوون، کــه در زمانــی 
کوتــاه و بــه فاصلــه ُنــه ســال از ۱۸۰۳ تــا ۱۸۱۱ بــه 
وجــود آمده اســت، از لحــاظ عظمــت و ژرفــا فراتــر 
اســت؛  جهــان  در  دیگــری  هنرمنــد  هــر  آثــار  از 
بــه  زمانــی  در  نتوانســته اند  هرگــز  آن چنان کــه 
ایــن کوتاهــی، آثــاری بــه ایــن عظمــت بیافریننــد. 
از  می تــوان  او  شناخته شــده  آثــار  میــان  از 
پنجــم،  ســمفونی  )حماســه(،  ســوم  ســمفونی 
نهــم  ســمفونی  )چوپانــی(،  ششــم  ســمفونی 
ســونات  پاتتیــک،  پیانــوی  ســونات  )کــورال(، 
مهتــاب، و ســونات پیانــوی هامرکالوِیــر، اپــرای 
فیِدلیــو و میســا ســوِلمنیس نــام بــرد. بتهــوون 
بــرای هــر ســمفونی ســال ها وقــت صــرف می کــرد. 
زمــان تکمیــل  تــا  او به تنهایــی  ســمفونی نهــم 
همیــن  بــرای  گرفــت؛  وقــت  ســال  ده  شــدن، 
اســت کــه حــدود چهــل ســمفونی از موتســارت 

مانده اســت.  بتهــوون  از  ســمفونی  ُنــه  فقــط  و 
بســیاری معتقدنــد موســیقی بتهــوون بازتــاب 
اوقــات  اکثــِر  در  کــه  اوســت  شــخصِی  زندگــی 
تجســمی از نبــرد و نــزاع همــراه بــا پیــروزی اســت. 
اکثــر  در  می تــوان  را  توصیــف  ایــن  مصــداق 
شــاهکارهای بتهــوون، کــه بعــد از یــک دشــوارِی 
او  آمدند، یافــت.  پدیــد  زندگــی اش  در  ســخت 
)روســتایی  هایلیِگنشــتات  در   ۱۸۰۲ ســال  در 
خطــاب  وصیت نامــه ای  ویــن(  نزدیکــِی  در 
وصیت نامــه  بــه  کــه  نوشــت  بــرادرش  دو  بــه 
هایلیِگْنشــتات معــروف اســت. پــس از واقعــه 
تــا   ۱۸۰۳ از  بر یأســش  غلبــه  و  هایلیگنشــتات 
نــام  بــه  ۱۸۰۴ ســمفونی عظیــم شــماره ۳ خــود 
حماســه )قهرمانــی، ِاروئیــکا( را، کــه نقطــه تحولــی 
تصنیــف  اســت،  موســیقی  تاریــخ  در  شــگرف 
کــرد. طــی مبــارزه چندســاله اش بــرای قیومیــت 
آهنــگ  کمتــر  بتهــوون  کارل،  بــرادرزاده اش، 
کردنــد  زمزمــه  بــه  شــروع  وینی هــا  و  ســاخت، 
ــایعات را  ــه ش ــوون، ک ــت. بته ــام اس ــه کاِر او تم ک
بــه زودی  شــنیده بود، گفــت: »کمی صبــر کنیــد؛ 
اینطــور  و  فهمیــد«،  خواهیــد  متفــاوت  چیــزی 
هــم شــد. بعــد از ۱۸۱۸ مســائل شــخصِی زندگــی 
و  نشــد  او  خالقیــت  انفجــار  از  مانــع  بتهــوون 
میســا  جملــه  از  آثــارش،  بزرگ تریــن  از  بعضــی 
آخریــن   ،۹ شــماره  ســمفونی  ســوِلمنیس، 
ــو، و آخریــن کوارتت هــای زهــی  ســونات های پیان
را آفریــد. او از ســال ۱۸۰۰ بــه ناشــنوایی تدریجــِی 
نوازنــده،  و  آهنگســاز  برای یــک  بــرد.  پــی  خــود 
ناشــنوایی  از  ناگوارتــر  نمی توانــد  اتفاقــی  هیــج 
مانعــی  نتوانســت  هــم  آن  حتــی  امــا  باشــد؛ 
جــدی بــرای بتهــوون باشــد. آخریــن کارهــای او 
شــگفتِی خاصــی دارنــد، و بســیاری آن هــا را مملــو 
از معانــِی مرمــوز و ناشــناخته به شــمار می آورنــد. 
 بتهــوون را بزرگ ترین 

ً
موسیقی شناســان عمومــا

در  موســیقی  تاریــخ  کــه  می داننــد  آهنگســازی 
دیده اســت. خــود  بــه  دوران هــا  همــه 

   نگارنده: سید ایمان سیدی 
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ـــرد ݭِ   سݨݨَ ݫ ــنــگݫ جݨَ
تو دِل این هجوِم سرد 
من یه پناهنده ام به ُط

یه عاشِق خلِع سالح 
تنها توی مسیر ُط

من باختم تو این مسیر
نه بعد ضربه های ُط

اونجا که عاشقت شدم
اونجا که دیدم چشمتو

سنگر نمی گیرم جلوت
کابوس می بینم فقط
ُط حمله میکنی و من

دفاع می کنم ازت ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ُ ݩݩݩݩݩݧ

ط  ِ ݪݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݬ
رݣݣݣ�ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �ب

این جنِگ نابرابر و
ساده ست ُبردن واسه ُط

وقتی از عاشقی خودم
خودم رو لو میدم به ُط

تاکتیك جنِگ سرد ُط
چیزی به جز سکوت نیست

فرجاِم دولِت دلم 
چیزی به جز سقوط نیست 

خاموش نمیشه عشِق من
با مرگمم حتی یه روز

هرچند واهیه ولی
به صلح امید دارم هنوز

  سراینده: شفیع مقدم 



هݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݪِ ݬ ݬ مݬ کاݣݣݣ ِ ݕݬ ݬ ݬ حݬ



15

ٰـار ــهـݨݨݨݨݧ بݨَ
آن دم به برم نشسته باشی    

وز ملک جهان گسسته باشی
جز صحبت و عشق من نجویی

جز طعنه زدن به غم نپویی
ور آن در رحمتت نبندی

برهرچه که بود و هست بخندی
از هر نفسی عشق ببویی 

از هر سخنی عشق بگویی
گر لطف کنی به بینوایی

بر گمشده ات راه نمایی
عاشق بشوم به هر نوایی
پرسی که بهار من کجایی

آن روز به خیال من بهار است
عشقت چو گلی به شاخه سار است

اطـبݨ ـخـݨݨݨݨݨٰ ُ ݧ ݩݧ ِ مݧ ـدونݫ بݭِ
قرارمان صبح یکشنبه توی ایستگاه قطار.

من لباس آبی ام را می پوشم و
 »...تو...« یادت نرود با خودت چتر بیاوری

به خورشید و ابر و قطار هم گفته ام که بیایند!
همه آمده اند ...اما 

»...تــو...« الی انبــوه آدم هــای غریبــه ای کــه بــی 
دعــوت ســالن انتظــار را پــر کــرده انــد گم شــده ای!

ابرها باریدند،
قطار رفت،

خورشید غروب کرده
و من هم خسته ام!

دیگــر دنبــال »...تــو...« تــوی آفتــاب و مهتــاب و 
بــاران و ایســتگاه قطــار و حتی کوچه ی قدیمی تان 

نمی گــردم!
حضــور »...تــو...« خالصــه می شــود بــه نامــه هایــی 
تــوی  از  هنــوز  و  مینویســم  برایــت  روز  هــر  کــه 

دفتــرم تــکان نخــورده انــد ...
»...تو...« حاال فقط تو نیستی!

»...تو...« خالصه ی همه ی عاشقانه های منی
همه ی قدم های تنهایی شبانه ام

همه ی قرار های دلتنگی ام
راستی!

قرار بعدی مان،
عصر جمعه،

توی گندم زار!
سیب یادت نرود ...

  سراینده: شایان رحمانی 

  سراینده: فاطمه مظفری
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  دلم گرفت از بس بارون اومد!
و  زیبــا  جــا  همــه  بیــاد  بــارون  میگــن 

بــارون  ریــز  داره یــه  روزه  دو  میشــه؟  جــذاب 
میــاد پوســیدم تــو ایــن خونــه. بــاروِن َنــم َنــم فقــط دو، ســه 

یــار! بــا  زدن  قــدم  و  چتــر  زیــر  خوبــه؛  اولــش  ســاعت 
امــا االن عیــن ســیل داره بــارون میــاد، بــرى بیــرون 

خیــس ایــن دل گرفتگــی هــای بــی هــوای بهــار 
وقتــی  بخونــم.  کتــاب  برم یــه  بهتــره  میشــی. 
نگاهــم بــه قفســه ی خــاک نخــورده و جمــع و 
جــور کتــاب هــام مینــدازم می بینــم همشــو 
از َبــرم! بــه نظــرم بهتــره شــعر بخونــم! حافــظ 

خیلــی خوبــه ولــی حــاال دلــم بایــد َتــر و تــازه و 
نــو بشــه پــس میــرم ســراغ نیمــا. ال بــه الی کتــاب 

هــام آب در خــواب گــه مورچــگان نیمــا رو برمــی دارم 
و روی صندلــی راکینجــر روبــروی پنجــره ی عــرق کــرده و 

خیــس میشــینم و کتابــم و بــاز می کنــم.
»از شعرم خلقی به هم انگیخته ام

خوب و بدشان به هم در آمیخته ام
خود گوشه گرفته ام تماشا را کآب

در خوابگه مورچگان ریخته ام«
 کتابم و می بندم و به پنجره نگاه می کنم. کار دل هم که فقط گرفتنه!

جایگاهــم و از صندلــی راکینجــر روبــروی پنجــره بــه کاناپــه ی راحتــی روبــروی تلویزیــون تغییــر میــدم. 
ــا کانــال عــوض می کنــم و بــی تفــاوت خاموشــش می کنــم. مثــل ایــن کــه بایــد چتــر و بردارم، یــه  دو ت
موزیــک محــزوِن بارونــی بــذارم و بــرم قــدم بزنــم. موزیــک بــی کالم هــم جوابــه. خیــس میشــم امــا 
دلــم بــاز میشــه. مــردد  یــه نیــم نــگاه بــه پنجــره مینــدازم. بــارون شــدت گرفتــه و محکــم می کوبــه بــه 

شیشــه ی نحیــف پنجــره!
خمیازه می کشم و دلم می خواد برم سمت تخت خوابم.

قبــل رفتــن بــه تخــت خــواب پنجــره رو بــاز می کنــم. نــگاه کــن بنــد اومــد بــاروِن بــی قــرار. بزنــم بیــرون کــه 
حــاال هــوا فــوق العادســت؛ َتــر و تــازه. یــه نســیم خنــک هــم بپیچــه ال بــه الی درخــت هــای شــکوفه دار 

چی میشــه!
 بهــاره دیگــه یهــو بــارون میــاد ســیل میشــه، بعــدم آفتــاب میشــه. از خونــه کــه بیــرون میــام بــارون 

باریــدن گرفــت. بــه روی بــارون لبخنــد می زنــم.
حیف نیست؟ اصاًل میخوام خیس شم.

تبین فراز طلب    نگارنده: آ
ز
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:)Shutter Island(  جزیره شاتر  
کارگردانــی  بهتریــن  دیویــس  جایــزه  برنــده 
هنــری، نامــزد جایــزه دیویــس بهتریــن بازیگــر 
دیویــس  جایــزه  نامــزد  مــرد،  اصلــی  نقــش 
ــزه  ــزد جای ــی، نام ــه ی اقتباس ــم نام ــن فیل بهتری
بهتریــن نمایــش نامــه نویــس انجمــن روزنامــه 
نــگاران زن آلیانــس بــرای الِئتــا کالوگریدیــس، 
بازیگرنقــش  بهتریــن  ســاترن  جایــزه  نامــزد 
اصلــی مــرد، نامــزد جایزه ســاترن بهتریــن بازیگر 
بهتریــن  ســاترن  جایــزه  نامــزد  مــرد،  کمکــی 
کارگردانــی، نامــزد جایــزه ســاترن بهتریــن فیلــم 
جایــزه  نامــزد  انگیــز،  هیجــان  و  ترســناک  ژانــر 
ِامپاِیــر ِاوارد بریتانیــا بــرای بهتریــن فیلــم ژانــر 

ترســناک
سال تولید : 2010

کشور سازنده: ایاالت متحده آمریکا
زبان : انگلیسی 

کارگردان : مارتین اسکورسیزی
بازیگــران : لئونــاردو دی  کاپریــو، مــارک راِفلــو، ســر 
بــن کینگزلــی، میشــل ویلیامــز، امیلــی مورتیِمــر، 

پاتریشــیا کالرکســون و…
بودجه ساخت : 80 میلیون دالر

فروش گیشه : 294.8 میلیون دالر
مارشــال آمریکایــی تــدی دنیلــز )بــا بــازی لئونــاردو 
دی  کاپریــو( بــه همــراه دســتیار جدیــد خــود چاک 
ناپدیــد  بررســی  جهــت  راِفلــو(  مــارک  بــازی  )بــا 
و  ســلولش  از  قاتــل  زن  ناگهانی یــک  شــدن 
مظنــون  کــه  لیدیــس  نــدرو 

َ
ا دیــدن  همچنیــن 

تیمارســتان  به یــک  اســت  دنیلــز  زن  قتــل  بــه 
مخصــوص زندانیــان دارای مشــکل روانــی واقــع 
جزیــره  ایــن  در  می کنــد.  ســفر  جزیــره   در یــک 
ارشــد  روانشناســان  می شــود  متوجــه  دنیلــز 
تیمارســتان، کاولــی )بــا بــازی ســربن کینگزلــی( و 

نائرینــگ )بــا بــازی مکــس وان ســیدو( در حــال 
انجام یــک آزمایــش غیراخالقــی و الپوشــانی آن 
هســتند و پــس از آن ماجراهایــی اتفــاق می افتــد 

کــه در جریــان فیلــم شــاهد آن هســتیم.
ایــن فیلــم کــه براســاس رمانــی بــه همیــن نــام از 
دنیــس لهــان )نویســنده رمــان میســتیک ریــور 
کــه کلینــت ایســتوود نیــز فیلمی بــه ایــن نــام بــه 
آن در ســال 2003 ســاخته( ســاخته  از  اقتبــاس 

ــت.    ــده اس ش
جزیــره ی شــاتر در عیــن حــال کــه فیلــم چنــدان 
کارگردانــی هــای  از بهتریــن  بزرگــی نیســت یکی 
تاریــخ را دارد کــه البتــه بــازی بــی نظیــر دی کاپریــو 
خصوصیاتــی  از  یکــی  اســت.   نبــوده  تاثیــر  بــی 
کــه باعــث جذابیــت ایــن فیلــم می شــود فیلــم 
نامــه ی آن و دیالــوگ آخــر فیلــم اســت کــه باعــث 
ایجــاد  ســواالت  بــه  و  شــده  جزئیــات  انســجام 

شــده در ذهــن مخاطــب جــواب می دهــد.

   نگارنده: علیرضا ایراندوست
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  دیالوگ های ماندگار 
تــدی : ایــن جزیــره باعــث میشــه بــه  یــه چیــزی 

فکــر کنــم.
چاک : به چی رئیس؟

اینکــه  بدتــره؟  کدوم یکــی  کــه  ایــن  بــه   : تــدی 
مثل یــه هیــوال زندگــی کنی؟ یــا مثل یــه آدم خــوب 

بمیــری؟

ج : این یــه بازیــه. همــه ی اینــا  یــه بازیــه بــرای  جــور
تــو. تــو در حــال بازرســی هیــچ چیــزی نیســتی. تــو 

فقط یــه مــوش لعنتــی تــو هزارتویــی.

 ریچــل : تــو از چیــزی کــه ظاهــرت نشــون میــده 
باهــوش تــری مارشــال کــه احتمــااًل چیــز خوبــی 

نیســت.

خ نداده ؟ تدی : چیز غیر معمولی ر
پرستار مارینو: غیرمعمول رو تعریف کن.

تدی : ببخشید!؟
بــرای  موسســه  اینجــا  یــه  ماریــنـــو:  پرســــتار 
مجرمیــن دارای مشــکل روانیــه، مــا اینجــا زیــاد بــا 

نداریــم. کار  معمولــی  چیــزای 

تــو  نیســت،  انتخــاب  عقل یــه   : کاولــی  دکتــر 
بگــذری. ازش  کــه  کنــی  انتخــاب  نمیتونــی 
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فحــش  هــا،  ماشــین  بلنــد  بــوق  صــدای   
کشــدار راننــده و هــق هــق گریــه ی دختــر بچــه ی 
ترســیده همــه و همــه تــو صــدای جیــغ بلنــدم گــم 

شــد. لحظــه ای کــه خــوردم زمیــن شــاید کمتــر 
کســی بــاور می کــرد کــه از ایــن تــن زخمــی و خســته 

بشــه دوبــاره کار کشــید.
ترمــز  لنــت  بــوی  کــه  آخــر  لحظــه ی  اون  تــوی 
صورتــم  رو  گرفتــه  راه  خــون  بــوی  و  ماشــین 
یــه لحظــه همــه ی بوهــای  تــو دماغــم پیچیــد،  
آش  بــوی  شــد.  مــرور  بــرام  زندگیــم  قشــنگ 
ســرد  روزای  تــو  جــون  خانــم  داغ  رشــته ی 
زمســتونی کــه بــه عشــق یه قاشــقش کل راهــو 
کبــاب  بــوی  تــا خونــه می دویدیم یــا  از مدرســه 
خشــک  چشــممون  کــه  در  بــه  ســیزده  هــای 
می شــد بــه دســت هــای خــان دایــی که یــه تیکــه 
از بــال خوشــمزه  و خــوش رنــگ کبــاب شــده رو 
دور از چشــم آقاجــون و بقیــه ی بچــه هــا بــذاره 
تــو دهنمون یــا بــوی گالی نرگســی کــه مجتبــی 
شــب خواســتگاریمون خریــده بــود شــایدم بــوی 
اســفندی کــه مــادرم شــب عروســیمون ریخــت 
روی ذغــال هــای تــوی منقل یــا عطــر تــن دختــر 
قشــنگم یاس وقتــی کــه بــرای اولیــن بــار تــوی 

گرفتمــش. بغلــم 
چشــمام دوختــه شــده بــود بــه انارایــی کــه خریده 
خیابــون  گوشــه ی  کدوم یــه  هــر  حــاال  و  بــودم 
افتــاده بــودن و بعضــی هاشــون کــه لــه شــده 
خ شــده  بــودن آســفالت خیابونــو که از خونم ســر

خ تــر می کــردن. بــود ســر
بــرای  کــردن  بــه هــوای خریــد  امــروز  کــه  وقتــی 

   نگارنده: پرستو حاجی زاده
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شــب یلدا بیــرون اومــدم آخریــن چیــزی کــه بــه 
ذهنــم می رســید ایــن بــود کــه دیگــه قــرار نیــس 
بــه اون خونــه و آدم هــا و ماجراهــاش برگــردم.

صــدای آژیــر آمبوالنــس از دور شــنیده می شــد، 
ــرن  ــردم ق ــه حــس می ک ــدر دور ک ــی دور اونق خیل
هــا طــول می کشــه تــا بــه مــا برســه ولــی خیلــی 
زود رســید، زودتــر از اون چیــزی کــه بتونــم فکــر 
کنــم و اتفاقایــی کــه بــرام افتــاده رو هضــم کنــم و 
بعــد ســاعت هــا و مــاه هــا بــه اون تخــت لعنتــی 
بهــم  لولــه  و  دســتگاه  عالمــه  و یــه  چســبیدم 

ــد. ــل ش وص
روزای اول خیلــی چیــزا رو حــس میکــردم مثــال 
وقتــی پرســتار مهربونــم جابجــام میکــرد تــا بدنــم 
زخمی نشــه یا وقتــی بهــم دارو میــداد تــا بتونــم 
ایــن لولــه ی لعنتــی رو تحمــل کنم یــا اون دقیقــه 
هــای زجــرآوری کــه اون لولــه ی بد صــدا رو وارد ریه 
ــد  ــا بع ــه ام ــی کن ــو خال ــا ترشحاتش ــرد ت ــام میک ه
حــس هــام کمتــر و کمتــر شــدن. دیگــه کمتــر 
چیــزی رو حــس می کــردم فقط یــه عــده میومــدن 

ــن. و میرفت
پیشــم  میومــدن  گاهــی  اونــام  ام؟  خانــواده 
ســوز  و  میومــدن  بیشــتر  اول  روزای  راســتش 
صداشــون موقــع گریــه کــردن بیشــتر بود. مــادرم 
تــا لحظــه ی آخــر امیــدوار بــود. امیــدوار واســه این 
کــه از روی ایــن تخــت بلنــد شــم و دوباره یــاس 
ایــن  کنــم و مجتبــی، مجتبــی  عزیزمــو بغلــش 
روزا کمتــر میومــد و بــار آخــری کــه اومــد خیلــی 
شــاکی شــده بــود کــه مــن خوابیــدم و اینجــا و 
همــه ی بدبختــی هــای زندگــی روی دوش اونــه. 
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مثــل همیشــه، مثــل همیشــه کــه تــو هــر اتفــاق 
و ماجرایــی منــو مقصــر می دونســت امــا ایــن بــار 
تــوی حرفــاش چیــزای جدیدیــم گفــت مثــال گفــت 
کــه دکتــرم گفتــه دیگــه محالــه بیــدار بشــم گفــت 
دکتــرا بهش یــه پیشــنهاد دادن؛ اهــدای عضــو! 
مجتبــی  دهــن  از  حرفــو  ایــن  کــه  لحظــه  اون 
نمیشــه  دیگــه  کــردم  حــس  لحظــه  شــنیدم یه 
نفــس کشــید حتــی بــا وجــود ایــن لولــه و ایــن 
دســتگاه کــه هرچنــد ثانیه یکبــار بــدون ایــن کــه 
بخــوام تالشــی بکنــم ریــه هامــو از اکســیژن پــر 
می کــرد امــا حــاال راضیــم. هرچنــد کــه مــادرم خیلــی 
راضــی نبــود و کلــی گریــه کــرد، هرچنــد کــه حســرت 
لمــس دوباره ی یــاس تــو دلــم مونــد، هرچنــد کــه 
فرصــت نشــد همــه ی دوســتت دارم هایــی رو کــه 
بــه مجتبــی بدهــکار بــودم و تــوی روزمرگــی هــای 
زندگــی گــم شــده بــود رو بــه زبــون بیــارم و بهــش 
بگــم امــا راضیــم.  حــاال کــه روی ایــن تخــت اتــاق 
عمــل خوابیــدم تــا هــر عضــو بدنــم کــه بــه درد 
می خــوره رو بــه کســی کــه بهــش نیــاز داره بــدن 

راضیــم.

راســت میگــن کــه لحظــه ی مــرگ همــه ی حــواس 
آدمــا تقویــت می شــه وگرنــه چطــور مــن میتونــم 
گرمــا ی اشــک زن آقــا رحمــان ، کــه قــراره قلبــم بــره 
بشــینه تــو ســینه ی شــوهرش ، رو روی دســتام 
حــس کنــم، چطوریــه که یاســم تــوی بغــل مــادرم 
خوابــش بــرده ولــی مــن میتونــم آغوشــش رو 
حــس کنــم؟ چطوریــه کــه زمزمــه هــای دوســتت 
دوبــاره  وقــت  همــه  ایــن  بعــد  رو  مجتبــی  دارم 

ــنوم؟ ــه بش ــه فاصل ــود هم ــن وج ــا ای ــم ب می تون
نمی دونــم شــاید بــازم خــدا بــرام معجــزه کــرده، 
همونجــوری که یــه بــار معجــزه شــد و خــدا اجــازه 
ــه و  ــای دیگ ــه ج ــن زخمی ی ــن ت ــه از ای ــه بش داد ک

 یــه جــور دیگــه کار کشــید.
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  کفشــاش صــدای کفشــای تــو رو مــی داد دلبر! 
خوشــم می اومــد؛ بیچــاره انقــد تــو هــول و وال بــود 
همــش کــه ســه تــا قدم یکــی پــاش پیــچ بخــوره رو 

ایــن سرســره بازیای کــف ســالن. 
لیوان آبُ  که گرفت، گفت: چیزی نمی خوای؟ 

نامــه  بی زحمــت.  بدیــن  کاغــذ  قلــم،  گفتم: یــه 
بنویســم  واســه دلبــر. بگــم مــن خــودم حــس 
می کنــم میــای پشــت ایــن شیشــه دوزاریــا نــگام 
اال  و  بفهمــه؛  کــه  بگــم  بــاس  بلخــره  می کنــی... 
دلــش ســرد می شــه از ایــن همــه راه کوبیــدن و 

این جــا. اومــدن 
بــه از خــودت نباشــه، ایــن پرســتار جدیــده هــم 
بعضــی وقتــا  یــه جــوری دلبرونــه زل می زنــه بــه آدم 
انــگار تقصیــر اون بــود کــه مــا رو آوردن تــو ایــن 
قفــس، غــل و زنجیــر کــردن کــه روی دلبــُر ندیــده، 
شــُب صــب کنیــم، صــُب شــب؛ کــه وخ نشــه تــو  
یــه بــار لیــوان آب و بگیــری از دســتم، بخنــدی، 
بگــی چیــزی نمی خــوای؟! بگــم نــگا کــن بیــروُن.... 
نخواســت  چیــزی  می شــه  مگــه  میــاد؛  بــارون 

ازت؟!
خ بزنــی بــا  تــو هــم تــاب بخــوری جلــو چشــام و چــر

اون دامــن گلیــت، بیفتــی تــو شــکاف بیــن کاشــیا 
و ســبز بشــی... 

چه بلدم بودی صدای باروُن دربیاری...
می خنــدی دلبــر. صــدات این جــا همیشــه میخــه 
بــه دیــوار رو بــه روی تختــم. شــبا باهــاش چــش 
می پرونــه  ســرم  از  خــواُب  می شــم،  چــش  تــو 
الکــردار. ولــی بــازم خوب کاری بــود که پیچیدمش 
انداختمــش  پوره هــا،  پــاره  عکــس  اون  الی 
بغلــش،  گرفتــه  دیــوارو  کل  حــاال  چمــدون.  تــو 

حســادت... از  می کشــتمون  ذره  ذره  نمی گــه 
چــن روز پیشــا اومدن رنگش کنــن تازه فهمیدم 
صــدای بــارون چیــه. می خنــدی می گــی شرشــر، 
معلومــه دیگــه! ولــی صــدای ســیلی مــی ده کــه 
اگه یــه َشــلق بزنه یــه ور صورتــم، اون ور صورتمــم 
میــارم می گــم بزنــه کــه خالــی شــه دلــش. بعــدش 
انقــد ببــاره که یــه قبــر بکنــه واســم وســط حیــاط. 
واســه اون وقتــا کــه بیــان صــدا خنده هــات و رنــگ 

کنــن ولــی دیگــه بــارون نیــاد.
چارتــا ســیگار بفــرس واســم دلبــر می ندازمــش 

تــو قبــر واســه اون روزا...

   نگارنده: هانیه نظری مقدم
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  نـگاه مـی کـردم فقـط.  نمـی فهمیـدم چی داره پیش میـاد. تند تند حرف میزد از همه جا. گهگاهی 
میشـد اصـاًل گـوش نمـی کـردم، ولـی خـب دوسـت داشـتم نگاهـش کنـم کـه نفهمـه گـوش نمیـدم، 
دوسـتش داشـتم نمی خواسـتم ناراحت بشـه. بعد از چند ثانیه می گفت می فهمی چی میگم؟ اصاًل 
اهمیـت میـدى بـه حرفـام؟ منـم بـا سـر تکـون دادن می گفتـم آره بابـا مگـه میشـه گـوش نـدم. چنـد 

سـال گذشـت و مـن بـاز هـم نـگاه می کـردم!
 هـر چـی پیـش میومـد تـو زندگـی میومد. یـه روز گفـت خسـته شـدم از بـس کـم حرفـی... چنـد سـاله 

میریـم میایـم، تـو نشسـتی درسـت حسـابی حرفـی بزنـی؟ فقـط داری نـگاه مـی کنـی.
 اصاًل به حرفام اهمیت نمیدى! بقیه مردا روببین یاد بگیر  یه کم !

  نمی دونستم این عشقه اونه که داره کمرنگ میشه.
می گفتـم بگـو دارم گـوش میـدم... حواسـم پـرت شـد  یـه لحظـه. خـب حواسـم پـرت میشـد وقتـی 

نـگاش مـی کـردم، نصفـه حرفایـی کـه تنـد تنـد میـزد رو نمـی فهمیـدم وقتـی نـگاش مـی کـردم. 
دیگـه کـم صحبـت شـد، وقتـی میومـد می گفـت چـه خبـر؟ تـو ثانیـه هـا فقـط سـکوت مـوج میـزد و من 

بـاز هـم نـگاه می کـردم.
مثـل روز اول دوسـتش داشـتم امـا فقـط مـرد کـم حرفـی بـودم. جلـو اون کـم حـرف تـر هـم می شـدم 

چـون دوسـتش داشـتم!
 تا این که یه روز گفت باید همه چی تموم شه. 

هنوزم کم حرفم 
خیلی بیشتر از قبل…

تبین فراز طلب    نگارنده: آ
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ݡسݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݥ�ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ا ݕ ݫ ݬ ݬ ݫ ںݬ

یــزی  محـمد حـسیـــن بــهـجـــت تــبــر

 چشــم هــا را بســتم و ناخــودآگاه وارد تونــل 
زمــان شــدم.

آنجــا کــه محمــد حســین،  بــرای ادامــه تحصیــل 
بــه تبریــز آمــده و از حیــرِت آن همیــن بــس کــه 

می گویــد؛
جانــان  قربــاِن  جــان  و  اســت  تبریــز  شــهر   «

می کنــد
سرمه چشم از غبار کفش مهمان می کند

شهر تبریز است کوِی دلبران
ساربانا بار بگشا ز اشتران «

قدم به قدم همراه می شوم...
پــی هــم می گذرنــد و  از  مــاه هــا و فصــل هــا 
ــکل  ــعرهایی ش ــران ش ــای ته ــه ه ــِم کوچ در خ

می گیــرد،
آدم   ، می خورنــد  وصلــه  هــم  بــه  هایــی  جــان 
هایــی عاشــق می شــوند و آدم هایــی  بــی خبــر 
از سرنوشــِت خــود، عشقشــان در پــِس بهــاری  

رنــِگ پاییــز می گیــرد...
شــهریاری کــه عاشــِق پــری زمانــه اش شــده  ایــن 
چنیــن دریــاِی زندگــی اش دچــار طوفــاِن عشــق 

می شــود.
عشــقی بــه شــیرینِی  آغــازش  و تلخــی مانــدگاِر 

ســرانجامش...
شیرینی لحظه ای که می گوید:

بــه هــر ســو در شــهر گفــت و  از عشــق مــن   «
اســت گویــی 

من عاشق تو هستم  این گفتگو ندارد «
و تلخِی ادامه داِر جدایی؛

» آرام و روان و نرم و سنجیده رود
ما ناله کنان و یار نشنیده رود

یک عمر گذشت و عاقبت فهمیدیم
از دل نرود هرآنکه  از دیده رود «

بــا  و آن شــوم تریــن ســیزدِه بهــاری می رســد و 
میزنــد...! آرزوهایت یــخ  تمــاِم   ، کوالکــی 

زمانــی کــه بــا دیــدن پــری و معشــوقه خــود، در 
کنــاِر دیگــری دنیــا برایــت آوار میشــود و اشــک 

هــای تــو میــاِن
قطرات باران محو می شود

ابُر باراُن یار
و تو در گوشه ای خیره و مبهوت،

زیر لب زمزمه می کنی:

  خنیده 1ی این شماره:

) )شـــــهـــــریـــــار

   نگارنده: الناز قریشی
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»سر و همسر نگرفتم که گرو بود سرم
تو شدی مادر و من با همه پیری، پسرم

تو جگرگوشه هم از شیر بریدی و هنوز
مِن بیچاره همان عاشِق خونین جگرم

من که  با عشق نراندم به جوانی هوسی
هوِس عشق و جوانیست به پیرانه سرم

پدرت گوهِر خود را به زر و سیم فروخت
پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم

عشق و آزادگی و حسن و هنر
عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم
گاهی از کوچه ی معشوقه ی خود می گذرم«

ههمــواره رفتــن اختیــاری نیســت ، آدم هــا گاهــی 
مجبورنــد. مجبورنــد بــه ترک یــار.

می رونــد بــا اینکــه عاشــقند ، امــا زخمی به یــادگار، 
توشــه ی راِه خــود می کننــد

زخِم شکستِن عهد...
»عهد و پیماِن تو با ما و وفا با ِدگران

ساده لوح من که قسم های تو باور کردم...«

در   ، آرام  عاشــقانه  تحقِق یــک  بــرای  رویاهایــت 
می پاشــد... هــم  از  چشــمانت  مقابــل 

شــاعری کــه شــعرهایش جــان می بخشــد و قلــب 
هــا را تســلی میدهــد، حــال چگونــه در مقابــل 

چشــماِن معشــقوقه اش جــان می بــازد؟!
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» از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوی تو لیکن عقِب سر نگران

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
تو بمان و دگران وای به حال دگران

میروم تا که به صاحب نظری باز رسم
محرم ما نبود دیده ی کوته نظران

دِل چون آیینه ی اهل  صفا می شکنند
که ز خود بی خبرند این ز خدا بی خبران

سهل باشد این همه بگذاشتن و بگذشتن
کاین بود عاقبت کار جهان گذران «

گویــا زمیــن لــرزه ای مهیــب، تکانــم داد و مــرا بــه 
ایــن لحظــه برگردانــد.

چشــمهایم را بــاز کــردم و عطــر شــعرهایت در 
ســرم پیچید. یــاد شــعری افتــادم کــه بــا آن 

ــاد می کنــد؛ ــو را ی پــدرم همــواره  ت

حیدر بابا،  دنیا یاالن دنیادی
قــاالن  نوحــدان  ســلیماندان، 

دنیــادی
ســاالن  درده  دوغــوب،  اوغــول 

دنیــادی
وریــب،  هرنــه  هرکیمســه یه 

ی لیبــد آ
آد  قــورو  بیــر  دان  افالطــون 

ی لیبــد قا

از  و  اســت  اینگونــه  کــه  عجبــا 
گــذِر عمــر، تنهــا ، نامی کــه بــر جــای 

، می گذاریــم 
می ماند...

و تو چه نام نیکویی بر جای گذاشتی...
» محمــد حســین بهجــت تبریــزی، 

متخلــص بــه شــهریار «
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)Beowulf( ُیوولف ـݭݭݭݭِ   ب
بیوولــف نخســتین حماســه شــناخته شــده ی 
اروپایــی اســت. ایــن حماســه بــه زبــان انگلیســی 
برجســته ترین  از  یکــی  و   شــده  نوشــته  کهــن 
شــناخته  آنگلوساکســون  ادبــی  نوشــته های 
می شــود. تاریخ نــگاران نــگارش آن را میــان ۷۰۰ تــا 
۱۰۰۰ میــالدی بــرآورد کرده انــد. ایــن رزم نامــه کــه از 
ســده نوزدهــم بــه ایــن ســو بــه نــام بیوولــف نامــور 
شده اســت بــه داســتان نبردهــای پهلوانــی بــه 
نــام بیوولــف می پــردازد که یــک قبیلــه دانمارکــی را 
از دســت جانــور خونخــواری بــه نــام گرنــدل نجات 
می دهــد و ســپس در دریــا فرومــی رود تــا مــادر آن 
جانــور را هــم بکشــد. بعــد از پادشــاه قبیلــه خــود 
می شــود ولــی ســرانجام در جنــگ بــا اژدهــا کشــته 

می شــود.
امرالــه ابجدیــان در کتــاب تاریــخ ادبیات انگلیس 
اهمیــت   « می گویــد:  حماســه  ایــن  مــورد  در 
تمــام  کــه  اســت  ایــن  در  بیوولــف  حماســه ی 
رســوم دنیــای عصــر قهرمانــی بــه وســیله ی شــاعر 
منعکــس می شــود. بیــان ارزش هــای قهرمــان، 
عطــش  امیــران،  وفــاداری  شــاهانه،  ســخاوت 
بردبــاری،  و  شــجاعت  راه  از  شــهرت  کســب 
گــزاف قبــل و بعــد از جنــگ، افتخــار بــه  الف و 
اصــل و نســب و نظیــر ایــن ارزش هــا همگــی بــا 
ح  ویژگی هــای حماســه هماهنگنــد. اگرچــه شــر
بــا عجایــب ادیســه متفــاوت  عجیــب بیوولــف 
اســت و امتــزاج عناصــر عیســوی و ژرمنــی آن را 
تــا حــدی تضعیــف کــرده، بــا ایــن حــال بیوولــف 
تئوتونــی  زبــان  به یــک  حماســه  قدیمی تریــن 
اســت کــه بــا بیــان زمینــه ی فرهنگــی و اجتماعــی 
عصــر قهرمانــی ملــل ژرمــن، بیانگــر رســوم ســنتی 

   گردآورنده: شفیع مقدم
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آن عصــر اســت.
مشــهور  حماســه  این کــه  ســر  بــر  مباحثــه 
»بیوولــف« نوشــته یک نویســنده و یــا حاصــل کار 
چندیــن نویســنده اســت، سال هاســت ادامــه 
دارد؛ امــا تحقیقــات انجام شــده نشــان می دهــد 
ایــن شــاهکار توســط یک فــرد خلــق شــده اســت.

را  مجادالتــی  مدت هــا  بــرای  حماســی  اثــر  ایــن 
اســت.  برداشــته  در  اثــر  صاحــب  خصــوص  در 
بــا این کــه بســیاری معتقدنــد ایــن اثــر ترکیبــی 
از چندیــن شــعر متفــاوت اســت، برخــی دیگــر 
حلقه هــا«  »اربــاب  خالــق  »تالکیــن«  همچــون 

ــر تنهــا به یــک نفــر تعلــق دارد. معتقدنــد ایــن اث
ح شــده اخیــر بــر این کــه ایــن  فرضیه هــای مطر
حماســه از  ترکیب دو شــعر متفاوت خلق شــده 
اســت تاکیــد دارنــد. طبــق ایــن فرضیه هــا بخشــی 
از شــعر کــه بــه فــرار قبیلــه  دانمارکــی می پــردازد و 
بخشــی از شــعر  کــه بــه وقایــع مربــوط بــه اژدهــا 
بــه  بــوده و هرکــدام  از یکدیگــر جــدا  می پــردازد 
طــور مســتقل از شــعرهایی متفــاوت با یکدیگــر 

ِترکیــب شــده اند. ݬ ݬ ݬ ݬ ݬ ݫ ݫ ݫ ݫ لݫ ٖ ݬ ٮݪݪݪیݬ ل
حݩݩݩْ
َ ݩݑ
ٮ

بــا این کــه جنبه هــای مختلــف شــعر، همچــون 
کلمــات، درون مایــه و ســبک ایــن اثــر پیــش از 
ایــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود،  تحقیقــات 
پرداختــه  آن  دقیق تــر  جنبه هــای  بــه  اخیــر 
اســتفاده  نحــوه  شــامل  تحقیــق  ایــن  اســت. 
ریتم هــای متفــاوت در شــعر و الگوهــای مختلف 
استفاده شــده بــرای ایجــاد مکــث اســت بــا ایــن 
حــال نتایــج بررســی های کامپیوتــری، الگوهــای 
ساختاری یکســانی را در هــر دو بخــش ایــن شــعر 

نشــان داد.
حماســه ی بیوولــف در ۳۱۲۸ مصــراع در ســروده 
ــخه ی  ــا نس ــده و تنه ش
لهجــه ی  بــه  موجــود 
ساکســون غربی اســت 
دهــم  قــرن  در  کــه 
نگاشــته شــده  اســت. 
صـحـنـــه   و  قهرمانــان 
هــای حماســه همگــی 
اســکاندیناویایی بــوده 
و غیــر از زبــان هیــچ چیــز 
دیگــرش انــگـلــیــســــی 
نیســت هرچنــد اقــوام 
ــاوی و  اســـــکانـــــدیـــــنـــــ
آنگلوساکســون  قــوم 
و  ژرمــن  تبــار  از  هــردو 
خویشــاوند می باشــند. 
دو  شــامل  حماســه 
پیــری  و  جوانــی  دالوری هــای  از  مجــزا  داســتان 
بیوولــف اســت و شــخصیت قهرمــان داســتان 

می بخشــد. وحــدت  نیمــه  دو  ایــن  بــه 
بســیاری  الگــوی  و  بن مایــه  داســتان  ایــن 
شده اســت.  خــود  از  پــس  حماســه های  از 
نامورتریــن و امروزی تریــن آن هــا اثــر پروفســور 
تالکیــن، »ســه گانه اربــاب حلقه هــا« اســت کــه 
ــف  ــادی از بیوول ــت زی ــود او برداش ــه ی خ ــه گفت ب

داشته اســت.
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نوشــته  مجموعــه  بــه  انگلیســی  ادبیــات    
هایــی گفتــه می شــود کــه بــه زبــان انگلیســی و 
بــه قلــم ســخنوران و ادبایــی کــه اهــل ســرزمین 
بوده انــد  جهــان  ممالــک  دیگــر  و  انگلســتان 
گســتردگی  شده اســت.  تصنیــف  و  یــا  ســروده 
گویندگانــی  کــه  شــده  ســبب  انگلیســی  زبــان 
نظیــر رابــرت برنــز اســکاتلندی، جیمــز جویــس 
ایرلنــدی، جــوزف کنــراد لهســتانی، دیلــن تامــس 
اس.  وی.  آمریکایــی،  پینچــن  تومــاس  ولــزی، 
نایپــل ترینیــدادی و والدیمیــر ناباکــوف روســی 
کــه همگــی جــزو بزرگتریــن ادبــای زبــان انگلیســی 
بــه  آثــاری  خلــق  بــه  دســت  می رونــد  به شــمار 
تنــوع  بــه  انگلیســی  ادبیــات  بزننــد.  زبــان  ایــن 
اکنــاف  در  زبــان  ایــن  ســخنوران  گویش هــای 
جهــان اســت؛ کشــورهایی کــه تحــت اســتعمار و 
اســکان بریتانیــا قــرار گرفتنــد. بــا وجــود گوناگونــی 
شــاعر  آثــار  انگلیســی  ادبیــات  نویســندگان 
شــهیر انگلســتان، ویلیــام شکســپیر همچنــان 
بــه  بــه عنــوان برتریــن ســروده های خلق شــده 
انگلیســی زبانان  دنیــای  سراســر  در  زبــان  ایــن 

مــی رود. به شــمار 
تــا اوایــل ســده ۱۹ میــالدی بیشــتر آثــار ادبــی زبــان 
انگلیســی توســط اهالــی بریتانیــا نوشــته می شــد. 
پــس از آن، زمــان پیدایــش نویســندگان بــزرگ 
در ایــاالت متحــده آمریــکا فــرا رســید. در ســده ۲۰ 
آمریــکا و ایرلنــد بســیاری از مهم تریــن آثــار ادبــی 
زبــان انگلیســی را تولیــد کردنــد. پــس از جنــگ 
ســابق  امپراتــوری  نویســندگان  دوم  جهانــی 
بریتانیــا نیــز نویســندگان بریتانیــا را بــه چالــش 

کشــیدند.

ݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِانــــــݡِگــــــلــــــــیــــــــسݧ ــــــاِت  ـٰ َدبــــــــــــیــــــ
َ
ا

   نگارنده: شایان رحمانی

   تقسیم بندی زمانی ادبیات انگلیسی
قرون وسطی )تا سال ۱۴۸۵(

-۱۶۰۳( شــانزدهم  قــرن  در  انگلیســی  ادبیــات 
)۱۴۸۵

ادبیات انگلیسی در قرن هفدهم )۱۶۰۳-۱۶۶۰(
ادبیــات انگلیســی در دوران بازگشــت و ســده 

)۱۶۶۰-۱۷۹۸( هجدهــم 
-۱۸۳۲( رومانتیــک  دوره  در  انگلیســی  ادبیــات 

)۱۷۹۸
ادبیات انگلیسی در عصر ویکتوریا )۱۸۳۲-۱۹۰۱(

ادبیــات انگلیســی در قــرن بیســتم )۱۸۹۰ تــا بــه 
حــال(

   ادبیات باستان
ادبیــات  یــا  باســتان   انگلیســی  ادبیــات 
بــه  مکتــوب  ادبیــات  شــامل  آنگلوساکســون 
اســت  دوره ای  در  باســتان  انگلیســی  زبــان 
مثــل  ژرمــن  قبایــل  دیگــر  و  ساکســون ها  کــه 
عقب نشــینی  از  پــس  آنگل هــا  و  جوت هــا 
گزیدنــد.  ســکنی  انگلســتان  خــاک  در  رومیــان 
 ۱۰۶۶ ســال  در  نورمن هــا  ورود  بــا  ادبیــات  ایــن 
پایان یافــت. ایــن آثــار شــامل ژانرهایــی همچــون 
شــعر حماســی، تذکــرُه اولیــاء و بــزرگان، اوعــاظ 
آثــار  مقــدس،  کتــاب  ترجمه هــای  مذهبــی، 
آثــار  دیگــر  و  چیســتان  وقایــع،  ح  شــر حقوقــی، 
نســخه   ۴۰۰ حــدود  در  کلــی  به طــور  می شــود. 

باقی مانده اســت. دوره  ایــن  از  خطــی 
زبــان  از  نوینــی  گونــه  میــالدی   ۱۲ ســده  در 
انگلیســی کــه امــروزه آن را بــا نــام انگلیســی میانــه 
ایــن  رشــد یافت.  مــردم  بیــن  در  می شناســیم 
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اســت  انگلیســی  ادبیــات  از  گونــه  نخســتین 
کــه بــرای خواننــدگان و شــنوندگان امــروزی تــا 
ــه  ــان انگلیســی میان حــدی قابــل درک اســت. زب
کــه  ایــن  تــا  آورد  دوام  میــالدی   ۱۴۷۰ دهــه  تــا 
اســتاندارد چنســری کــه زبــان انگلیســی رایــج در 
لنــدن بــود گســترش یافت و صنعــت چــاپ ایــن 
زبــان را منظــم ســاخت. ترجمه هــای انجیــل بــه 
انگلیســی میانــه بــه خصــوص انجیــل ویکلیــف 
)بیــن ۱۳۸۲ تــا ۱۳۹۵( کمــک زیــادی کردنــد تــا زبــان 

انگلیســی بــه زبانــی ادبــی تبدیــل شــود.

   ادبیات میانه
میانــه  انگلیســی  ادبیــات  اصلــی  دســته  ســه 
آرتــوری.  و  دربــاری  عشــق  مذهبــی،  از:  عبارتنــد 
شــخم زن  پی یــرز  منتقدیــن،  از  بســیاری 
 ،)۱۳۳۲-۱۳۸۶  

ً
)حــدودا لنگلنــد  ویلیــام  اثــر 

چاســر  جفــری  اثــر  کنتربــری  حکایت هــای 
و  گویــن  ســر  و   )۱۳۴۳-۱۴۰۰  

ً
)حــدودا

آثــار  نخســتین  جــزو  را  ســبز  شــوالیٔه 
قــرون  در  انگلیســی  زبــان  بــزرگ 

پی یــرز  می دانـنــــــد.  وســـــــــطی 
شــخم زن جــزو قدیمی تریــن آثــار 

به جــا مانــده ای اســت کــه بــه 
رابیــن هــود،  یاغــی افســانه ای 

دارد. تلمیــح  انگلیســی 
نـویـســـنـــده  مـــهــم تـریـــــن 
جفــری  میانــه  انگلیســی 
در  کــه  اســت  چاســر 
میــالدی   ۱۴ ســده  اواخــر 
کــه  چاســر  بــود.  فعــال 

بســیاری او را »پــدر ادبیــات 
می داننــد  انگلیســی« 

دلـیــــــل  ایـــــــن  بـــــــه 
می شــود  ستـــــــوده 
بــه  توانســت  کــه 
اسـتـــفـــاده  جــــــــای 

هنــری  قــدرت  التیــن،  فرانســه  یــا  زبان هــای  از 
بگــذارد.  نمایــش  بــه  بومــی را  انگلیســی  زبــان 
شــاهکار چاســر حکایت هــای کنتربــری اســت کــه 
موفقیــت بــزرگ فرهنــگ غــرب به شــمار مــی رود. 
نخســتین اشــاره به پیوند روز والنتاین و عشــق 
رومانتیــک را می تــوان در مجمــع مرغــان چاســر 

)۱۳۸۲( یافــت.

   ادبیات رنسانس: ۱۴۸۶-۱۶۲۵
انگلســتان  بــه  چــاپ  صنعــت  معرفــی  پــی  در 
کاکســتون  ویلیــام  توســط   ۱۴۷۶ ســال  در 
بومی شــکوفا  ادبیــات   ،)۱۴۲۲-۱۴۹۲  

ً
)حــدودا

انگلســتان  کلیســای  در  اصالحــات  شــد. 
محلــی  نیایش ســرایی های  خلــق  الهام بخــش 
شــد کــه در نهایــت باعــث انتشــار کتــاب ادعیــه 
عمومی گردیــد. چــاپ ایــن کتــاب تأثیــر عمیقــی 
انگلیســی  ادبــی  زبــان  بــر 
اشــعار،  گذاشــت. 
و  منثــور  متــون 
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نمایش نامه هایــی کــه در زمــان ملکــه الیزابــت 
آثــاری  نگارش یافتنــد  اول  جیمــز  شــاه  و  اول 
هســتند کــه امــروزه بــه آن ها لقــب ادبیــات مدرن 
میــان  در  می شــود.  داده  رنســانس  اولیه یــا 
ادیبــان برجســته تئاتــر دوران الیزابتــی، می تــوان 
بــه کریســتوفر مارلــو )۹۳-۱۵۶۴(، تومــاس دکــر 
 ۱۶۳۲-۱۵۷۲(، جــان فلچــر )۱۵۷۹-۱۶۲۵( 

ً
)حــدودا

و فرانســیس بیمونــت )۱۶۱۶-۱۵۸۴( اشــاره کــرد.
طنــز، گســترده ترین و مهم تریــن گونــه شــعری در 
ــام  ــدون ن ــز ب ــار طن ــی آث ــور کل ــود. به ط آن دوران ب

منتشــر  نویســنده 
مـــــی شـــــدند 

در  چــون 
غیــر 
ایــن 

خطــر  معــرض  در  نویســنده  جــان  صــورت 
مجــازاِت  قانــون  ســو  از یــک  می گرفــت.  قــرار 
توهیــن، بســیار کلــی بــود و اگــر ثابــت می شــد 
که یــک طنزپــرداز متنــی را نوشــته و بــه نقد یــک 
از  بــرای فــرار  نجیــب زاده پرداختــه، دیگــر راهــی 
محاکمــه وجــود نداشــت. از ســوی دیگــر بســیار 
محتمــل بــود که یــک ثروتمنــد بــا اجیــر کــردن 
شــاعر  بــه  فیزیکــی  حملــه  بــه  دســت  اوبــاش 
طّنــاز مظنــون بزنــد. جــان درایــدن نیــز تنهــا بــه 
ایــن دلیــل کــه شــخصی گمــان بــرده بــود کــه وی 
شــعر طنــز بشــریت را نوشــته مــورد حملــه قــرار 
گمنامــی آن شــد  ایــن  نتیجــه ی  گرفــت. 
کــه بســیاری از شــعرهای طنزآمیــز کــه 
برخــی از آن هــا ارزش ادبــی واالیــی 
داشــــتند،  یــا اصـــــــاًل مـنـتـشــــــر 
بیشـــــترشـــان  نشـــــــــدند  یــا 
ناشــناخته باقــی ماندنــد.

بــزرگ  شــاعران     
انگلیــس: ادبیــات 
جـــــــان مـیـلتـــــون 
کــــــه   )۱۶۰۸-۷۴(
یکــی از بزرگتریــن 
شــاعران انگلیســی 
در  مــی رود  به شــمار 
تحــوالت  همــان  طــول 
غلیـــــانات  و  ســـیاســـــی 
مذهبــی دســت بــه قلــم بــرد. 
میلتــون را بیــش از هــر چیــز بــه 
گمشــده  بهشــت  کتــاب  خاطــر 

می شناســند.   )۱۶۷۱(
مهــم  اشــعار  دیگــر  از 
بــه  می تــوان  وی 
)مــرد  اللـــگــــــرو 
 ،)۱۶۳۱( شــاد( 
ســو  و پنسر
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 ،)۱۶۳۸( )بالماســکه(  کومــوس   ،)۱۶۳۴(
و   )۱۶۷۱( بازیافتــه  بهشــت  لیســیداس، 
سامســون آگونیســت )۱۶۷۱( اشــاره کــرد. نظــم 
و نثــر میلتــون بازتابــی از اعتقــادات راســخ و ژرف، 
مســائل  و  خودمختــاری  و  آزادی  بــه  اشــتیاق 
زمــان  آن  سیاســی  آشــفتگی های  و  اضطــراری 
اســت. آگاهــی وی بــه زبان هــای انگلیســی، التیــن 
ــه  ــان حیاتــش ب ــا در زم ــد ت ــث ش ــی باع و ایتالیای
شــهرت بین المللــی برســد. اثــر مشــهور وی بــه 
سانســور  بــه  اعتــراض  در  کــه  آروپاجیتیــکا  نــام 
قبــل از چــاپ نگارش یافتــه بــود بــه عنوان یکــی 
پرهیجان تریــن  و  تاریــخ  آثــار  تأثیرگذارتریــن  از 
مطبوعــات  آزادی  و  بیــان  آزادی  از  دفاعیــات 
کتــاب  در  هیلــی  ویلیــام  می شــود.  ســتوده 
زندگی نامــه ای کــه در ســال ۱۷۹۶ نوشــته او را بــه 
عنــوان »بزرگتریــن نویســنده انگلیســی« معرفــی 
عنــوان  بــه  را  میلتــون  هــم  هنــوز  کرده اســت 
»یکــی از برتریــن نویســندگان زبــان انگلیســی« 

می شناســند .
 William انگلیســی:  )بــه  شکســپیر  ویلیــام 
 )۱۶۱۶ درگذشــته   -  ۱۵۶۴ )زاده   )Shakespeare
شــاعر و نمایشــنامه نویس انگلیســی بــود کــه 
زبــان  در  نویســنده  بزرگ تریــن  را  وی  بســیاری 
انگلیســی دانســته اند. »ســخن ســرای آون« )بــه 
انگلیســی: Bard of Avon( لقبــی اســت کــه بــه 
خاطــر محل تولــدش در آون واقع در اســتراتفورد 

انگلیــس بــه وی داده انــد.
ج گــوردون بایــرون معــروف بــه لــرد بایــرون  جــور
)۱۸۲۴-۱۷۸۸( یکــی از بزرگ تریــن شــاعران کشــور 
انگســتان بــود. مشــهورترین اثــر وی شــعر روایی 
بلنــدی بــه نــام دون ژوان اســت کــه بــا مــرگ وی 
ناتمــام مانــد. از دیگــر آثــار مهــم بایــرون می تــوان 
و  هارولــد  چایلــد  زیارتــی  ســفر  بلنــد  شــعر  بــه 

نمایشــنامه خوانشــی مانفــرد اشــاره کــرد.

 -  ۱۷۷۱ اوت   ۱۵ )زاده  اســکات   والتــر  ِســر 
رمــان  میــالدی(،   ۱۸۳۲ ســپتامبر   ۲۱ درگذشــته 
-نویــس، شــاعر، تاریــخ دان و زندگی نامه نویــس 
اســکاتلندی اســت کــه او را اغلــب ابداع کننده یــا 
کــه  آنجایــی  از  می داننــد،  تاریخــی  رمــان  پــدر 
ادبیــات  از  ســبک  ایــن  بــرای  را  قالبــی  وی 
داســتانی بــه کار بســت کــه تــا امــروز از آن پیــروی 
بــه  معــروف  رمان هــای  و  اشــعار  شده اســت. 
ویورلــی او، بــه بازگویــی وقایــع مهیــج مربــوط بــه 
تاریــخ موطنــش می پردازنــد و دیگــر رمان هــای 
وی بــه بریتانیــا و فرانســه دوران قــرون وســطی 
شــاهان،  را  آن  شــخصیت های  کــه  برمی گردنــد 
مزرعــه داران،  سیاســی،  مــردان  شــهبانوها، 

می دهنــد. تشــکیل  راهزنــان  و  گدایــان 
اســکات از برجســته ترین چهره هــای رمانتیســم 
هنــوز  آثــارش  کــه  می شــود  محســوب  بریتانیــا 
آثــار  از  اســت.  برخــوردار  باالیــی  اســتقبال  از 
معروفــش بــه آیوانهــو، راب روی، بانــوی دریاچــه 

کــرد. و ویورلــی می تــوان اشــاره 
 -  ۱۸۱۲ فوریــه   ۷  ( دیکنــز  هوفــام  جــان  چارلــز 
رمان نویــس  برجســته ترین   )۱۸۷۰ ژوئــن   ۹
انگلیســی عصــر ویکتوریــا و یــک فعــال اجتماعــی 
جویــس،  جیمــز  عقیــده  بــه  بــود.  توانمنــد 
نویســنده بــزرگ معاصــر، از شکســپیر بــه ایــن 
زبــان  تأثیرگذارتریــن نویســنده در  ســو، دیکنــز 

بوده اســت. انگلیســی 
توانمنــدش  نثــر  و  داستان ســرایی  بــرای  او  از 
بســیار  به یادماندنــی،  شــخصیت های  خلــق  و 
ــز در طــول  ــه عمــل آمده اســت. دیکن تحســین ب
بســیاری  جهانــی  محبوبیــت  خویــش،  زندگــی 
دیویــد  می تــوان  آثــارش  از  کرده اســت.  کســب 
و  تویســت  الیــور  بــزرگ،  آرزوهــای  کاپرفیلــد، 

بــرد. نــام  را  داســتان دو شــهر 
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ماریــان،  آن،  مــاری  واقعــی:  )نــام  الیــوت  ج  جــر
( )زاده ۲۲ نوامبــر ۱۸۱۹ در چیلــور  کــراس و ِن اوانــز
کتون در وارویکشــایر انگلســتان - درگذشــته ۲۲ 
دســامبر ۱۸۸۰ در لنــدن( رمان نویــس انگلیســی 
آنالیــز  روش  کننــده  ایجــاد  و  ویکتوریــا  دوران 
مــدرن  رمان هــا  شــخصیت های  روانشناســی 

اســت.
بــر  آســیابی   ،)۱۸۵۹( بــد  آدام  او  معــروف  آثــار 

 ،)۱۸۶۱( مارنــر  ســیالس   ،)۱۸۶۰( رودخانــه 
درونــدا  دانیــل  و   )۷۲-۱۸۷۱( چ  میدل مــار

می باشــند.  )۱۸۷۶(
آرتــور ایگناتیــوس کانــن دویــل )زاده ۲۲ مــه 
۱۸۵۹ - درگذشــته ۷ ژوئیــه ۱۹۳۰(، نویســنده، 
او  بــود.  اســکاتلندی  پزشــک  و  پدیــدآور 
می پرداخــت  پزشــکی  حرفــه  بــه  ابتــدا  در 

شــخصیت  خلــق  مدیــون  را  خــود  آوازه  امــا 
او  اســت.  خصوصــی  کارآگاه  هولمــز،  شــرلوک 

کوتــاه  داســتان  پنجــاه  از  بیــش  و  رمــان  چهــار 
کلــی  از شــرلوک هولمــز نوشته اســت. به طــور 

داســتان های شــرلوک هولمــز نقطــه عطفــی 
می شــود. محســوب  جنایــی  ادبیــات  در 

پــرکار  نویســنده ای  خــود  زمــان  در  وی 
بوده و عالوه بر داســتان های شرلوک 

نمایشــنامه ها  اشــعار،  هولمــز؛ 
دیگــری  بســیار  رمان هــای  و 

. ســت شته ا نو
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برجســته ی  اثــر  دریایــی  غ  مــر جاناتــان    
بــه  کــه  بــاخ داســتان پرنــده ای اســت  ریچــارد 
در  نویســنده  و  اســت  پــرواز  حقیقــت  دنبــال 
ســه بخــش مراحــل رســیدن جاناتــان بــه لــذت و 

می دهــد. ح  شــر را  پــرواز  حقیقــت 
کــه  هســتیم  پیشــرو  نمادیــن  داســتانی  بــا 
نویســنده از پرنــدگان و دنیــای آن هــا بــرای بیــان 
ســواالت اساســی انســان}من کیســتم؟هدفم 
چیســت؟به کجا می روم؟{ و روش پاســخگویی 

بــه ان ســواالت اســتفاده کــرده اســت.
ــه  جاناتــان در میــان پرندگانــی اســت کــه تنهــا ب
و  می پردازنــد  نشــدن  شــکار  و  کــردن  شــکار 
او کــه بــه دنیــال حقیقــت اســت درایــن میــان 
و  خــود  هــای  جــو  و  جســت  از  امــا  تنهاســت 
مســیر  در  نمی کشــد  دســت  هایــش  تــالش 
ــای اطرافیانــش  ــه ه ــا و طعن ــختی ه ــا  س ــود ب خ
روبــه روســت جایــی حتــی طــرد می شــود امــا از 

نمی کشــد. دســت  خــود  خواســته ی 
در  و  می کنــد  درک  را  پــرواز  لــذت  کــه  روزی  تــا 

ایــن مســیر بــا پرندگانــی چــون خــودش روبــه رو 
می شــود کــه آنــان نیــز بــه دنبــال حقیقــت پــرواز 

ــد. ــوده ان ب
در  داســتان  و  نمی شــود  متوقــف  جاناتــان  امــا 

محوریــت جــدی تــری ادامــه میابــد.
الهام بخــش  جاناتــان  داســتان  شــک  بــدون 
نحــوی  بــه  کــه  اســت  آدم هایــی  همــه ی 
متفــاوت هســتند و جامعــه بــه همیــن دلیــل 
متفــاوت بــودن حاضــر نیســت آن هــا را بپذیــرد. 
الهام بخــش آدم هــای طــرد شــده ای کــه بــه دنبــال 

آن  بــه درک  قــادر  کــه همــگان  رفته انــد  هدفــی 
نیســتند. الهام بخــش آدم هایــی که به مســئله ی 
معنایــی  می خواهنــد  و  می کننــد  فکــر  زندگــی 
بــرای آن پیــدا کننــد. الهام بخــش آدم هایــی کــه 
هــر  بــه  و  ندارنــد  ترســی  شــدن  انگشــت نما  از 

می کننــد. دنبــال  را  خــود  واالی  هــدف  طریقــی 

می خواهــد  کــه  اســت  انســانی  نمــاد  جاناتــان 
بدانــد و دنیــای او نشــانگر جامعــه ای اســت کــه 
انســان جویــای حقیقــت در آن زندگــی می کنــد.

   نگارنده: حدیث مددلویی

ݛ ــیݭݫ ایـــــــ ـٰ یــــــ ِغ َدر ــر ݧـٰـانݨݚ ُمـــــــ ݧ ـݧ تــــــ ا ـٰ انـــــــ ـٰ جـــــــ
 ُمعرفی

 اثر ریچارد باخ 
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 اثر ریچارد باخ 
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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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