
Journal of Literature, Culture, and the Arts Vol: 1, No: 1, May 2016
هنگی، ادبی و هنری. شــماره  1. دوره 1.خرداد 95 یه  فر نشــر



آگیه

لنار نیلسون

توضیح عکس روی جلد:
ایــن عکســی از لنــار نیلســون عــکاس مشــهور ســوئدی- اســت. او در ســال 
کــه ســر و صــدای زیــادی  کــرد  کتابــی چــاپ  ۱۹۶۵، یعنــی حــدود نیــم قــرن پیــش، 
کتــاب عکس هایــی از رونــد خلقــت انســان، از مرحلــه لقــاح  کــرد. در ایــن  بــه پــا 

تــا تشــکیل جنیــن چــاپ شــده بــود.
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شعر

الفبایی برای الفما

ـــری  ـــی و هن ـــی، ادب ـــریه ای فرهنگ ـــات - نش ـــا و ادبی ـــا و م ـــا - الفب ـــریه الفم نش
کـــرد تصویـــری زنـــده و شـــاید  کـــه بـــه ســـهم خـــود تـــاش خواهـــد  اســـت 

واقعی تـــر از مفهـــوم معاصـــر بـــودن را به دســـت دهـــد. 
حوزه هـــای  هنرمنـــدان  و  مولفـــان  معرفـــی  بـــا  می کنـــد  تـــاش  الفمـــا 
کـــه یکـــی از مهمتریـــن  مختلـــف، فضای زیســـت و تبـــادل ادبـــی و  هنـــری را 
چنیـــن  بـــه  پرداختـــن  کنـــد.  تقویـــت  اســـت  آثـــار  مانـــدگاری  عوامـــل 
ـــکاری  ـــدون هم ـــون، ب گ گونا ـــای  ـــت و حوزه ه ـــترده ای از فعالی گس ـــه ی  دامن
داوطلبانـــه و حرفـــه ای صاحب نظـــران میســـر نخواهـــد بـــود. لـــذا پیشـــاپیش 
دست دوســـتی و  همـــکاری شـــما ســـروران اندیشـــمند را بـــرای ســـاخت 

کـــه بایـــد و دوســـت داریـــم می فشـــاریم.   آنچـــه 

مهران سیدی



بغِض جنین در شیشه می شکند
گرفته ُو ِاسقاط        سر در میاِن پا 

              با چهار شسِت جویده
                    حجمی دروِن بیضه ی نامرئی:

                                                »...نازاده می شدم!«

بوی پرسش ُو الکل؛
گر  که بیاید ا )نوزاِد من 

                   ادامه ی عیساست
                           یا با لخته ای خون در ُمشت زاده می شود؟(    

کسی بود بارداِر 
ش آبستِن سؤال

َ
ذهن ا

که دست به آسمان ُبرده و می شنوم جنیِن در َرِحم را 
می بوسد

لبخند می شود
و البّته ُشرُشِر باران!
)شیر می خواهد؟!(

کرد ش 
َ
: نمی شود بغل ا

مادرش از سرماست!

جنیِن جوان مرگ!

که شبیِه الالیی بخوانم ُو کنم جز ِوردی  چه 
گرِم خواب...

گرفته جنیِن در زهدان جفت به دندان 
به ریِش سفیِد جهان می شاشد

حش می دهد
ُ
ف

تّکه تّکه می کند
خون آلود می شود

خود را لیس می زند
کیست؟... چیست؟( )ادامه ی 

کرده ُو ش جهان را ُپر 
َ
که ِهق ِهق ا ِل دیگر 

ُ
ُمشت می زند به ق

                                                        لب هایش از ُدعاست!
ل؟

ُ
ل؟... آن ق

ُ
کدام به دنیا می آیند؟... این ق

کدام، جهان را ُپر می کند؟ نجند( 
ُ
گهواره نمی گ از این دو، )که در اقلیِم یک 

کرم خورده شکوفاست پوزخنِد 
زوزه می ِکشد

گوگرد پخش می شود و بوی الکل ُو 
پرده می افتد

تاریک 
و می سوزد   

محمد آشور

تصویرگر: سحر حقگو

Illustrator: Sahar Haghgoo
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یم اسحاقی مر

به نام یال های شعله ور
به نام شیر

که از فرط سکوت
از فرط آتش

در یال هایش پنهان شد
به نام آهو و انحناهای دیوانه

که از لکنت اش بزرگ تر شده بود آهو 
دستش نمی لرزید

کلمه های معلق بنویس به نام می، 
دشت های زرد و سبز سحرآمیز.

نترس آهو!
که هرگز این قدر آهو نبوده ای حاال 
این قدر انحنای دیوانه نداشته ای

به نام زیبایی باقی مانده
فعل ها تغییر شکل می دهند

راضی می شوند
بنویس شعر سنجاب است

گردو. گردو... 

جمعه 30 بهمن ۹4
تصویرگر: سحر حقگو

Illustrator: Sahar Haghgoo
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ور
ورداشته می شودازلبت لبم شیشه خرد

در وسط ور ور
بلبلند می شوی با باد و پر بر پرچم می زنی پر

بر پر

دلنگ و دلنگ
گاهان می زنی از وسط خواب هام گهان نیستی نا بنا

نفت شعله صحراهام

هام

خوابیده رو اتاق و غروبی الحمرای من الحمرا
الحمرا

خوابیده رو پیاده روی های عصرهای جمعه ی پاییز نیز
خوابیده رو

حسرتی از
انگشتام

هام
دلنگ و دلنگ می کند از نسیم سیم سیم

غروبی از هاله ی قرن هفدهمی

گاه بر وسط خواب هام و از وسط خواب هام بنا

هی های ز الحمرا برای باد جنوب و ساز

هوشیار انصاری فر

که تار موی  ترا حمل می کنم بر سینه با درنگ و صبح 
گهان پیداش که پیاده می کنم نا

و تو دست رو درخت داده ای تکیه قرن هفدهمی
و آفتاب از رنگ سفرمی کند به رنگ از الی آن حریر عرق کرده روی پیشانی ت

 الحمرا دانه می چیند از سر انگشتام هام
الحمرام

 

که خواب دیده ای وسط بر باد بر تابوت و صبح 
می زنی بر درست بر عرق می وزی بر درست روی شقیقه

باد می زند سیخ موهام سیخ تّپه هام سیخ روهام هام سیخ
بگیر پایین حاال فنجان را و بهم زل بزن الحمرا

بکوب
از وسط بر وسط

که باز زل بزن به در 
گربه پشت بر پایه و در تکیه و خوابیده بسته باز 

نیز بازیک درخت قرن هفدهمی روی جمله غروب های جمعه های پاییزی
و پیاده آفتاب سفرمی کند ظهیرالدوله نیز سفرمی کند نفت می کند شعله نیز هم
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همین یک قبر سفرنمی کند
من

گمت می کنم از وسط همین نیمکت پیدا
می شوی سوار رنگ می شوی از آفتاب

سفرمی کنی به آفتاب
اشک سفرمی کند از خواب تار موت

حمل می شود به بیداری

الحمرا دلنگ دلنگ می کند از قرن هفدهم ماه الحمرا
 

بنشین
کنار همین قبر حاال 

درویش هست
نیست رو سنگ فرش

گربه چشم های خمارش را بسته حاال باز پیاده مثل سنگ فرش
نیست

شعله می کشد می کشد از وسط خواب هام هام
که الحمرا بزنم نم قرن هفدهمی هست همین همین یک تار مو به رو سینه م 

هست همین یک باد بر لبم از لبت ورمی کشم شم حاال

الحمرای من حاالی من الحمرام

تهران- تحریر اول 7۵

نقاش: وانا نبی پور

Painter: Vana Nabipour

Freedom | acrilic on canvas | 150*120
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گلوی تو ُسر خورده است دستم زیر 
و از آوازهای تو در خوِن من می ریزد

آفرینش باید
صدای تو در خون زن باشد

به شعر تو برمی گردم
که بوی ماه می دادم جایی 

و از سنگ های بدخشان
 لب هایم درخشان بود

عشق باید لمس صدا در رگ های زن باشد
گشت وقتی  به صداهای پیش از صدا بر می 

گرفت و تکه های ریخته را از دهان می 
که برگردم  به دامنم هم 

زیر نقشی از ریواس
در مهر تو پیچیده ام

و هنوز تن برابر تن
سر برابر سر

که از رودخانه می آید واین صدا 
 به بوی جنگل آغشته نیست؟ 

کلمات تکه تکه بودم در نخستین 
داشتم به سرونازی در حوالی شیراز شکل می گرفتم

کمر فشرده می شدم و از 
تا دهان تو

که روی سر داشتم صدای ماهی ها را می شنیدم از سبویی 
به شعر تو برمی گردم

که زیر دنده ها زخم است به آوایی 
و از تپیدن دل تازه است

عشق باید
زخمی زیر دنده ی چپ باشد

نزدیک به نبض ماهی ها

ی نرگس باقر

تصویرگر: سحر حقگو

Illustrator: Sahar Haghgoo
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کرده ای    لیورپول را  پیوست موهات 
کرده  حاال اینگونه ابرهاش شانه هام را خیس 

گرفتم  تو را پیوست  بندری آرام تحویل 
گذاشته بودند   گوش  کناره به ساق های تو ماهی ها 

گیر ها یکی یکی صید دریا می شدند. ماهی 
  

هوس هام بهم ریخته 
نمی دانم چه می خواهم ببرم 

کم بگذارم  کجای سا این همه سرو صدا را 
کناره ی بندر  تا برسم به 

گوشم  آخرین جیغ بلند می شود توی 
می دانستم دریا ناامیدم می کند 

که از من فقط دست هام فرو می ریزد انقدر ناامید 
بی دست  به دریا می زنم 

آبزیانی شده ام 
گیر می کند  که قالب الی دنده هام 

گوش هام تخم می گذارند  ماهی ها در 
گوش ها شروع می شود   جهانی از 

که نمی ماند  نیست  و تنها صداست 
وقتی ملوانان موهاشان را به بادهای شمالی سپردند

گرفتند  عاشق تو    راه دریا 
گرفتم . که دریا  و راز از من  پرسیدند 

»به تو که عاشقت شدم
یایی ها حرف می زد« یردر اما شوهرت به زبان ز

مرتضا بختیاری

کنار هم می نوشیم  
گوش ماهی ها  کنار ساق های  تو به سمت 

گوش های من  به سمت 
بی دست  بی پا 

گذاشته ام   گوش 

از روزنامه خبری نیست 
هر روز نامه ای به  ملوانان می دهم 

به اسپانیا،  هلند ، فرانسه ، انگلیس 
دوست شاعرم از سوئد جواب می دهد 

زبان به طرز شاعرانه ای بین ما دلتنگ است 
که باید خواب از چشمانمان می گرفت   قهوه ای 

حاال رنگ خواب هامان شده است
که این بندرنمی بارد 

 قهوه ایی ابرها پیوست موهات  می گذرند
که نمی ماند. و تنها صداست 
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تحشیه های این مسجد به زبان پیچیده ای راه می روند 
کردی  تو دیر 

مالی پیرمان  از صحن مسجد به حاشیه قبرستان زار می زد
جنازه  می برد  

کفن نمی دانست کسی سهم انگشتان تو را دور 
صدا های پیچیده ای می گفت حضرت 

ذره ذره پیر می شدم 
خوابم حواشی صوت بود و الم   میم   الف  

راز نمی دانستی عقد نمی کردند 
که سر موهات پیچیده بود 

کفن سر  پیچیده داشت 
نمی دانستی پیرمان به صوت اوج می گرفت 

از چشمان تو به مسجد می رفت
آغوش آغوش  خاموش می شد 

گنبد های پوشیده   پارچه می درید از 
سیاه های تو را دوست داشت 

که تو دیر مجلس می رفتی 
نه درون بود و نه بیرون 

کفن می شد. میانه ی اندام تو 

مرتضا بختیاری

تصویرگر: محمود حسینی

Illustrator: Mahmood Hosseini
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صدای برف
شاخه

باد
گفته بودی

تنهات نمی گذارم.

سیم آخرم
کرده یقینم شک 

قول داده به انکارم ببرد حتا
نیاز به معجزه دارم

به نزول اتفاقی
برای افتادن

جا زده ام
درجا رازها را خط زده ام

کلمات مقطع ، دست های مقطع از تاریخ مقطع ، 
گذشت آمده ام گوشم از تو  که از بغل  از تیری 

تشریفاتی از نوع تو هر روز
به لب های دوخته

گره ام می زند
کن فکر 

که سگم را صدا زد قالده ای 
گاوهای جنون بود. جنس 

عصر سنگ
عصر آتش

عاشقانه هایم را
از عصر یخ
می گذرانم.

ش ور منیره پر

بارها
به قلمرو خود

نظر انداخته بود
سوگند در جیبش

بارها
گندیده بود

زیبایی بلقیس
عاشقانه های سر به زیرش

گندیده بود گوش جهان  در 
به هدهد و مور و فیل

به قلمرو خود
به آخرین لقمه ی موریانه ها

نظر انداخت
گندیده بود نظرش از پیش 
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من اما اعتقاد به زیبایی پتو دارم
این بار قاطعانه 

که صمیمی سردم شود لبخند می زنم  در محفلی 
تست هوش نداده ام ولی
کشیدن ساده  است کنار 

              با دالیلی روشن 
کنی گیاه بشوی        یا فرار  گر  حتی ا

دست روی پیشانی ات بکش
در جوار غول هم

و نگرد دنبال وضعیتش 
یک مقداریش مربوط به تاریخ است 

به استخوان و یغور  
که حسادت پشم آلوست و نقش اساسی اش و این 

شاید سینه به سینه
اصالح شود در پژوهش های بعدی 

نخوری تکان 
که نیست نشانه ی سنگ بودنت 
کسی جای خود دارد را بلدی هر 

وقتی هم برای هدر در نظر بگیر
درصدی برای خطا 

کلفت تر از این بشود پوست عمرا 
که حواست باشد ضمن این 

از اتفاقات غیر منتظره 
تا فاصله ی یک مو استقبال می کنم
گر چه در جاهایی سخت می شود ا

کرده ام که در شرایط پیچیده عادت  من 
که پشتشان پیداست  و نگاه هایی 

که نمی شود رساند در مواقعی 
که منظوری نداری

و نقطه ی اتمام 
کار را نمی کند تمام همیشه 

۹۱/۱2/۱۹

درصدی برای خطا

ویا تفتی ر

تصویرگر: تهمینه خواجوی

Illustrator: Tahmineh Khajavai
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سقفی از خنجر، مسیری از یخ
نداشته باشد

چشم های هیز و مژه های خار
گیر با ابریشم و خیال

نداشته باشد
که انگشتت مناسب جنایت نیست نصف راه آمده ام همین 

درکت می کنم
باید انجام دهی

تا خاک

ویا تفتی ر

تصویرگر: نسیم خواجوی

Illustrator: Nasim Khajavi

کفشم پس الاقل میخ های 
نداشته باشد

ک ک تا دود تا خا از خا
که حرکتی مماس خونی 

                    بر عقربه ها
                    و قطره ها

                    و شعاع ها 
گرمم نمی شود با چیزی 

کنترلم نیست که  مثل این 
که تمرین می طلبد کوک رقصی شده ام 
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ی سپیده جدیر

دچاِر خواب است
که می زنم بوسه ای 

کمی بلندتر
کمی شگفت زده تر.

و حرف های ِبالشمشیر
که دارد فرقی 

َکنده شدن کماِل  با 
از بیهوده شدِن من / در عصب های فرسوده

تمام اش حرف است
تمام اش حرف است.

شکِل حالتی می شوم
گارهای فقط ُشده شکِل روز

که خورده اید شکِل برنجی می شوم 
قشنگ ترین برنِج دنیا می شوم

تمام اش حرف است
تمام اش حرف است.

کناِر تو بوده است فقط خواب، 
هیچ چیز از خواب نمی انجامد

فقط خواب به جای تو می خوابد
کوهاِن بزرگ اش را/ تکان تکان می دهد و عشق، 

کناِر هر دری یک روز
کوتاه شدن/ از بیهوده شدِن من، یک روِز 

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب

کردن اش، در بیمارستان، زندگی به من بخشید: که انگیزه ی تمام  هدیه ی سال 20۱۶: شعری 

به خواِب اندیشه های عمیْق رفتن.

عصب هایم را دانه دانه بزنم
و بگذارم آنجاِی قشنگ.

کسی ندارد که اشتیاقی به  عصبی 
شکِل مرِگ یک روزه است

یا دوازده روزه
کسی می داند؟ چه 

تمام اش حرف است
تمام اش حرف است.

که خواب را شکاِر لحظه ها می داند، کسی  به 
ب تر است،

َ
از بوسه های مْن ل

 زننده تر، تمام اش
ْ

یا حرف
کسی بلند می ُکند و می کوبد بخِت روی َسِر ما را 

کمی بلندتر
کمی شگفت زده تر.

گربه بلد نیست که  گربه ها معلمی را تنها نمی گذارند 
شور در بخت هایشان آواز می خواَند

کورِی چشم. به 
که می توانی شک باید برطرف شود/ از هر طرف 

گربه ها برمی گردد یک روز به 
این دست های هفته ای یک بار.

خرداد 1395    |    سال اول    |    شماره اول    |    نشریه فرهنگی، ادبی و هنری    |                |    نشریه فرهنگی، ادبی و هنری    |    شماره  1    |    سال اول    |    خرداد  1395      3031 ALEFMA: Journal of Literature, Culture, and the Arts Vol: 1, No: 1, May 2016ALEFMA: Journal of Literature, Culture, and the Arts Vol: 1, No: 1, May 2016



کنم باید شکل هایم را خسته 
باید دست هایم را ببندم به تخت های سکس ُشده

کنم. و سکس 
که خوابم نبَرد
که خوابم نبَرد

که خواب، یک ِقران هم نمی ارزد.

کرده است از خودش کناِر بزرگ تری پیدا  شب، 
مخصوِص قدم زدن باش

از شور بگذر
از شوِر ِسفِت من

کمی بلندتر
کمی شگفت زده تر.

کمال ندارد، کمال دارد چیزی یا  که  این 
به من دست نمی دهد هیچ حالِت شبیه شده ای به عشق

گرسنه ای ست کن دسْت حالِت  بغلم 
و من قشنگ ترین برنِج دنیا می شوم.

تمام اش حرف است
تمام اش حرف است.

 2۱ دسامبر 20۱۵

هنرمند: سمانه مطلبی/ قفسه  سینه  ی زن / 16*18

Artist: Samaneh Motalebi

خرداد 1395    |    سال اول    |    شماره اول    |    نشریه فرهنگی، ادبی و هنری    |                |    نشریه فرهنگی، ادبی و هنری    |    شماره  1    |    سال اول    |    خرداد  1395      3233 ALEFMA: Journal of Literature, Culture, and the Arts Vol: 1, No: 1, May 2016ALEFMA: Journal of Literature, Culture, and the Arts Vol: 1, No: 1, May 2016



 سوت می زنیم و حواسمان را َپرت می کنیم
ک زیِر خا

که به خوِن خود آغشته است  
و از تکاِن ران هایش

َسر از زمین نمی شناسد
زیِر این همه ماسک

تماِم تنفس ها مصنوعی اند
تمام تن ها

تمام خفتن های با تو مصنوعی اند
سوت می زنیم و

بی گسست
برهنه

هراس آفرین
حواسمان را پرت می کنیم
نیمی در آب و نیمی بر آب

ی نباش نگران چیز

نگراِن چیزی نباش
تو را نهفته به جایی دگر می برم

به جگرگاهی تو در تو
پوشیده از انجیر و زیتون

کالیپتوس
ُ
آویخته بر بوی ا

و جشنواره های پنیر و
گونه های شراب

زمان   به آهنِگ ران های تو بر خواهد خاست
مثل دست های من از پشت
چشم هایت را خواهد بست

تو او را حدس خواهی زد
و او   خواهد خندید

گفتم و رشته ی سخن به دست تو دادم من   این 
که سوت بزنی با آن

حواست را پرت
و جای خالی انگشتانم را

کنی. گرم  توی جیب هایت 

از مجموعه شعر آماده چاپ

وجا چمنکار ر
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شوکا حسینی

امنیت ابرو
به نثری صریح ختم می شود ای ماه باال بلند!

***
سفت به آغوشم برگرد

ِگرد من بگرد بر 
گرداننده ی بی شگرد اندام ها!

ِگرد من دختری با دو موی دو تایم ولی تو برگرد به 
سفت به پریشانیم بپیچ

که از روبه رو، نگاه! مثل این دیوار 
اسبی از قاب بیرون می زند

سفت از آغوشم شو و مادیانت را
پیتکو پیتکو پیتکو

انقالب دیگری و من
در حصار تازه ای

وحشی شده خیابان
شهر از قاب بیرون می زند

من در پیچ و تاب
تا زیر ران هایش

تا زیر ران هایم
تا زیر ران هایت

با تازیانه
کن سفت تر از آغوشم 

پیتکو  پیتکو  پیتکو

وحشی شده خیابان

زمین ها با علفزارهایی شبیه شقاوت
دشت ها با مویه هایی ازلی

از استخوانش رد شدند و هنوز
پیتکو  پیتکو  پیتکو

ما میان همه به یک اندازه تقسیم شدیم؟
مثل روشنی تیر برقی در میدان

مثل دختری بین پدر و شوهر
مثل سینه زیر دست چپ و راست

هی  هی
مثل پیتکو  پیتکو  پیتکو

ران ها خط خوردند
که چقدر سفید بودند و آن یال های تو 

خ شدم سر
سفید شدم

بستگی داشتم به سرما
پیتکو پیتک پیت ...

 
 

کره ای سیاسی بود« کتاب »زمین  از 
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الهام حیدری

که زیبا شوم تا 
بژ

رنگ زمین از دور
تو آتش بگویی

گل بدهد بدنم شعله شعله 
و زمانه

کلمه ها زبانه بکشد در 
و جنس ترکیب از تازه بشود از نارنج

با انتشار بی مجوز عطر
مترصد دشتم

تا آهوی شعله شعله شدن باشم
کنی تو ها 

کلمه به راه شود
تو هی بکشی

شعله منتشر شود
من

زبانه بکشم در زمانه در زمین
در ضمیر قالی ها قهوه خانه ها و ظروف قلم کاری

مترصد عریانی
گیر شود تا ابدیتت چون لباس فرا

مرا مترصدم
گرفتنی است که فرا  مترصد عریانی 

مترصد چشم های تو

تصویرگر: میثم موسوی

Illustrator: Meysam Mousavi
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حامد داراب

مــن،  ذهــن  ن هــای  ز کودتــای 
ماه مهــر وز  ر یــک  وب  غــر در 

با من بزرگ شد
به بلوغ رسید

یادگرفت 
چگونه تنها 

کند از خیابان عبور 
و در ازدهام آدم ها

در پیاده رویی
با سنگ فرش های سیاه

از دور
بشناسد زنی را

کیف قرمز با 
...

هر روز
راس ساعتی مشخص 

می رسید
با قامتی بلند

کشیده دست هایی 
و چشم هایی

که در پیاده رو
گذاشته بود جا 

درها را قفل می کرد
کلیدها را قورت می داد

]چراغ ها خاموش بودند[
...

زنی با لباس دکلته ی سیاه
و چمدانی پر از دست های بریده

پشت پنجره ی قطاری روی پل

تهران آذر - دی ۱3۹۱

قطار 
زودتر از موعد مقرر

کرده بود حرکت 
...

در پاییز
هر وقت از خواب بیدار می شدم

حضور داشت
باران هم می بارید

گت داغ نان با
چ تازه سوپ قار

با آخرین نت های واپسین سمفونی 
عصرانه تمام شد

شال قرمزش را برداشت
پالتوی پوستش را پوشید

کرد کفش هایم را جفت 
باران بند آمده بود

...
مادرم
هر روز

ملحفه های سفید را
در َتشِت قرمز
چنگ می زد

کرد فکر می 
تنهایی

از ملحفه های سفیِد  تک نفره
آغاز می شود

تنهایی
بامن بزگ شد
به بلوغ رسید

گرفت یاد 
چگونه تنها

کند از خیابان عبور 
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انسان به جهنم می رود
اما از جهنم

              نه 
                 بهشت

زیر پای مادرم بود
و نه پدرم

بدون آرام بخش خوابش می ُبرد
درد

ابدی تر از تمام این حرف ها بود
ابدی تر از خدا

که یک روز آمد
و روزی دیگر

صبح زود
بی آنکه چیزی بفهمیم

کودکی همه مان رفت از 

هیچ وقت به یاد نمی آورم
همیشه فراموش می کنم
اینکه زنی سال ها پیش 

روی سینه ام خوابید
زنی در سال های بعد

من را هم چون دکمه های پیراهنش
باز می کند

روی تخت می اندازد
سیگار می کشد

و بعد
به دنبال پیراهن تازه ای می گردد

تنها باید
کنم قرص هایم را پیدا 

شاید خدا
به بهشت رفته است

کس نیست که جایی برای هیچ 

تهران. بهمن ۱38۵

حامد داراب

تصویرگر: میثم موسوی

Illustrator: Meysam Mousavi
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حامد داراب

در تهران
از حقوق بشر حرف می زنم

در نیویورک
ج هایی  از بر

کرده اند که حقوق آسمان را مجروح 
باال می روم

می ایستم
خیره می شوم:

اندوه
پنهان نمی شود

کرده  پاییز را وادار 
که زود اتفاق بی افتد

تا بار دیگر
کنیم آلبوم عکس ها را باز 

و دوباره از هم بپرسیم
آن راه باریک

در انتهای آن عکس قدیمی
کجا می رفت؟ به 

پاییز 
سرگذاشته روی شانه ام

اندوه
کشته  خشم را 

و اینجا
آنقدر شب است 

که چیزی در این عکس
پیدا نیست

شاید تو راست می گفتی
انسان

یا باید از زمین بنویسد
یا 

از آسمان.

The Fantastic Realism
لود یک واقع گرایی وهم آ

تصویرگر: میثم موسوی

Illustrator: Meysam Mousavi
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بهاره رضایی

تعلیق

این متنی حرام زاده است
که ثبت می شود

در ثبتِ  احوالِ  َسَرم.
شب

دامنه ای ندارد.
شب

ک می شود پا
از روی بالشم
و لیلة القدری

که من ام!

از صحنِ  تو می افتم
به مجلسی

در شمالِ  ذهنش؛
سالم!

 چیزی افتاده بود
ً
اتفاقا

از َسَرم
که نمی رفت

از من.
 بودی 

ً
اتفاقا

در صحنه ی ترکِ  حافظیه 
از شیراز.

این جا
 در این پالن 

کمی به عقب برمی گردم؛ تنها 
به انحنای دامن ام می رسم

که در سطحِ  ُمماسِ  تو
کرده. گیر 

پشت می کنم به خودم
حاال

کمی متمایلم به این فضا.
تصویرگر: سحر حقگو

Illustrator: Sahar Haghgoo
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مهران سیدی

ازدحام قرمز و صدای پا و سیگار در ُپک ُتک ُتک پله ها
که تیتر اول صفحه را بریز سر می خورند حروف سیاه حادثه 

سردبیر داد می زند
گروه های حتی شمای خواننده ی عزیز خون از تمامی 

کن کن، صفحه ی فاجعه اضافه  که اضافه  دست های مانیتور باال و پایین می شود 
که پهنِ   یک از ِ  جسد کاغذ تمام می شود مادری به چادرش 

خِ    زردِ   دیو آر مرگ ح فاجعه تکمیلش می شود قطار ِ   سر که طر

که مستحضرید؛ خودکارها از بی سیم ها سریع تر می دوند بینندگان عزیز همانطور 

گلوی پاره ی دریاچه ی خشک مادر شرقی ام در 
گروه های محلی عزراییل را بازجویی می کنند

کودکان شمال غربی ام کودتای قهوه ای علیه  و اعتراف می کند به 

جِ  ستونِ  از ستونِ  زلزله                              خبر بده ج به ر که ر
و ردیفِ  ازِ  ردیفِ  زوزه یِ  زمینِ  یتیم                             مدد بده

از ِ  دهان می مکد آدمِ  سهم شبِ  واپسین                سبب بده

به سوگ تبِ  ریز، به بغض هر تلخِ  اهر                         برس به صد

کودکان شمال غربی ام

که با مرگ انتحاری تقدیم می کند و ورزقان 
... غروبِ  بنفش ِ  رفتن از ِ  شوره زار

و سردبیر هنوز داد می زند خون بریز میان دو سطر ِ  بریز و بپاش

صدای پله ها، آمبوالنس ها، دست ها
تلویزیون های همیشه بی صدا رها

چشم هایم پلک می زند
پلک می زند
پلک می زند
پلک می زند
پلک می زند
پلک می زند
پلک می زند

به چهره های آشنا
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سعید شعبانی

از من تو
دیدنده تری به من

عابری مرا می سازد
کند در من رسوخ می 

ته می گیرد
رسوب می کند

مهمان خانه ای شده ام
که در خودم به سر می برم

به خواب می روم
بیدار می شوم

این ها در من نیست
من درون این ها نیستم

دیدنده ای مرا می بیند
و به اهمیت من پی می برد

»مرا عاشق است«
کنار او نیستم من در 

کنار من است او در 
و این قطعیت دارد.

 امیدیه

به دیدارت بیا

تصویرگر: محمود حسینی

Illustrator: Mahmood Hosseini
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ون توی شیون زنی از کار

گذشته است گذشت  ی من دیگر  از 
که برگردم

و الغری ام را تنم بکنم
یا از تنم بکنم

کرد روان پزشک دیروزی امروز جوابم 
که دوست داشتم دیگر نداشتم چیزهایی را 

که با خودم ببرم
کنم به برم 

تنم را چاق تر بکنم
امسال عید

باد نوروزی به تنم خورد
کهنه سال شد سرما خوردگی ام 

دارم دوباره از دست میروم
کره بنشینم میروم پای میز مذا

روان پزشک می گوید :
گذشته مانده ای! در 

گویم: می 
که کهنه ای است  الغری ام به خاطر مسایل 

دست از سرم بر نمی دارد
که  کج افتاده توی هوایی  و طرز نگاهم 

از اهواز رد شده
کارون رفته است با 

که روی بلم توی شیون زنی 
کنج لبم را بوسید

سعید شعبانی

و روز بعد توی خودم دست برده بودم
که توی خودم بود را زنی 

بوسیدم
بسته به این همه از ساعت سرمیدان درست

از سرساعت میدان
تنهایی  خودم را 

که گذاشته بودم  تنها 
گذشته است گذشته ی من دیگر  از 

گدشته ی من. از 

 امیدیه
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شکوائیه برای ه.الف

که ش دریغ آهسته دنج بالین می  خواستم اسمت را بنویسم اسمت 
سیرسیرک  های توی آشفته می  کنی می خندانی مرا

دست می برم نجات خودم را از هر دو زاویه از هر دو می بوسم اما هنوز منتظری
که ش دریغ می خواستم اما می خندانی گیاهی پرسیدنم از الی آن برکه  حرص 

وچــه بســیار از قتل هــای زیبــای بهــاری از ابتــدا و نخســتین از تــرس می مردیــم و 
ــر )هنوزمنتظــری؟ ( ســنجاقک نهفتــه ی بالیــن آن تــک درخــت  گ بســختی اســمت ا

ــی ــاطیری من اس
که دور تند می  زنی اما هنوز بالین تک درخت اساطیری منی 

و می خواستم بنویسم از دست می  دهم یا
می روم و دریغ تهران!

ــت  ــک درخ ــن ت ــت بالی ــت ها و درخ ــن دس ــه  ی بالی ــنجاقک نهفت ــه س ک ــمت آن  اس
کــه نوبهــار صدهــا هــزار منــی اســمت 

سیرسیرکِ  مقتول
کوچولو همیشه ازابتدا و نخستین یک دستت از دست دیگرت 

می بوسم از ترس می خندانی اما هنوز
قصرهای نور نورباران قتل و بوس

کوچولو بوس های شکافته پرپرزده 
یک دست غرق می کنم آن دست دیگر برای نجات

گر می کشد و دریغ تهران اسمت ا
و می خواستم بنویسم مرا می کشی اما می  خندم

قتل و بوس ها را نجات می دهی
ُکند هم می زنی حاال دور 

کوچولو حاال دور دنج 
که از هر دو زاویه از هر دو می خواستم می زدم هنوز و منتظری له له 

امید شمس

هنوز صدها هزار سوت سوتک فریبا نهفته به بالین شکفته یا
شکافته از فرق سر دلی له له زنان دور تند

می زنی و دریغ می  زنی می  خندم
کن بکن از بیخ و بن همین بزن دست 

از تو همین هنوز نیز و هنوز
تلخ است بی تو ای یار رنگ حوادث تلخ

از تو نه مرگ نه این طروات خیس بین دو سینه
گر می  خواستم بنویسم ا

گــر آهســته اســم  های اول و دومــت از هــر دو زاویــه از  گــر اســمت ا ا
گــر یــا دریــغ عطــر صابون  هــای تداعــی ا

ویرایش اول/ ۹4
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قطعیت

که می شوی به تو فکر می کنم  درخت 
کردن نه از روی ریشه 

کندن از روی 
که قطعیت درخت تعظیم می کند وقتی 

تا شعله هایت بلند شوند برای شنیدن آب
کوتاه شوند 

که با حرف قاطع تبر می افتی  برای وقتی 
ک                                       به خا

که می شوی درخت 
کنی رابطه ات را با این همه صندلی نمی شود قطع 

که پایه هایت را رقم می زنند برای نشستن
به تو فکر می کنم نه از روی بستن

از روی دل، 
ریشه، 

کندن جان 

لیال صادقی

تصویرگر: سحر حقگو

Illustrator: Sahar Haghgoo
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کن به رفتارهای دستت فکر 
که ممکن است به چیزهایی 

فراموش نشود
به ذهنت

و حرکت معمولی چشمهام
به هر آن چیزی

که مرا متاثر می کند
و تو را سرشار

روی نبض من و تو
لحظه هایی ست

که هیچ وقت فکرش را نکرده ایم

سمیه طوسی

تصویرگر: عاطفه شفیعی راد

Illustrator: Atefeh Shafiei Rad
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یکخانه تار

که می آیند  کلماتی  تهمت می زنم به 
کنند که نمی آیند تا دروغ را نموداری به راستی جلوه  کلماتی  به 

که به تنهایی شهامت پرواز ندارد کنند پرنده ای  نوازش 
 تهمت می زنم به هرچه پرواز تا پرواز پرهایش بریزد

که بین من و تو  ج ِ  بلندی   از بر
کلمه   فاصله می اندازد درست به وسعِت همین 

که نزدیک شدن به تو فقط تهمتی ست به نزدیکی
دروغ خیال انگیز اتفاق می افتد 

کج پنداری ست به همین سادگی     و راستی همان دروِغ 
و سادگی انگ پذیراست مثل خدا

گر بنویسی مار که ا  
سیبی از دهانت می روید 

ما بی قرار دنبال تهمت های بزرگ می گردیم
کلمه ای مانده به بهشت بهشت به جهنم می رود 

و همه چیز بستگی از بیرون به دوربین دارد 
امروز بگو چه دیدی؟ 

ک نورهای تو بودم من خورا
کرده اند که در همه ی عکس ها سکوتم  گفتی به خشم زنانی 

لبخند بزنم
گفتی انتقام تاریخی عکس ها را به حاشیه لبخند بزنم

تهمت می زنم به نزدیکی چشم هایت
که از من به عکِس من لبخند می شود. 

آمستردام
20۱4

ری را عباسی

نقاش: وانا نبی پور

Painter: Vana Nabipour

Just deal with it | acrilic on canvas | 120*150
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بوی چای دم به دم می دهد 
روی خط سی وششم به خانه ی من

کنار دیگری  کودکی فلسفه ی بزرگی دارد  زندگی از 
بودن به تنهایی

و چای دور از بودن 
که روی خط 3۶ برگردد و بماند یا تمام شود  سوار قطاری می شوم 

که چیده ام روی میز  پیاده می شوم از سه فلسفه 
کامل صبحانه ای 

گر برگردد روی این ریل همه چیزم ا
کنند به بیابانی به بودن و رهایم 

بیرون می کشم سه درد از پهلویم
انقالب سه نقطه  
ازدواج سه نقطه  

جنگ سه نقطه ی ممتدد
کنار سفره ی مادرم با یک چای تازه دم 

 چه زود آشتی ها حل شدنی اند.

یور - 1394 هشت شهر

ری را عباسی

تصویرگر: عاطفه شفیعی راد

Illustrator: Atefeh Shafiei Rad
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J’écris pour que le jour ou je ne serai plus
On sache comme l’air et le plaisir m’ont plus 
Et que mon livre porte à la foule future
Combien j’aimais la vie et l’heureuse Nature.
Attentive aux travaux des champs et des maisons
J’ai marqué chaque jour la forme des saisons,
Parce que l’eau, la terre, et la montante flamme
En nul endroit ne sont si belle qu’en mon âme!
J’ai dit ce que j’ai vu et ce que j’ai senti
D’un cœur pour qui le vrai ne fut point trop hardi
Et j’ai eu cette ardeur, par l’amour intimée,
Pour être après la mort, parfois encore aimée,
Et qu’un jeune homme, alors lisant ce que j’écris
Sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris,
Ayant tout oublié des épouses réelles,
M’accueille dans son âme et me préfère a elles.

Anna De Noailles-L’ombres des Jours, 1902
La nouvelle petite anthologie de la poésie française, Jean-Jo-
seph Julaud. Page 39

که دیگر نخواهم بود می نویسم برای آن روزی 
که دیگر نه هوایست مرا و نه لذتی روزی مسلم  

کتابم به آیندگان خبر این را خواهد رساند  و 
که به چه سان من زندگی و طبیعت سرخوش را دوست می داشتم

کشتزارها و خانه ها  حساس به   ساخت و سازهای 
گذاشتم هر روز شکل فصل ها را نشانه می 

که  آب ، زمین  و زبانه ی شعله  چرا 
کجا به زیبایی روح من نیستند! در هیچ 

کردم که حس  که دیدم و آنچه را  گفتم آنچه را 
که برایش واقعیت، چندان واقعی نبود. از قلبی 

این شور را من وامدار عشقی حاضر بودم
گاهی دوست داشته شود  که پس از مرگ همچنان  چندان 

که مردی جوان در حال خواندن نوشته هایم 
قلِب برانگیخته، غافلگیر و منقلبش را در یابد
کردن تمام معشوقه های واقعی  و با فراموش 

من را در جان خود پذیرا شود و به ایشان ترجیح دهد

ز فضلی ر

آنــا دو نوآی-ســایه ی روزهــا ۱۹02/
فرانســه

کتــاب »آنتولــوژی  از  برگرفتــه شــده 
ژان- کوشــش  بــه  فرانســه«  شــعر 

ژولــو ژوزف 
برگردان رز فضلی

Anna De Noailles
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که از حال رفته باشد  درست و اتفاقن مثل قیدی 
هیچ به یک چای مسموم و لیوانی سربلند نبوده ای 

و یا درست تر 
که از زنگ خانه ی همسایه نگذری باش  با ما چنان 

گوشی را برداشت  و 
گفت بیا به دمشق برویم هر سه بدون هم 

و آن جا خانه ی همسایه فراوان است 
کنی  و آن جا تو یک چای مسموم به ما تعارف نمی 

گهان زنی با فرزند و تنهایی اش به شما لبخند می زند   که نا
و یک فعل بیدار موجود است 

و یک اسم پشت شیشه ای شکسته در حال شاشیدن  است 
که صدای ُشره اش را و من رفته ام شنیده ام  چنان 

گردم که با آغاز یک قید به وحشیانه برمی  و این در حالی است 
که می دانم در پیری نمک توی نمکدان بار اضافی است  این در حالی است 

می دانم 
کنم  که با یک لیس سگ برابری می  آنقدرها می دانم 

و از آنجا به بعد نیز
که می دانم باور ما همان جنین قدیمی است 

ایستاده سر بلند قد برافراشته مثل میخی خمیده 
گوید: و می 

که دوستش داری برای تو یک ساندویچ امن است زنی 
گر بخواهید با فعل های به جان رسیده. کیک ا و 

مان قانون پژ

کان  کما شرایط شرکت در 
کنید. و چرا؟ الف( همچنان را تعریف 

ب( از ابتداتر است. بنویسید.
کسی فحش نمی دهیم ج( به مادربزرگ 

د( خداوندا ! خداوندا ! 
ه( باز هم 

و( دوباره همان مار باش پیچیده دور ما 
ز( » چ » در روز چند بار است؟

ح( بار هم 
پانوشت: 

لطفــن تغییــرات زیــر ســریع باشــد و بــه مــا نامربــوط. 
کــرده پیــس پپســی  را  پــس مثــل زائــر محمــد لطــف 
کنیــد و از آنجــا راهــی خانــه ی بخت شــویم. امتحــان 
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تصویرگر: عاطفه شفیعی راد

Illustrator: Atefeh Shafiei Rad

ادوار جنون

موشک های ته مانده ی ذهنم
از غرش رعد و برق

منفجر می شوند

مرگ را بغل می کنم و از ترس می لرزیم 

ته مانده ی نفس هامان بیرون می افتد
از نبردی تن به تن

وضعیت قرمز
وضعیت سفید

وضعیت... 
گرفته است  سرگیجه آژیر را 

صلح سوت می زند
بغلم می کند مرگ و از ترس می لرزیم 

جنون ادواری جنگ
خاطره های موجی را آزاد نمی کند!

مهرنوش قربانعلی
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لن ترانی

کوتاه به دنیا آمده بودی با آستین 
گوشتی قاجار را داشتی جذابیت زنان 

گیر کثیف و عمارتی آفتاب  فربه بودی و تنومند در رختخوابی 

یکی از سنه های هجری بود
ما آل هیچکس نبودیم

که به مسلخ رفتیم بی سر کثیراالوالد  خاندانی 
یک سر به تاریخ بدهکارم

کارد را با استخوان ندیده ای؟ فاصله ی 
کرده ام که به بر  لباس چسبان سیاه و براقی 

فاصله ی مرا با زلیخا ندیده ای؟
 عشق بازی با چکمه هایی بلند

آه" در معناهای عظیمی پیچیده است

کوچه ی تاریک نشنیده ای؟ ک مرا با  ماجرای هولنا
طراحی نقشه ی قتل

روز روشن
دو خانه آن طرف تر

بی نکاح معاشقه می کنیم
آدم های بلوند محترمی داشت محله ی ما

لبخند می زنند و به ما مشکوک
کم توقعی دارد این زلیخا دست های 

کم خون کمان می خواهد و  رنگین 
ترکیب وصفی مضحکی است آسمان نیلگون 

زانه قوامی فر

و یوسف خودخوری می کند
تو مالله هستی؟

تو ریحانه هستی؟
گم می شد تا ربوده شود؟ که هرسال   تو از اقوام دور پدرم نیستی 

تو رحم اجاره ای آسیه نیستی؟
گوشتی قاجاریه نیستی؟ تو حرمسرای 

تشنج روایت تند و تو درتوی دستی بود در نبرد با جسمی تیز 
که فرو می رفت در غلظت خون

 قتلگاه همیشه تاریک نیست
گوساله را می دانی؟ روایت طور با 

می فرمود: "لن ترانی"
فاصله ی موسی با سینا را دیده ای؟

می فرمود : "لن ترانی"
از میدان قدس تا دربند پیاده رفته ام

کشیده ام البرز را به دوش 
کرده ام گاو بزرگ  پسرم را با شیر 

پنجره ها مشبک اند 
تو مشوشی

گلوی ترنج ها فشرده می شود
و یوسف از خواب نمی پرد

فاصله ی مرا با زلیخا ندیده ای؟
می فرمود: "لن ترانی"
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کــه دارای دکتــرای ادبیــات از دانشــگاه اســتکهلم  شــاعر؛ منتقــد و مترجــم ســوئدی متولــد ۱۹۶۹ اســت 
و فــوق دکتــرای نقــد ادبــی بــوده و در حــال حاضــر بــه عنــوان اســتاد در مدرســه شــعر اســتکهلم 
مشــغول تدریــس اســت. ســال ها عهــده دار ســردبیری ی نشــریات ادبــی معتبــر ســوئد بــوده و از ســال 
کنــون بــرای بزرگ تریــن روزنامه هــای ســوئد؛ نقــد ادبــی نوشــته اســت. بنیانگــذار ســیمنارهای  ١٩٩٠ تا
نقــد ادبــی در ســوئد و اســکاندیناوی ا ســت. ایــن ســمینارها بــا دعــوت از مهم تریــن منتقــدان و 
نظریه پــردازان ادبــی  اســکاندیناوی در بزرگ تریــن شــهرهای ســوئد و اســکاندیناوی برگــزار می شــوند. 
ح  ســوئد بــوده و  گنــوس ویلیــام اولســون؛ از اولیــن پایه گــذاران وب ســایت پادکســت شــاعران مطــر ما
در ســایت او بــا همــکاری و همیــاری وزارت فرهنــگ ســوئد و ناشــران بــزرگ ســوئد، صــدای شــاعران 
کــه از زبان هــای یونانــی، اســپانیایی، انگلیســی  معاصــر ســوئد را می تــوان شــنید. ایــن مترجــم پــرکار؛ 
کــرده اســت.  و  دانمارکــی ترجمــه می کنــد تــا به حــال بســیاری از بــزرگان شــعر  را بــه ســوئدی ترجمــه 
کنســتانتین  تافــدروپ دانمارکــی،  پیــا  آثــار ســافوی یونانــی،  ترجمــه ی مجموعــه ی  از آن جملــه 
ــس  گرویت ــا  گلوری ــی و  ــک آرژانتین ــاندرا پیزارنی ــپانیایی، آلکس ــدای اس گامون ــو  ــی، آنتونی ــی یونان کاواف
مکزیکــی. شــعرها و ترجمه هــای او بــا اقبــال عمومــی  ســوئدی ها ودیگــر خواننــدگان آثــارش در دیگــر 
کشــورها روبــه رو بــوده اســت. او بــا هنرمنــدان و آهنگســازان زیــادی همــکاری داشــته و بــرای رادیــوی 
ملــی ســوئد؛ ترانه هــای بســیاری ســاخته اســت. در ســال 200۹ بــا همــکاری آن یدرلونــد شــاعر؛ و دو 
آهنگســاز؛ نمایشــی بــه نــام »چــرا مــا در بهشــت نیســتیم« را در مــوزه ی هنرهــای مــدرن اســتکهلم 
کتاب هــای او بــه قــرار زیــر اســت: ١٩٨٧ » اوه«  - ١٩٨٩» بــرای«  - ١٩٩١  بــه روی صحنــه بــرد. نــام 
ــگاه شــعر؛  ــو«  - ١٩٩٦  »ن ــه از آتــش ت ــی«  -  ١٩٩٥ »ک »و ســایه انداختــن« - ١٩٩٩٢ »صحیفــه ی زندگ
کــه از  صــدای نقــاش«  - ١٩٩٧»  نــور بی انتهایــی«  - ٢٠٠٠  » بیوگرافیــا«  -  ٢٠٠٣» بــرای ایــن اســت 
کوچــک اســت  هومــر آموختــه ام«  -  ٢٠٠٤ » اشــباح«  - ٢٠٠٦ » لحظــه بــرای پینــداروس یــک اتــاق 
در زمــان « -  ٢٠٠٨» مــن بــا مــردگان صحبــت می کنــم«   - ٢٠١٠  »ســونات های اینگــر« - ٢٠١٢ »  شــهر 

کــه منتخــب اشــعار اوســت. بی حصــار« 
گنــوس ویلیــام  کنــون شــش جایــزه ی مهــم شــعری ســوئد بیــن ســال های ۱۹87 تــا 20۱۱ بــه ما تا
کــه  ــار ا گون گرفتــه اســت؛ از جملــه جایــزه ی ادبــی بلمــان و جایــزه ی شــعر ونبــرگ و  اولســون تعلــق 

لــف.

گنوس ویلیام اولسون ما
شاعر سوئدی

 
 

                                                                                                     

 
گیاه عجیبی روییده است. آنجا پشت دیوارهای تو 

نوازشی سرگردان درون خویش.
 آرزوی شکلک در آوردن.

گونه دیگر گونه ای روی  پوست 
کشید. که با روشنایی اعماقش تو را درخود  ظرافت صورت و چشم هایی 

گاه چیزی درون توانگار بخواهد از شدت دلتنگی ویران شود. نا
گاه انگارحس می کنی در خشونتی وحشی برهنه  دیده می شوی. نا

کنی؛ آماده ای چشمت را زخم بزنی. آماده ای  خودت را ویران 
حاال نگاه آشنایت؛ آشتی ناپذیر است.

گوش نمی دهی تو. نمی خوانی. تو در مرزهایت ایستاده ای حاال 
تنهایی میان مرزهایت. اما مرزی اینجا هست آیا؟

کرده ای  فراموش 
که در لباس او خش خش می کرد و حاال به یادآورده ای: آن چین های سبزعمیقی 

آهسته وقتی دست هایش به دورتو؛ خسته و آویزان است.
بوی عرق، بوی پارچه و عطر. تیزی آرنج

تا از سر تصادف دستت روی مفصل رانت می افتد و بیداری می شوی.
 

گلیکوفیلوسا، مادر بوسه های لطیف و مهربان ، نام نوعی شمایل است.

مان - سهراب رحیمی یتا قهر آز

Glykophilousa گلیکوفیلوسا
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تو باید دست سوم را با دست دادن در دست بگیری.
دستی از دمشق.مانند معجزه  با تو پیمان می بندد

که از سمت راست کدام یک سومین دست است ؛ آن 
که از سمت چپ شمرده می شود؟ یا دیگری 

 چه سوال ابلهانه ای؟
که  باقی خواهد ماند کسی   آن شخص؛ همان 

 اما برای هیچکس.  دست او را در دست خودت بگیر
که می شناسی کف های دست . پوست خودت، حقیقی ترین سطحی  تماس 

کامال آشنا وآشکاری. در این پیمان برای خودت 
که تا ابد نمی ماند. چرا من این را می گویم؟ هیچ  پیمانی 

گرفته ای. گرفته ای؟ دستت را در دستت  دست را دستت 
که هرگز خدمتی نکرده است. دستی از نقره 
مدتی طوالنی در دست های خود بگیرش.

یکی شدن را احساس می کنی؟
کرد آیا؟ هیچ چیزی تو را به این آخرین پیروزی برخودت وادار نخواهد 

کنون پاسخی به تو  داده باشم؛ می خواهم ا
کردم. دلیلی برایت فراهم 

که در عوض به من هیچ نداد. این دست را به تو بخشیدم، دستی 
 

کــه در آن مریــم مقــدس به  ۱- تریچروســا،  تصویــری از خدایــی مــاده و ســه دســتی. یــک نــوع شــمایل 
کشــیده می شــود بــا دســت. ایــن نــوع شــمایل، منســوب اســت بــه آســا؛ دســتش دوبــاره بــه  تصویــر 
کــه در قــرن هفتــم و هشــتم میــالدی زندگــی  جــای یوحنــای دمشــقی؛ بزرگتریــن مدافــع شــمایل هــا، 

گشــت. می کــرد. او بنابــه روایتــی دســتش قطــع شــد، و پــس از دعاهــای فــراوان، معجزه آســا باز

دو شمایل

مان - سهراب رحیمی یتا قهر آز

Tricherousa

تصویرگر: سحر حقگو

Illustrator: Sahar Haghgoo
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های ُمچاله شده تاِق فکر
ُ
ا

محکوم

با مختصر فکری به شکل خواب های توی اتاق
وقتی می رسی به صبح

فکرهای تو از سکوت فاقد است! 
َو می چسبد به احتمال های دیشِب اتاق 

سکوت تو در مجاورت با فکرهای ُمچاله شده 
گرند!  در اتاق های توی خواب افشا

وقتی از شکل خواب های تو برمی گردم به خودم
وقتی فکر می کنم به فکرهای تو

فکرهای تو چند ضلعی اند؟!
به دستورهای روستایی من بیا 

هیچ فکری عفونی نمی شود از من
اضالع متساوی الفکرهای تو

که من فقط مسئول خودم هستم  ناقص 
فکرهای روی میز         به صبحانه نمی رسند!

اینجا اطراف این دیوار
ساعتی دیوانه خوابیده است!

که عاشق مانده ام  تنها منم 
الی بُتن ها و آجرها

خ می دهد رفتن به وقِت ساعت پنج      ُر
َو همه چیز دوباره در حیاط جا می ماند

من محکوم ام
به حیاط

نار
َ
به ا

به بُتن ها و آجرها
کوِک پنج منفجر می شود. که روی  َو به ساعت دیوانه ای 

یمی هاد کر فر

بودن

روبه روی تو
بزرگ شده ام    از حرکات     بعد عوض می کنم 

زاویه ی نگاهم را با تو

این روزها
چقـــدر در متن ایستـــاده ای؟!

که فکر می کنی  که فکر می کنم  با حاشیه هایی 
در فلسفه ی بودن!
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احوال پرسی

گشنگی از من دور سالم و ای همه ی ترس هاِی 
سالم و ای همه ی ترس هاِی تشنگی از من دور

سالم ها به همان ها 
که خم  شده بودند

گم شده بودند    
لباس هاِی به بیرون 

به تو می آیند
لیز می خوری به یکی دیگر

از پله ها و
صاف می افتی

 لباس هاِی زیادی 
کِت پنهانی گنجه های سا

که پشِت پوست ها   
سئوال می کنم و نمی گویم لخت

که نشسته  آن جهت  
که شکسته آن طرف 

کن به خانه آمده یا هست نگاه 
گِن مردانه است مترو توی وا

کناِر دسِت خودم کسی  تا
شب تویِ چراغ  خواب

کن به خانه آمده یا هست نگاه 
سئوال می کنم و لخت

پرخاش می کشد:
که حرِص تو را بخورم به من چه 

وزبه کمالی ر

که ناخِن تو را بجوم به من چه 
سالم ها و به آن ها
گم شده بودند که 

لباس هاِی تو تنشان بود
 و  شیرها 
روِد خزر 

دریاچه ی عمان
لیموِی عمانی

زیِر آتِش آبی
قل می زد 

چشم را
خوبِی ما این است

که دور نمی ریزیم استخوان 
گلو  توِی 

کالمات  الِی 
درِز شبکیات 

هر چقدر رکیک هم
چال می کنیم

هرشب به واحِد فقرات 
گشنگی از من دور سالم و ای همه ی ترس هاِی 
سالم و ای همه ی ترس هاِی تشنگی از من دور

گم شده چه خبر          از استخوان هاِی 
         از استخوان هاِی خم شده چه خبر
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تصویرگر: عاطفه شفیعی راد

Illustrator: Atefeh Shafiei Rad

یار رضوانی برای ماز

که می وزد باد 
دانه های سرگردان را

روی صورتم
الی چروک ها می کارد

و این نم شمال
این نم شور

جوانه ها را به آمدن تشویق می کند.
کم پیر می شود کم   دارم 

ک خواهد شد چیزهایی از شناسنامه پا
عشق ناب ترین آنهاست

کسی که هیچ 
عاشق پرستوی بهار نمی شود

که تشویش مهاجرت چرا 
از وابستگی می کاهد.

کم پیر می شوم کم   دارم 
از عاشق شدن می ترسم

مثل رودخانه ی فراموش شده در تابستان
کند. ک  که نمی تواند عطش ریشه ها را نمنا

هر روز از خانه بیرون می زنم
کسانی می روم به مالقات 

کدام شان که هر 
تکه ای از جوانی ام را

در خناه های شان بزرگ می کند.
هیچ آفتابی نمی تواند آنقدر بماند

تا سیاهی از راه نرسد.
 

ای مازندران شرجی
که زنده ام وقتی 

روی صورتم نهال می کاری
گر بمیرم بگو ا

با من چه می کنی؟
با صداهایی اطراف من است.

مردم به من نگاه می کنند
به رودخانه ی صورتم

که صدای پرستوها جز من همه می دانند 
از شاخه های لب و دهان من

بلند می شود.

میثم متاجی
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میثم متاجی

احوال پرسی

گمشده ای در انتظار غذا چون 
گرسنه ی مرگم

که چقدر ساختمان  در این شهر 
برای افتادن است

چقدر ماشین برای برخورد.
مرگ باد مالیمی ست

کم می کند کی م  که از تپه ی خا  
 

در این شهر 
گاهی هر چه می خندی که 

شاد نمی شوی 
گرسنه ای و هر چه می خوری 

گمشده ای تشنه چون 
که تنها به دریا می رسد.

ای مرگ
ای استسقاء شور

گرسنه ی ذاتی
تشنه مخمور 

گمشدگان. دری بگشا برای 
 

کجایی؟ ای یار  پس تو 
که امیدم 

ک تو نیست  جز قدمگاه نمنا
گونه های توست  که در افق  و هر خیابانی 

خورشید مشعشع شعاع راه است.
دستی تکان بده
چادری برقصان 

چون پناهگاهی معتدل و مخفی
رکود باد را 

خ شهر به ر
خ بیابان بکش به ر

بگذار ذرات من تیغ باد را نپوشند.
 

لباس رفتگران را بپوش
که از من رفته اند آنانی 

کوچه ها و در فرش خیابان و 
گل و درخت شده اند را بردار

که خانه و خیابان شده اند را  آنانی 
ِبَکن

برگردان به من.
کم من خا

نامیرا و باقی
گر نباشم گوشت و استخوان ا

گل و درختم
گر نباشم گوشت و استخوان ا

خانه و خیابانم
بگذار مرگ بر طبل بادی ش بکوبد

با روح روان من چه می کند؟
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سی در کوچه های فار

کوچه های فارسی
گونه می گوید  گمان این 

این جرأت است 
کلمات که از دست می تابد     بر 

صبح با شرم عمومی اش
از خیابان متواری است

بر ایوان الوان دکه ها   حروف روزنامه از داالن حسرت می گذرند.

_ صبح بخیر آقای عفن!
گه-آلودی ست زیارت تان  در تیتر درشت! چه روز 

معمولن غصه از زوایای متواتر شما را مثل نعلینتان تعقیب می کند
کثیفمان   در استنشاق حروفتان. کیزه باد روح  پا

ابر، از مجامعت آسمان، خسته، بسته، چروک و شکسته، بر می گردد

در دامنه های جنوبی یافت آباد
که صاحبان تیترهای درشت یافتم.  

یافت می نشوند این حدود
اال با مف سرازیرشان

کرد.  بر ایوان الوان دکه چای در لیوان پالستیک طلوع 

سایبان، سایه بانی بلد بود تنها

بر حروف مقید در ستون ها و میله ها،
آب-چکان بود   سایه بان

سعید محمدحسنی

باران برادر شد
عابران متواری در پیراهن.

ای برادر.  ای باران 
که دوست تو را داشته ام  ای برادر عریان.  

گه-آلود   مکرر و متواتر باش! حتا در صبح های 

بر ایوان الوان دکه لیوان یافتم
در حال بخار 

کو اسب های بخار
پنهان و پیچیده در وسایط نقلیه ی قالبی

گراند محو بخار لیوان و حروف الوانید که در بک 

گل آلود.  معابر پر عابر  آبگیران 
صبح شما هم بخیر خواهد شد   حوالی عصر

صبح مکدر شما هم بخیر   چتر بی چاره
که چاقچوری را تشییع می کنی.

کوچه های فارسی در 
انگشت به جیب پناه می برد

آتش به پیت های حلبی
کارگر. پینه به انگشت 

_ ای صاحبان تیترهای درشت
لطفن مچاله باشید!

گر بیایید گیره بندهای دکه های الوان.   پایین ا از 
که برگردید کوچ تان  کوچه های پس از  به 

به میهمانی ی پیت حلبی     بفرمایید آتش! 
چهار دود بگیرید

کارگر یک دست و لبخندی از پینه های 
بفرمایید آتش-خند!
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تصویرگر: عاطفه شفیعی راد

Illustrator: Atefeh Shafiei Rad

کسی اما گر تبر    نمی زند  بر درخت تر ا
این آتش-خند میزند

گیره بندهای روزنامه فروشی و تیترهای درشت که شما را از  متبرک باد آن تبر    
کند متواری 

کوچه های فارسی در 
که برپا می کنند گه-آلودی  هر صبح 

صاحبان تیترهای درشت
که ملوث می کنند حروف است     

کستر پیت حلب به خا
پینه به انگشت

کارگر  بی، به اول شغل 
سم به نعل و پا به نعلین

روز مجال مچاله شدن است
کار می سپارم  کارکر  بی لبخند و  روزنامه به آتش پیت حلب 

که تمرین پرواز می کند حروف، دوده است 
رها.......رها.....رها...

حروف ملوث را تنها آتش به پرواز 
پر باز می کند....در هوای پس!

کوچه های فارسی در 
این ترس است 

که به انگشت پناه می آورد!

دی ماه ۱3۹4
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به آسانی نوشیدن چای 
 رفتی 

که چای داغ را بی آزمونی سرمی کشد کودکی   شبیه 
 وسوختن 

 تجربه داغی ست
که همیشه فقط سهم دهان نیست.  

 به آسانی نوشیدن چای
 وبه تلخی قهوه
کف دادم  تورا از 

 حاال هر استکان 
 طعم قهوه قجری می دهد

آنها پنج برادر بودند و 
آموختن نامشان 

اینهمه سال
دشوار نبود.

فرشته نگهبان!
آنکه تو 

سراسیمه
ازآتش به دریا افکندی

ابراهیم بود
نه موسا! 

علی محمد مسیحا

تصویرگر: سحر حقگو

Illustrator: Sahar Haghgoo
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عصیان

بزن هم 
که الشه اش بو بگیرد  آشی 

قلم شود شعله اش میان هوای مکدر
کوبید به سینه ام که  کرده بود ساعتی  کدرم 

گلو کشیده شد تا  سایه اش سکته ای 

این دایره چرا می چرخد در آسمان این اتاق
آن دهان چرا بیهوده باز می شود به تکرار

این سایه چه عصیان می کند در امتداد زبان
بگو

کدام واژه را بافته اند بگو دار 
تا آش و الِش جهان بشکند پشت پلک

این شعر برای اول بار، در الفما منتشر می شود

زایی سهیال میر

تصویرگر: نسیم خواجوی

Illustrator: Nasim Khajavi
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گره

انگشتت را بردار
گلویم جای سکته ای می خارد در 

سرفه ات را بردار
کوچه باریک شوم تا در دل این 

طناب طاقت این همه طول را ندارد
چارپایه بیفتد

روی هوا ماضی خواهم شد تا بعید

عقربه اوقاتم را می داند
حتا

وقتی حلقه ات انگشتم را بلعیده باشد

از مجموعه »می افتم از دستم«

دهان دور تنت یخ بزند
فکری بگردد        بشکند

که برقش رفته باشد قوه ای 
   اجرا از قد سکون پایین بیفتد

که بمانم بپاشم     پرشی از ارتفاع خود
که له شده باشی افراطی                

این ثانیه ها صبور نیستند
اعصاب شان تمدید نمی شود

که شل بیفتم روی زمین     ول            
کند از طول کمم  که عرضش مدام 

اینجا ختنه می شود زبان
ببین تنم           تنم

عبور می کنی از تنم بی مرور

ک سپرده اند ـ ـ مرورم را به خا

از مجموعه »می افتم از دستم«

زایی سهیال میر
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هی ها هو
         هی یا هو

هیاهویت هیوالیم شود
کند دهان هسته تف 

بپیچم در پیچ
پای پر از راه     راه پر از پا

بچرخد دور خود بپیچد دور

هی ها هو
هی یا هی یاهو

دکمه ی پیراهنت را بپیچان
خ بخورد گلویت چر هوا در 

کن هوا بپیچد               ُتف 

گونلر باشدان آچمادی بو 
قاچقین دوشدوز هئی ایللر

هانسی اؤلکه نین سن
گئچیر     اود سوز    سؤز سوز* گونلریم 

حوالی خالی
که چه می چرخی 

خانه ام خیالی شده
خال شده ام تک میان دیوارهای برعکس

رعد می زند برقم می رود همین حوالی

کن هیاهو را هی 
کن هیوال را            هو 

خ میان خیال ها     خام بچر
گر خالی حتا ا

گر زبان بچرخد حتا ا
و هیچ نچربد

بی خیال

  
از مجموعه »می افتم از دستم«

)ترجمه سطرهای ترکی(
* روزهای از سربازکنی هستند

گذاشتید که پا به فرار  ای سال هایی 
کدام سرزمینی از 

روزهایم می گذرند   بی حرارت   بی حرف
کبیری( )تصحیح شعر ترکی از رقیه 

تصویرگر: عاطفه شفیعی راد

Illustrator: Atefeh Shafiei Rad
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کجاى چاقو فرو روم
خ است که َشرِط زمین سر

و َشرِط بودنم شکاف، 
َشرِط مرگ، تنفس من است

که ذره می شوند در دلم. و این همه آدم 

الیه هایم نازک شده اند در هوا
تلخ ترین فصل میوه ها

پوسِت من است.
چگونه قاچ می خورد چاقو 

به َشرِط پوست،
تنگ ترین وقِت سال 

که باز می شود از تنم. جاییست 
 

پوسِت من! 
چاقو  

که تلخ ترین َشرِط میوه هاست 
که فرو رفتگی هاى مرا دارد

زمان، بریده بریده 
به دنیاِى من می پاشد. پوسِت من!

اى روِز افتاده از دهن
با خیاِل چاقو 

دنیاِى ماهیچه هایم را
به خیابان ِبَبر!

کرده است  که شب  زیِر آسمانی 
نمی توان غلتید و

نیما نیا

 از تکه هایم خوشحال بود
گذاشت و نمی توان پوست روِى پوست 

یک لحظه شکاف نکرد.

فضاِى تیزى دارد این هوا
فضاِى تیزى دارد 

کوبیده به دیوار   خواب هاِى 
و رنگم جوریست

که به تیزى می زند
تمام پوستم را

فضاى پوستی دارد خواب 
که می چرخد به دور سرم  و از فرِط زمین است 

فضا 
از فرِط چاقو 

کی 
َ

در افتاده ام به ِشکل
که جیغ را می َبرد بزند به آسمان

و آسمان براى تکه هایم 
روز به روز تاریک تر می شود

این فصِل تِه من است. 
 

زخم، جاِى عمیقیست براى پوست 
و من جاِى  تیز این شهر را 

لکه دار می شوم.

 ) دسامبر ٢٠١٥(
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نیما نیا

کماِل زخم با 
به لباسم می آیم
با انگشت هایی

کرده اند.  که پوستت را ادا 
درشت است 

تکه هاى سال جدید
درشت،

َسنتاِى آویزان از درخت! 
گوزن هایت بزنم خودم را به 

تا چهار دست و پا ِبگیرم 
تمام امسال را؟  

تا  
کریسمس، 

شکمم را باال بیاورد
و پیراهنت قصد پوشیدنم را داشته باشد

تا 
از برف هاى سال پیش

کمی توِى خودم دارم هنوز
تا 

قرمزیم بگیرد 
کند  همه جایم را مبارک 

بیایند دهانه هایم را 
کنند شیرین 

تا
 

از صمیم جعبه ها
کنی بازم 

تا 
بستگی داشته باشم 

گوزن تر دارد! کسی مرا  چه 

نیما نیا
)١٨ دسامبر، ٢٠١٥(

کنید! کشیده تر  لطفن سکوت را 
اینجا، بیمارستاِن توِى من است 

با هزار و سیصد و شصت و شش فقره قتل
کرده ام. که به سال هاِى تخت زنجیر 

کنید!  لطفن  دور سکوتم  را جمع 
ساعت هاى استراحِت روِى دیوار را

به عقب بکشید 
حاال حیاط تنم خلوت تر است

گذشت آن همه  سال هاى تخت در من 
ر

َ
آن همه هزار و سیصد و شصد و شش َنف

کردند و که در من شنا 
باال نیامدند.

 
وقتی، عکس هایم را دسته جمعی

به باِب لواط می بردند
ران هایم با صداى بلند 

در فکرت بود!
اى میانه ى غمگین

سال هاى بعدى تخت
خواب هایم را برآمده می کند.

)نوامبر ٢٠١٥(
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ازدوستتدارم
 

از تو سخن از به آرامی
گفتن از تو سخن از به تو 

از تو سخن از به آزادی
 

وقتی سخن از تو می گویم
از عاشق

            از عارفانه
                      می گویم

از دوست دارم
                از خواهم داشت
از فکر عبور در به تنهایی

 
گذر از دل تو می کردم من با 

من با سفر سیاه چشم تو زیباست
                                    خواهم زیست

من با به تمنای تو
                   خواهم ماند

من با سخن از تو
                    خواهم خواند

 
ما خاطره از شبانه می گیریم

گریختن در یاد ما خاطره از 
از لذت ارمغان در پنهان،

ما خاطره ایم از به نجواها...
 

من دوست دارم از تو بگویم را
ای جلوه ای از به آرامی

من دوست دارم از تو شنیدن را
تو لذت نادر شنیدن باش.

تو از به شباهت، از به زیبایی
بر دیده ی تشنه ام تو دیدن باش!

کتاب: از دوستت دارم ـــ  نشر روزن ـــ  چاپ اول ـــ  ۱347 یداهلل رویایی ـــ   

م ر محمد آز

خوانش بینانشانه ای شعر  و تصویر

ویایی / عاطفه شفیعی راد ترجمه شعر به تصویر  | یداهلل ر

م ر ویاییمحمد آز یداهلل ر

خرداد 1395    |    سال اول    |    شماره اول    |    نشریه فرهنگی، ادبی و هنری    |                |    نشریه فرهنگی، ادبی و هنری    |    شماره  1    |    سال اول    |    خرداد  1395      100101 ALEFMA: Journal of Literature, Culture, and the Arts Vol: 1, No: 1, May 2016ALEFMA: Journal of Literature, Culture, and the Arts Vol: 1, No: 1, May 2016



تصویرگر: عاطفه شفیعی راد

Illustrator: Atefeh Shafiei Rad
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مقدمه

کالم و نوشــتار در ارتباطــات  کــرده اســت و نســبت بــه  تصویــر، زندگــی انســان را احاطــه 
نقــش عام تــری دارد. تصویرســازی، هنــر  زمانــی و مکانــی،  بــدون محدودیــت  انســانی، 
دوره  از  نگارگــری  ســنت  ایــران،  در  اســت.  ک  ادرا و  ایــده  بیــان  بــرای  تصویــر  بــا  روایــت 
تیمــوری و صفــوی، راوی قصه هــا و حکایت هــای منظــوم بــوده اســت. در دوره معاصــر نیــز، 
تصویرســازی، داســتان های شــاهنامه و حکایت هــای مذهبــی را بــه ســبک قهوه خانــه و 

کشــیده اســت. بــه تصویــر  ســقاخانه، در پرده  ســازی ها 
کــه بیــان تصویــری موضــوع خــود را در فــرم،  تکنیــک، مهــارت تصویرســاز در اجــرا ســت 
بــه  بــا خــود و فــرم منحصــر  نشــان می دهــد. هــر موضوعــی، تکنیــک اجرایــی متناســب 
کــه بــه  فــردی دارد. عــالوه بــر ایــن، تکنیــک نمایانگــر فکــر تصویرســاز اســت. تصویرســازی 
گویش هــای مختلــف  کــه لحن هــا و  تکنیک هــای مختلــف تســلط دارد، مترجمــی اســت 

می شناســد. را  زبــان 
ــک  ــا تکنی ــاز دارد ام ــردی تصویرس ــگاه ف ــه ن ــتگی ب ــه بس ک ــت  ــی اس ــده ای ذهن ــبک، پدی س
کــه فکــر و ایــده  کیفیــت مــواد همــراه اســت. در نــگاه اول قبــل از آن  بــا چگونگــی اجــرا و 
خ   کــه خــود را بــه ر درتصویــر مشــاهده شــود، تکنیــک اجرایــی و مهــارت تصویرســاز اســت 
می کشــد. بنــا بــه تعریفــی دیگــر، تصویرســازی، نقاشــی روایــی اســت. راوی مجّســِم متــن 
ــا تک قــاب باشــد. تفــاوت  ــه دار، ی ــد دنبال ــرد دارد، و می توان کار ب ــدون متــن  ــا ب ــه همــراه ی ک
گرفتــن مخاطــب  کاربــرد مشــخص آن یعنــی در نظــر  اصلــی تصویرســازی بــا نقاشــی، هــدف و 
گرافیــک دارد. بــا  و ســویه ی سفارشــی اثــر  اســت و از ایــن نظــر شــباهت بســیاری بــا طراحــی 
کــه متــن آن  پشــت تصویرهــا  گاهــی تصویرســاز روایت هایــی را تصویــر می کنــد  ایــن همــه، 

پنهــان اســت و در حقیقــت نوشــته ای تصویــر را همراهــی نمی کنــد.
 

ترجمهبینانشانهای:شعربهتصویر
کوبســن در مقالــه ای بــا عنــوان »وجــوه زبان شــناختی ترجمــه« ســه نــوع ترجمــه را متمایــز  یا

ــد: می کن
گویــی، تغییــر ژانــر  کــه بــا باز ۱. ترجمــه ی درون زبانــی یــا ترجمــه درون یــک نظــام نشــانه ای 

گفتمان هــا ســروکار دارد. و 
ــی  ــی زبان کالم ــانه های  ــا نش ــی ب کالم ــانه های  ــر نش ــای تعبی ــه معن ــی ب ــه ی بینازبان 2. ترجم

کلمــه اســت. کــه همــان ترجمــه بــه معنــای متعــارف  دیگــر 
3. ترجمــه ی بینانشــانه ای یعنــی تعبیــر نشــانه ای یــک نظــام نشــانه ای بــا نظــام نشــانه ای 
کوبســن، 2000 :۱۱4( دیگــر مثــل ترجمــه ی ادبیــات بــه ســینما، تئاتــر یــا هنرهــای تجســمی. )یا

تصویرســازی »عاطفه شــفیعی راد« از شــعر »از دوســتت دارم« اثر مشــهور »یداهلل رویائی«، 
ترجمــه از نــوع ســوم اســت. یعنــی هــم بیانــی تصویــری از شــعر رویائــی ارائــه می کنــد و هــم 
کــه مابه ازایــی رمزگــذاری شــده  در شــعر رویائــی ندارنــد و  راوی روایت هایــی ســت در خــود 

حاصــل نــگاه فــردی و شــهود هنــری تصویرســاز هســتند.
ــا آن چــه یــک قطعــه  گــر مــا خــود را ب گفتــه اســت: ا ــر متافیزیــک«  »هیدگــر« در »مقدمــه ای ب
کرده ایــم. امــا  کنیــم، تفســیری قطعــی و نهایــی از آن  ــد، متقاعــد  ــان می کن  بی

ً
ــا شــعر صریح

کــه قائــم بــه  ــازه تفســیر شــروع شــده اســت. ایــن تفســیر فعــال، بایــد معنایــی را  در واقــع ت
کار مفســر بایــد نســبت بــه  گفتــه شــده، آشــکار ســازد. بــرای انجــام ایــن  واژه هــا نیســت ولــی 

کنــد. )هیدگــر،۱۹۵۹: ۱۶2( متــن تعــدی 
کــه  از دوســتت دارم، یــك تغــزل مــدرن اســت بــا جابه جایی هــا و جایگزینی هــای نحــوی 
کــه زبــان در عبارت هــا،  ترفنــدی بــرای ترکیــب زمان هــا و مکان هــا شــده اســت. جایــی 
کــه  خیالــی را بــه خیالــی دیگــر بــا شــگرد »کــوالژ« و »مونتــاژ« احضــار می کنــد، بــدون ایــن 
ردی بــه جــا بگــذارد. بــه ایــن ترتیــب، تعریــف دیگــری از »ایمــاژ« یــا تصویــر زبانــی، به عنــوان 
یــك ســاخت زبانــی در ایــن شــعر شــکل می گیــرد. تقطیــع و ســطربندی آن چنــان آزاد اســت 
گــی، هــدف شــعر   از انتهــا بــه ابتــدای شــعر خوانــد. ایــن ویژ

ً
کــه ســطرها را می تــوان دقیقــا

نبــوده و بخشــی از رفتارهــای فرمــی ایــن شــعر اســت. »از دوســتت دارم« مثالــی از نخســتین 
کــه در  گاهی هــا در شــعر »حجــم« بــه »حــذف فاصلــه« به عنــوان یکــی از ارکان فــرم اســت  آ

ــف: 3۵ - 3۶( ــی،۱3۵7 ال ــده. )رویای ــح داده ش ــم توضی ــم ه ــعر حج ــه ی ش بیانی
گفته است: گفت وگویی درباره ی این شعر  یداهلل رویائی در 

کنــم،  کــرده ام از امکانــات دســتور زبــان فارســی به نفــع شــعر اســتفاده  در ایــن قطعــه ســعی 
مثــاًل:

من دوست دارم از تو بگویم را
ای جلوه ای از به آرامی

گفــت »  ــد   بای
ً
 جایــش این جــا نیســت، معمــوال

ً
ــا »به آرامــی« در دســتور قیــد اســت و قاعدت

گاه می شــود فعــل را هــم بــه جــای  کــرده ام.  ای جلــوه ای از آرامــش« ولــی مــن اســم فرضــش 
گذاشــت، مثــل: اســم 

گذر از دل تو می کردم من با 
من با سفر سیاه چشم تو زیباست

خواهم زیست.
گرفته ام.  )رویایی، ۱3۵7ب: 7۱ -72( »سفر سیاه چشم تو زیباست« را اسم 

 
اســت.  قرینــه ی معنایــی حــذف شــده  بــه  فعــل  اســت  کــه ســه ســطر  اول شــعر  بنــد  در 
کلمــات »به آرامــی« و »بــه آزادی« تصــور یــك فعــل منفــی را  خطــاب تغزلــی و بــار مثبــت در 
کالســیك فارســی بــه ایــن بنــد احضــار شــده  منتفــی می کنــد. آرایــه زبانــی »ردیــف« ، از شــعر 
گرفتــه اســت.  کالســیك فارســی داشــت، قــرار  و در جایگاهــی متفــاوت از آن چــه در غــزل 
گهانــی شــعر را تعدیــل  این جــا ردیــف، مطلــع شــعر و موســیقی آن اســت و تکــرارش، شــروع نا
کالســیك، »به آرامــی« را در موســیقی زبــان،  می کنــد. »ردیــف« بــه آزادی رســیده از قالــب 

اجــرا می کنــد:
از تو سخن از به آرامی

گفتن از تو سخن از به تو 
از تو سخن از به آزادی

را  بنــد  ایــن  تصویــری  اجــرای  یــا  بینانشــانه ای  ترجمــه ی  راســت  ســمت  از  تصویــر  در 
ــه  ــر ب ــه از »گل نازک ت ک ــه ســمت زِن در تصویــر  کالم ب ــه جــای  می بینیــم: شــناوری برگ هــا ب
گیاهــی بــا برگ هــای  کســی نگفتــن« را هــم تداعــی می کنــد. در حاشــیه ســمت راســت قــاب، 
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کــه شــمایل مــرد بــا پوســت چوبــی، مثــِل  خ بــه چشــم می خــورد؛ برگ هایــی  ســبز و ســر
کــرده اســت. چنیــن تصویرســازی ای بارهــا فراتــر  کلمــه رو بــه ســمت زن ادا  آن هــا را بــه جــای 
از پیــام زبانــی یــا متــن شــعر، معناســازی می کنــد و براســاس ســخن »هیدگــر« تفســیری فعــال 
کــرده، نشــان می دهــد. کلمــات نیســت ولــی از شــعر، شــهود  کــه قائــم بــه  اســت و معنایــی را 

هر تغزلی دست کم دو سطح خطابی دارد:
الف( خطاب درون متنی به معشوق

ب( خطاب برون متنی به خواننده ی اثر
اما شعر »از دوستت دارم« دو سطح خطابی دیگر هم دارد.

همــه ی توصیف هــا و تصویرهــای زبانــی شــعر از »عاشــق«، از »عارفانــه«، از »بــه آزادی«، از 
»به آرامــی« همــه و همــه، خطــاب بــه تاریــخ غــزل فارســی ســت. وقتــی شــعر از عبــارت »بــا 
ســفر ســیاه چشــم تــو زیباســت/ خواهــم زیســت« تصویــر زبانــی می ســازد، بــه ســیر توصیــف 
معشــوق در تاریــخ غــزل اشــاره دارد. تمامــی ایــن شــعر، یــاد و خاطــره از غــزل فارســی و بیــان 

اشــتیاق نســبت بــه آن اســت.
از طــرف دیگــر، خــود ایــن شــعر هــم غزلــی مــدرن اســت و جایــی در خطــاب خــودش بــه 
تاریــخ غــزل فارســی دارد؛ پــس خــودش را هــم مــورد خطــاب قــرار می دهــد؛ خــودش »تــو« 
کــه در حــال اجــرای آن اســت؛ در حــال  کاری ســت  گفتــن همــان  می شــود؛ از تــو بــه تــو 
ــه آزادی، همــان امــری  ــو ســخن از ب ــاد« خــودش، »غــزل« فارســی ســت؛ از ت ــه »ی گریختــن ب

کــه بــا رهایــی از قالــب و ســاختن فــرم تــازه، انجــام می دهــد. ســت 
گرفته است: پس دو سطح خطابی دیگر در شعر »از دوستت دارم« شکل 

ج( خطاب به تاریخ غزل فارسی
د( خطاب به خود شعر از دوستت دارم

کیــد می کنــد و هــم بــر انطبــاق  »از دوســتت دارم« هــم بــر اصــل »آشــنایی زدایی« زبــان شــعر تا
کــه بــا فــرم خــود از شــعر ارایــه می کنــد، بــه هیــچ امــری جــز خــود  ســوژه و ابــژه شــعری. تعریفــی 
شــعر متعهــد نیســت. هــدف شــعر، خــود شــعر اســت و مــرز درون و بیــرون را در خطــاب 
گشــت بــه خویشــتن ارائــه  گاهــی و خوداندیشــی در معنــای باز برمــی دارد و شــکلی از خودآ

می کنــد. )الوســن، ۱38۶ : ۹(
خ، و »عارفانــه« را بــا  کلمــه ی »عاشــق« در بنــد ســوم شــعر را بــا برگ هــای ســر تصویرســازی، 
گــون  کــه زن مخاطــب در تصویــر، درختــی واژ برگ هــای ســبز نشــان داده اســت. ضمــن ایــن 
گل هایــی در شــاخه های چوبــی اش )انــدام زن(  کــه رد  نزدیــک بــه شــمایل ســرو اســت 
گــردن زن و لطافــت را  کــه  خ اســت  پیــدا ســت و تنــه اش محــل عبــور ســاقه های ســبز و ســر
گــون باشــد و امتــدادش  کــه بایــد ریشــه ی ســرو واژ تصویــر می کنــد. صــورت زن جایــی ســت 
گــون می توانــد شــهود تصویرســاز از ترکیــب قابلیــت  گیاهــی زن اســت. درخــت واژ موهــای 

گرفتــه باشــد. ســطربندی معکــوس شــعر و خطــاب درون متنــی بــه معشــوق، شــکل 
زن،  قلــب  درون  دادن  نشــان  بــا  تصویــر،  در  می کــردم«  تــو  دل  از  گــذر  بــا  »مــن  ســطر 
گــردش  گفتــن« بنــد اول شــعر و  تصویرســازی شــده؛ عــالوه برایــن ســطر »از تــو ســخن از بــه تــو 
کــه از قلــب  خ و مســیر حرکــت برگ هــا، و از عشــق بــه عرفــان رســیدن زن،  رنــگ ســبز و ســر
خــودش منشــا می گیــرد و در صورتــش دیــده می شــود، همــه در ایــن تصویرســازی بــه چشــم 

می آیــد.

گرفتــه از شــعر »از دوســتت دارم« براســاس رویکــرد   بــرای خوانــش تصویرســازی صــورت 
بــارت می  تــوان نظامــی متشــکل از ســه نــوع پیــام را بر شــمرد: پیــام زبانــی، پیــام شــمایلی 
رمزگــذاری شــده و پیــام شــمایلی رمزگــذاری نشــده. همچنیــن بــرای پیــام زبانــی، می تــوان 

گرفــت: ۱( لنگــر 2(  بازپخــش. دو نقــش در نظــر 
آن  براســاس  کــه  ســت  رویائــی  یــداهلل  دارم«  دوســتت  »از  شــعر  زبانــی،  پیــام  این جــا 
گرفتــه و بــرای  کــوالژ صــورت  تصویرســازی عاطفــه شــفیعی راد بــا تکنیــک اســکراچ بــرد و 
ــم  ــد ه ــعر، بای ــی ش ــام زبان ــر پی ــمایلی آن ب ــای ش ــاق پیام ه ــزان انطب ــیر و می ــش و تفس خوان
کــه میــان تصویــر و پیــام زبانــی شــعر هســت،  نظــام درون  زبانــی  و هــم نظــام بینامتنــی ای را 

کــرد. بررســی 
کــه  پیــام شــمایلی رمزگــذاری شــده، پیامــی نمادیــن در ســطح معنــای تداعــی شــده اســت 
کار بــردن دانــش رمزگــذاری نظام  منــد خــود فعاالنــه تصویــر را مــورد خوانــش  خواننــده بــا بــه 
کالم در  قــرار می دهــد. )بــارت، ۱۹77: 3۵(. مثــل نشــان دادن برگ هــای ســبز بــه جــای 
ســمت راســت تصویــر؛ نشــان دادن درون قلــب بــه جــای عبــارت »گــذر از دل« در مرکــز 
کــه برگ هــای ســبز را بــه جــای حــرف و براســاس عبــارت »دوســت دارم  گوشــی  تصویــر؛ و 

ــادر شــنیدن«  را هــم نشــان می دهــد. ــرده اســت و »جلــوه ی ن ک ــر  ــو شــنیدن را« تصوی از ت
ــرد  کارب ــذاری اســت. ایــن پیام هــا در  ــذاری نشــده، پیامــی فاقــد رمزگ پیــام شــمایلی رمزگ
کمــک یکدیگــر منتقــل  بــه  را  کــه معنــای حاصلــه  همنشــینی تفکیک پذیــر نیســتند، چرا
کــه می  تــوان حــدس زد در مجســم  می کننــد )همــان: 3۶(. مثــل موهــای چوبــی زن در تصویــر 
کنــار بســته بــودن چشــم های زن و هــالل ســبزی  کــردن عبــارت »جلــوه ای از به آرامــی« در 
گــذر زن  کــرده اســت، معنــا می شــود. یــا  گل هــای ریــز ســبز  کــه اطــراف صــورت زن را سرشــار از 
کل تصویــر، می توانــد ترجمــه ی بینانشــانه ای »از  از قاب هــا و تداخــل قاب هــای شــفاف در 
تــو ســخن از بــه آزادی« باشــد. مثــال دیگــر می توانــد شــمایلی بیــن چشــم و ماهــی در ســمت 
کــه هــم تصویــری از »ســفر ســیاه«  کــه وارد چهارضلعــی ســبز شــده؛  چــپ تصویــر باشــد 
کادر اطــراف صــورت زن و در  گــر بــا  چشــم معشــوق اســت، هــم »دیــده ی تشــنه«، به ویــژه ا
ــو  ــنه ام ت ــده ی تش ــر دی ــی/ ب ــه زیبای ــباهت، از ب ــه ش ــو از ب ــای »ت ــا عبارت ه ــر ب ــطحی دیگ س

دیــدن بــاش!« هــم مقایســه شــود.
ــه ی  ــه مثاب ــم ب ــود و ه ــتفاده ش ــی اس ــت معن ــریع دریاف ــرای تس ــم ب ــد ه ــی می  توان ــام زبان پی
کــردن معنــای تصویــر در ذهــن. تصویرســازی عاطفــه  بــرای مشــخص  ابــزاری قدرتمنــد 
کار نشــده؛  گفتــار،  شــفیعی راد از شــعر یــداهلل رویائــی، بــا هــدف بازنمایــی جــزء بــه جــزء 
بلکــه براســاس آن چــه می بینیــم، ترجمــه ی بینانشــانه ای خــود را بــر مبنــای فضــا و فــرم شــعر 
صــورت داده اســت. بــه همیــن اعتبــار هــم ترجمــه ای بینانشــانه ای از شــعر »از دوســتت 
گــر بــه قاب هایــی توجــه  دارم« اســت و هــم بــه تنهایــی اثــری بــا معناهــای ضمنــی بســیار. ا
ــعر را  ــی از ش ــك بخش ــد و هری گرفته ان ــرار  ــم ق ــط باه ــدا و مرتب ــر ج ــر تصوی ــه در سراس ک ــم  کنی
روایــت می کننــد، آن وقــت اهمیــت حضــور شــعر بــرای جهــت دادن بــه معناهــای تصویــر، 
مشــخص می شــود. ســطربندی شــعر می توانــد معناهــای خــود را بــه ایــن قاب هــا تســری 
کــوالژ شــده از دســتی  دهــد. بــرای مثــال در تصویــر قســمت پاییــن ســمت راســت، قطعــه ای 
کــه بــا رنــگ و زمینــه ی باقــی تصویــر متفــاوت اســت؛ و می توانــد  روی لباســی دیــده می شــود 
گرچــه در ســطحی دیگــر همــه ی معناهــای  تجســم عبــارت »لــذت ارمغــان در پنهــان« باشــد. 
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کــه هیــچ تصریحــی در متــن شــعر ندارنــد، ایــن عبــارت را بیــان می کننــد. ضمنــی تصویــر 
کــه چه طــور متنــی در بافتــی خــاص  بــارت بــا اســتفاده از مفهــوم لنگرانــدازی نشــان می دهــد 
لنگــر می انــدازد و در آن، معنایــی قطعــی می یابــد. در واقــع یــک رابطــه ی دوجانبــه و دائمــی 
بیــن نوشــتار و تصویــر وجــود دارد و لنگــر بــه معنــی خوانــش ترجیحــی یــک تصویــر بــرای 

کــردن زنجیــره ی مدلول هــای شــناور اســت )بــارت، ۱۹77: 3۹(. ثابــت 
لنگــر بــه تعریــف بــارت ذهــن خواننــده را از میــان »زنجیــره ی شــناور مدلول هــا« یــا همــان 
خوانش هــای ممکــن یــک تصویــر، بــه ســمتی خــاص هدایــت می کنــد و باعــث می شــود 
کنــد. خوانــدن  خواننــده برخــی از دال هــا را نادیــده بگیــرد و دال هــای خاصــی را انتخــاب 
همزمــان شــعر »از دوســتت دارم« و تصویرســازی آن، همــه ی معناهــای افــزون بــر شــعر 
کنــد و از معناهــای  کنــار می زنــد تــا مخاطــب، تجســم عبارت هــا در تصویــر را پی گیــری  را 

کنــد. ضمنــی تصویــر، صــرف نظــر 
کننــده ی دامنــه ی تصویــر اســت؛ بــه بیــان دیگــر  دربــاره ی »بازپخــش«، نوشــتار تکمیــل 
نوشــتار و تصویــر نســبت بــه یکدیگــر رابطــه ای تکمیلــی دارنــد. بازپخــش، خوانــش تصویــر 
کــه در تصویــر یافتــه نمی شــوند، امــکان پذیــر می کنــد. بــرای مثــال  را بــا افــزودن معناهایــی 
کــردن مفهــوم بی حــدی در عیــن محدودیــت را می بینــد.  متــن حاضــر در تصویــر، مجســم 
ــی از  ــه راحت ــمایل ها ب ــت و ش ــر اس ــا بی اث ــرار ام ــیه برق ــن و حاش ــن مت ــرز بی ــر، م کل تصوی در 
حــدود می گذرنــد. نشــانه های فرهنگــی ایرانــی در ســبکی سوررئالیســتی/ سمبولیســتی 
کــه همــه در ســیر  گیســوی معشــوق  خ؛ ســرو؛  گل ســر خودنمایــی می کننــد: هــالل مــاه؛ 
قلــب  درون  کــردن  مجســم  هســتند.  آشــنایی  ســمبول هایی  و  نام هــا  فارســی،  غــزل 
مثــل دانه هــای انــار، ارجاعــی بینامتنــی بــه شــعر »ســپهری« ســت. اجــرای بی حــدی در 
ــه  ک محدودیــت، نشــان دهنــده ی ســطح ســوم خطــاب در شــعر »ازدوســتت دارم« اســت 
کــه ارتبــاط حســی/ شــهودی تصویرســاز بــا شــعر،  گرفــت  توضیــح داده شــد. می تــوان نتیجــه 

ــت. ــرده اس ک ــه  گاه، ترجم ــودآ ــان آن را ناخ ــطوح پنه ــه س ک ــوده  ــق ب ــان عمی چن
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انتشــارات  توســط   ،١٣٩٣ ســال  بهــار  در  طوســی،  ســمیه  شــعر  مجموعــه  طــاء، 
اســت.  شــده  کتــاب  بــازار  روانــه  و  منتشــر  نســخه   ١٢٠٠ در  اهورایــی  ســرزمین 

کــرده از  کــه شــاعر تــالش  کوتــاه و نیمــه بلنــد اســت  ایــن مجموعــه شــامل ٣٨ شــعر 
امکانــات زبــان بــه فراخــور داشــته های مخاطــب بهــره بگیــرد. در ایــن مجموعــه 

گرفتــه تــا عناویــن هــر شــعر، قســمتی از فــرم آثــار بــه حســاب  کتــاب  از نــام 
ــات  ــا اتفاق ــه ت گرفت ــوا  ــرم و محت ــب را از ف ــعی دارد مخاط ــاعر س ــد. ش می آین

بصــری_ نوشــتاری بــه چالــش بکشــاند تــا هــر مخاطــب بنــا بــه هــوش و 
کشــف و بــه لــذت متــن بیشــتری برســد.  فراســت خــود ارتباطــات را 

ــه عناصــر متنــی و پیرامتنــی هیــچ  ــدون توجــه ب ــار ب خوانــش مســتقیم آث
بــر  آثــار  دســته بندی  ولــی  برنمی گردانــد،  خالــی  دســت  را  مخاطبــی 
کشــف الیه هــای مجموعــه و  کلیدهــای تعبیــه شــده منجــر بــه  اســاس 
دســتاوردهای بیشــتر و شــاید متنــوع بــرای هــر مخاطــب خواهــد بــود.

کامــال  هــر شــعر دربــاره ی خــودش و دیگــری حــرف می زنــد. مضمــون هــر اثــر، 
کــه مــورد انتظــار مخاطــب باشــد، نیســت و شــاعر  منطبــق بــا نحــوه بیانــی 

ــه  ــه و ارائ ــری تجرب ــکل دیگ ــه ش ــون را ب ــن و مضم ــق لح ــت تلفی ــرده اس ک ــعی  س
نمایــد. 

شعر "و" از صفحه ی ٣٩ این مجموعه، به عنوان  نمونه ای از آثار ارائه می شود:

و
که لحظه است لحظه ای 

که در دقیقه حبس می شود عبوری 
امتدادی از انگشت در انگشت

دلم را تنگ می کند
وقتی از نگاه دور افتاده ام

وقتی به دست ها آویزی نیست
که لب ها خشک می شود وقتی آنقدر، آنقدر، آنقدر، 

غرق تو می شوم
تنگ
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خواندیدنی،
بازنامگــذاری
شعــــردیداری

اختراع

تلفن:
دوبارهی

لیال صادقی

کــه آن را اینگونــه  مهــرداد فــالح مدعــی شــکل گیری ژانــری نــو بــه نــام خواندیدنــی اســت 
گرافیکــی،  کارکردهــای دیــداری یافته انــد و موتیفهــای  کالمــی،  تعریــف می کنــد: »موتیف هــای 
کــه در خواندیدنــی  )بــه عنــوان متــن(، نوعــی دگردیســی خالق  کارکردهــای کالمــی. ایــن یعنــی 
کنــون ]؟؟[. خواندیدنــی در اصــل می کوشــد در  کــه مســبوق بــه ســابقه نبــوده تا روی داده 
کاری  کننــد،  کالمــی اش، نقــش آشــنا و »زبانی«شــان را ایفــا  کــه نشــانه های  همــان حــال 
کارکــردی  گرافیکــی،  بصــری و دیــداری هــم ازشــان بکشــد و برعکــس، از نشــانه های دیــداری و 
کــه بــه نظــرم خواندیدنــی  زبانــی بکشــد. ایــن آشــتی بیــن »شــعر« و »گرافیــک«، چیــزی اســت 
کــه خواندیدنــی، همــان  گفتــه پیداســت  گ(. البتــه نا را هســتی داده« )جمهــوری شــعر، وبــال
کــرده اســت، امــا خالــق ایــن ژانــر نــو  کــه فــالح آن را دوبــاره نام گــذاری  شــعر دیــداری اســت 

بــه طــور مســلم او نبــوده و نیســت، هرچنــد 
کــه او را آفریننــده ی نوشــتاری  پیروانــی دارد 
تغییــر  تصویــر  بــا  معنایــش  کــه  می داننــد 
کــه تحــت  می کنــد و تصویرهــا و رنگ هایــی 
می رســند.  دگرگیســی  بــه  نوشــتار  تأثیــر 
تاریــخ  طــول  در  ســوءتفاهم ها  اینگونــه 
ــز  ممکــن اســت بســیار باشــد امــا آنچــه حائ
اهمیــت اســت، ادعاهــای یــک شــاعر درباره 
شــعر خــودش نیســت، بلکــه راهــی اســت 
کــه در بــه  کوششــی اســت  کــه می پیمایــد و 
ثمــر رســاندن اعجــاز خــود دارد. ایــن نــوع 
ــن ایــران،  ــه در همی ــه در غــرب و چ شــعر چ
شــعر  البتــه  و  اســت  ســابقه  بــه  مســبوق 
دیــداری معاصــر ایــران از داســتان دیــداری 
 ،۱37۹( صادقــی  و   )۱38۱( براهنــی  )ر.ک. 
کــه  ۱38۱.الــف، ۱38۱.ب(( نیــز ملهــم اســت 

در مقالــه ای دیگــر بــه طــور مفصــل می تــوان بــه آن پرداخــت.
گویــا و نقاشــی را شــعری بی صــدا  در ســنت مطالعــات تاریخــی در یونــان، شــعر را تصویــری 
می دانســتند )هــاروی، 2004: 2(. بعدهــا هــوراس ایــن دو هنــر را برابــر یکدیگــر می شــمرد 
کــه شــعر ماننــد نقاشــی اســت )گلــدن، ۱۹۹۵: 3۶۱-3۶۵(. افالتــون در  و عنــوان می کنــد 
کتــاب جمهــوری خــود، نقاشــی و شــعر را بازنمایــی دروغیــن حقیقــت می دانــد و ارســطو هــر 
دو را بازنمایــی طبیعــت بیــان می کنــد. در دوره ی رنســانس پژوهشــگران بســیاری در پــی 
کــه یکــی دیــداری  تــر اســت و ایــن دو هنــر را  کــدام یــک از دیگــری واال کــه بداننــد  ایــن بودنــد 
ــه  ک ــوری  ــه ط ــد ب ــرار دادن ــر ق ــا یکدیگ ــل ب ــه ی تقاب ــرور در ورط ــه م ــود، ب ــنیداری ب ــری ش و دیگ
میشــل تومــاس زبــان و تصویــر را در تنــش بــا یکدیگــر می بینــد. بــه نقــل از میشــل )۱۹۹4: 28( 
»زبــان و تصویــر در تنــش بــا یکدیگــر هســتند و یکــی بــر دیگــری تســلط پیــدا می کنــد« و در ایــن 
کاربــرد تصویــر  کالم می دانســتند. به طــورکل،  مجــال، برخــی تســلط را بــا تصویــر و برخــی بــا 
کــه بــا  کانکریــت  در اوایــل ۱۹00 سرچشــمه ای شــد بــرای حرکت هــای بعــدی موســوم بــه شــعر 
پیشــرفت تکنولــوژی شــکل گرفــت و از اجــزای زبانــی بــرای شــکل دهی بــه نوعــی جدیــد از شــعر 
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اســتفاده  شــد. ایــن نــوع شــعر بعدهــا در دهــه ی پنجــاه و شــصت میــالدی شــعر دیــداری نــام 
ــه نظــر می رســد. بــه عبارتــی ادبیاتــی  کانکریــت ب کــه معــادل بهتــری نســبت بــه شــعر  گرفــت 
گرفــت، بعدهــا بــا بازگشــت بــه جنبــه ی دیــداری نوشــتار، باعــث  کــه در ایــن فرهنگ هــا شــکل 
کاربــرد تصویــر در شــعر دیــداری از شــعرهای  شــکل گیری شــعر دیــداری شــد. البتــه نــوع زبــان و 
ایــده ی   

ً
شــمایل گرای دادائیســتی و فوتوریســتی متفــاوت اســت و ایــن دو جنبــش صرفــا

شــکل گیری شــعر دیــداری می تواننــد باشــند. بــه عبارتــی، »صورت هــای دیــداری و تعامــل 
دیــداری واحدهــای زبانــی در شــعر دیــداری برخــالف دادائیســم دارای ارزش معنایــی اســت« 
)گــرگ، 20۱2: 20۵(. بــرای ریشــه ی شــکل گیری شــعر دیــداری در غــرب نــگاه دیگــری نیــز وجــود 
گفتــه ی یه المــی  دارد و آن متأثــر شــدن شــعر دیــداری از خــط اندیشــه نگار چینــی اســت. بــه 
کالم را با یکدیگر تلفیق نکردند  )20۱۱: ۵0( نقاش-شــاعران غربی هرگز دو شــیوه ی نوشــتار و 
گرفتنــد، امــا در قــرن بیســتم برخــی از شــاعران مــدرن غربــی   از شــعر در نقاشــی تأثیــر 

ً
و صرفــا

کمینگــز در آمریــکا از شــعر شــمایلی چینــی تأثیــر  گیــوم آپولینــر در فرانســه و ای ای  از جملــه 
کردنــد. بدیــن شــیوه، مــرز میــان هنرهــا محــو می شــود و شــعر  گرفتنــد و شــعر دیــداری را ایجــاد 
کــه »شــعر دیداری  گفــت  در مــرز میــان چندرســانه ای شــدن قــرار می گیــرد. درمجمــوع می تــوان 
 بــا رمزهــای اجتماعی شــان، بلکــه از خــالل روش هــای 

ً
کــه واژه هــا را نــه صرفــا تــالش می کنــد 

کنــد« )فرنتیــو، 20۱4: ۶۶2(. بــه عبارت  گرافیکــی مختلــف بــه صورتــی شــمایلی بیان  بازنمایــی 
کــه معانــی از پیــش تعییــن شــده ی واژه هــا را برچینــد و در  دیگــر، شــعر دیــداری در پــی آن اســت 
ترکیــب خــود بــا شــیوه ی تصویــری، ایدئولــوژی پنهــان متــن را بــه صورتــی شــمایلی بازنمایــی 
گــون، پــس و پیــش  کنــده، واژ کنــد. »چیدمــان حــروف در خــالل فراینــد تولیــد بــه صــورت پرا
ــعری  ــای ش ــد معن ــرای تولی ــده ب ــرد و خوانن ــورت می گی ــول ص ــگاه معم ــذف از جای ــا ح ــردن ی ک
کــه واژه هــا یــا  درگیــر متــن می شــود« )آریمــا، ۱۹۹۶: ۱۵۱(. شــعر دیــداری نــه تنهــا امکانــی اســت 
کل در  حــروف بتواننــد در مجــاورت دیگــر عناصــر تصویــری قــرار بگیرنــد، بلکــه بــه عنــوان یــک 
کــه فضــای صفحــه را نیــز بــه بخشــی از شــعر تبدیــل می کنــد. صــرف نظــر  گرفتــه می شــود  نظــر 
کاتی میــان انــواع  گرفتــه شــده، اشــترا کــه بــرای ایــن نــوع شــعر در نظــر  از اصطالحــات مختلفــی 

کالم تلقــی می شــود. کــه همــان تصویــری شــدن  شــعر دیــداری وجــود دارد 
کالمــی  کــه از مجــرای دیــداری و  بــه تعریــف بورکنــت، شــعر دیــداری، »شــعری چندشــیوه  اســت 
از  بــه عبارتــی شــعر دیــداری  بــرای ســاخت معنــی اســتفاده می کنــد« )بورکنــت، 20۱0: ۶(. 
کــه متعلــق بــه مجرای دیــداری اســت و امکانــات زبانی  کاغــذ ماننــد فضــا و چیدمــان  امکانــات 
کــه متعلــق بــه مجــرای کالمــی اســت، بــرای ســاخت معنا اســتفاده  ماننــد امــال و ترتیــب کالمــی 
کاغــذ  می کنــد. مادیــت زبانــی ماننــد حــروف، ســاخت واژه و مادیــت دیــداری ماننــد فضــای 
کالمــی بدیــن  گســترش دهنــد و نشــانه های دیــداری و  می تواننــد معانــی مــورد نظــر شــاعر را 
کــه شــعر دیــداری »معنــا را از  گفــت  منظــور بــا یکدیگــر ترکیــب می شــوند. درنتیجــه می تــوان 
کیکــو  کیــد بــر دیــداری بــودن واژه هــا و صفحــه می ســازند« )همــان(. بــه تعریــف ما خــالل تأ
 به لحاظ 

ً
میزونــو )20۱2: 222(، شــعر دیــداری، صورتــی از شــعر تجربــی اســت که واژه را نــه صرفا

کیفیــت مــادی آن بــه کار می بــرد. شــعر دیــداری بــر جنبــه ی مــادی  معنــای آن، بلکــه بــه علــت 
ــه و  ــا، صفح ــروف، واژه ه ــوری ح ــخصه های ص ــه در آن مش ک ــد  ــد می کن کی ــتاری تأ ــان نوش زب
کتــاب بــه عنــوان ســازه های مهــم در ســاخت معنــای شــعر هســتند )همــان: ۶(.  حتــی خــود 
گی هــای واژه ادغــام می شــود و یــک  ــا ویژ ــا مادیــت شــعر ب ــداری ی درنهایــت قراردادهــای دی

کــه  گفــت  ک و مفهــوم بخشــی از واژه حاصــل می شــود. می تــوان  گشــتالت تجربــی از ادرا
شــعر دیــداری »محتویــات زبانــی را بــه روشــی دیــداری و بــا دســت کاری تقــدم و تأخــر واژه هــا 
از خــالل ارتبــاط مــادی بــا دیگــر شــیوه های ارتباطــی ارائــه می دهــد و به واســطه ی شکســتن، 
کــردن بــه مادیــت زبانــی صــورت شــعر و مادیــت صفحــه و زبــان بــه  کــردن، اضافــه  برجســته 

ــا نشــان دار می شــود« )بورکنــت، 200۹: ۵(. عنــوان اساســی در ســاخت معن
کتــاب ژازه  ایــن نــوع شــعر در ایــران نیــز مســبوق بــه ســابقه بــوده و از آن جملــه می تــوان بــه دو 
کــه البتــه در آن ســال ها بــه  کــرد  طباطبایــی بــه نام هــای اجــق وجــق )۱3۵۵( و ابلــق )؟( اشــاره 
کســی او را در حــوزه ی شــعر جــدی نگرفــت امــا تجربه هــای او  دلیــل مجسمه ســاز بــودن ژازه، 
کتابــی بــا عنــوان  الهام گــر بســیاری از شــاعران شــد. بعدهــا در ســال ۱37۶ افشــین شــاهرودی 
کــرد، امــا او  کــه نوعــی از شــعر دیــداری را در آن تجربــه  کــرد  »مــن، مــاه، چــاه و باغچــه« منتشــر 
گرفتــه نشــد، تــا اینکــه ســال ها بعــد آن تجربه هــا را  نیــز بــه دلیــل عــکاس بــودن چنــدان جــدی 
بــه نوعــی ادامــه داد. از دیگــر شــاعران شــعر دیــداری می تــوان از محمــد آزرم، عبــاس حبیبــی، 
مهــرداد فــالح، فرزیــن هومان فــر، لیــال صادقــی، نامــا جعفــری، محمــد حســن نجفــی، ســولماز 
کــه در ایــن حــوزه فعالیت هایــی داشــته اند و همــه ی ایــن آثــار  کــرد  نراقــی و برخــی دیگــر یــاد 
کــرد. در نهایــت بــه بــاور  را بــا وجــود تفاوت هایشــان می تــوان ذیــل شــعر دیــداری قلمــداد 
صادقــی )۱3۹4( شــعر دیــداری را بــه عنــوان شــعری چندشــیوه می تــوان بــه ســه دســته ی 

ــه عبارتنــد از: هم شــیوه گی، درهم شــیوه گی و بیناشــیوه گی. ک ــرد  ک اصلــی تقســیم 
چنــد شــیوگی »بــه ارتبــاط میــان آثــار هنــری و فرایندی که نظام های نشــانه ای )شــیوه یــا وجه( 
کــه تولیــد و دریافــت آن هــا ارتبــاط میــان  گفتــه می شــود  متفــاوت را بــا یکدیگــر ترکیــب می کنــد، 
گیرنــدگان را فرامی خوانــد تــا از لحــاظ معنایــی و ســاختاری همــه ی نظام هــای نشــانه ای را بــه 
کل، 2004: ۹(. بنابرایــن شــکل های مختلــف ترکیــب شــیوه های  کننــد« )اســتا یکدیگــر مرتبــط 
کــه بــه صــورت  کالمــی می توانــد زاویــه ی دیــد و ایدولــوژی خاصــی را پوشــش دهــد  تصویــری و 
گــر متنــی از دو یــا بیــش از دو شــیوه تشــکیل شــده باشــد،  مســتقیم در متــن بیــان نمی شــود. ا
یــا بــه عبارتــی وقتــی قلمروهــای مفهومــی تشــکیل دهنــده ی یــک متــن هــر یــک در شــیوه ای 
گرچــه هــر شــیوه قواعــد  کــه  متفــاوت تولیــد شــده باشــند، بــا متنــی چندشــیوه  روبــه رو هســتیم 
خــودش را دارد، امــا درکل بــه دلیــل نشــأت از ســاختار عصبــی مغــز انســان، از قواعــدی 

همگانــی و بنیادیــن نیــز تبعیــت می کنــد. 
در نــوع اول شــعر دیــداری، هم شــیوه گی، دو شــیوه از یکدیگــر قابــل تفکیــک هســتند و هــر 
یــک بــه صــورت مســتقل و خودبســنده در خــارج از متــن امــکان حضــور دارنــد. تولیــد دو 
شــیوه همزمــان نیســت، امــا درک آن هــا همزمــان اســت. دو شــیوه بــه صــورت هم جــواری 
کنــار یکدیگــر ارائــه می شــوند و نــوع داللــت موجــود در ایــن نــوع  شــیوه ها یــا رســانه ها در 
چیدمــان، رابطــه ی دال بــه دال اســت. بــر اســاس پیوســتار مجاورتــی، میــزان مجــاورت میــان 
گانــه قــرار دارنــد.  کــه هــر یــک در یــک صفحــه ی جدا ایــن دو شــیوه دور اســت، به گونــه ای 
کــه احساســات را  در پــردازش ایــن نــوع شــعر دیــداری، جزئیاتــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد 
کنــش یــا تفکــر درنظــر  کلیــت یــا شــناخت منطقــی بــرای انجــام  برانگیختــه می کنــد و درنهایــت 
کنــش احساســی بــه محــرک در ایــن نــوع پــردازش آنــی و لحظــه ای اســت و در دو  می آیــد. وا
مرحلــه ی وقــوع محــرک و برانگیختگــی ســریع احســاس انجــام می شــود )صادقــی، ۱3۹4: 
کتاب هــای هیــچ چیــز مثــل مــرگ تــازه  22۹(. از نمونه هــای ایــن نــوع تعامــل می تــوان بــه 
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ــرد.  ک ــاره  ــا )۱3۶3( اش کج ــا نا ــم )۱3۹۱( و ت ــه دلتنگ ــی همیش ــت محل ــه وق ــت )۱3۹3(، ب نیس
رابطــه ی چندرســانه ای بــه عنــوان نوعــی فرعــی از شــعر دیــداری هم شــیوه، بــه همیــن منــوال 
کــه هــر یــک  کاربــرد رســانه های مختلــف شــکل می گیــرد  از همجــواری شــیوه ها و همچنیــن 
به تنهایــی وجــود دارنــد، امــا در ذهــن مخاطــب تلفیــق می شــوند. از نمونه هــای ایــن نــوع 
کــه در نمایشــگاه خط-نقطــه )۱3۹0( اثــر ســارا افضلــی رخ می دهــد  رابطــه می تــوان بــه شــعری 
کــرد  گالــری دنــا بــه نــام »بــا هــوم« )۱3۹4( اشــاره  کتــاب هــوم در  و همچنیــن اجــرای ســه شــعر از 

ــد. ــداری هم شــیوه قــرار می گیرن ــار در ذیــل شــعر دی ــه همــه ی ایــن آث ک
کــه در آن تصویــر و نوشــتار در هم جوش می خورند، بیناشــیوه گی  نــوع دیگــری از شــعر دیــداری 
نــام دارد. فراینــد آمیــزش یــا جوش خوردگــی در ســاخت متــن واحــد دخیــل اســت و ایــن 
کــه دو شــیوه جدایی ناپذیرنــد و هیــچ یــک در خــارج از متــن، خودبســنده  درحالــی  اســت 
نیســتند. تولیــد و درک هــردو همزمــان رخ می دهــد و داللــت دال - مدلولــی عمــل می کنــد. 
رابطــه ی بیناشــیوه گی رابطــه ای براســاس شــباهت و یــا مجــاورت میــان دال و مدلــول اســت 
کــه آن را شــمایل گونگی می تــوان نامیــد. ایــن نــوع رابطــه نگاشــت میــان دال )کالم( و مدلــول 
ــاوت  ــات متف ــی در درج ــط انتزاع ــاس رواب ــا قی ــه ت گرفت ــا  گی ه ــی ویژ ــباهت عین ــر( از ش )تصوی
کــه ریشــه در ارتبــاط ذهــن و انــدام دارد. پــردازش ایــن نــوع  انتــزاع را شــمایل گونگی می گوینــد 
شــعر دیــداری بــه نوعــی پردازشــی به منظــور ارزیابــی شــناختی اســت و بــه شــناخت در مقابــل 
گرفتــن  کنــش احساســی ایــن نــوع پــردازش همــراه بــا تفکــر و در نظــر  ک می پــردازد. وا ادرا
موقعیــت اســت. در ایــن نــوع پــردازش در ســه مرحلــه احساســات ایجــاد می شــوند: ۱. وقــوع 
ــر  ــاس تفک ــاس براس ــاد احس ــه رخ داده 3. ایج ــرک و آنچ ــاره ی مح ــردن درب ک ــر  ــرک 2. فک مح
دربــاره ی محــرک. از جملــه نمونه هــای بــارز ایــن نــوع اشــعار می تــوان بــه شــعرهای کتاب هــای 
طنیــن در دلتــا )۱34۹(، دوربیــن قدیمــی )۱38۹(، برخــی شــعرهای مانیفســت اســب )۱3۹2(، 
افشــین های شــاهرودی )۱388(، عشــق و جنــگ )۱3۹3(، برخــی شــعرهای اســمش همیــن 
ــرد.  ک ــاره  ــتم )۱384(، ... اش ــو هس ــخره ی پیکاس ــر مس ــن پس ــد آزرم )۱38۱(، م ــت: محم اس

کانکریــت نامیــده می شــدند، غالبــن در ایــن دســته قــرار می گیرنــد. کــه ســابقن  شــعرهایی 
کــه براســاس آن، تصویــر و نوشــتار در  دســته ی ســوم شــعر دیــداری، شــعر درهم شــیوه  اســت 
فراینــد ترکیــب دو شــیوه به منظــور ســاخت یــک متــن واحــد بــا یکدیگــر تلفیــق می شــوند. هــر 
یــک از شــیوه ها در خــارج از بافــت نمی تواننــد بــه صــورت منســجم یــا خودبســنده وجــود 
داشــته باشــند، امــا از یکدیگــر قابــل تفکیــک هســتند. داللــت در ایــن نــوع تعامــل دال بــه 
دال اســت. ایــن نــوع شــعر دیــداری بــه چهــار نــوع فرعــی به نام هــای هم پوشــی، شــمول 
کــه در مقالــه ای مجــزا بــه آن  موقعیتــی، رابطــه ی تکمیلــی و ناشــمایل گونگی تقســیم می شــود 
پرداختــه خواهــد شــد. در ایــن نــوع پــردازش ترکیبــی احساســات تقویــت می شــود و مخاطــب 
ــوع تعامل هــای  ــا متــن احســاس همدلــی می کنــد )صادقــی، ۱3۹4: ۱38(. در ایــن ن بیشــتر ب
کلیــت تصویــر و هــم جزئیــات مــورد خوانــش قــرار می گیــرد و بــه عبارتی،  تصویری-کالمــی، هــم 
کــه  کلیــت تصویــری هســت  ــر تصویــری نگاشــت می شــود و همزمــان یــک  جزئیــات متنــی ب
قــاب تفســیری خاصــی را ایجــاد می کنــد. از بارزتریــن آثــار ایــن مجموعــه می تــوان بــه تشــنگی 
گریــز از مرکــز )۱3۹۱(، اســمش همیــن اســت: محمــد آزرم )۱38۱( و اجــق  از وســط )۱382(، 

کــرد. وجــق )۱3۵۵( اشــاره 
درنتیجــه بــا رده بنــدی شــعر دیــداری، می تــوان موقعیــت اشــعار دیــداری مهــرداد فــالح را چنیــن 

ارزیابی کرد که غالب خواندیدنی های او یا به عبارتی شعرهای دیداری او در ذیل بیناشیوه گی 
 یکــی از انواع 

ً
قــرار دارنــد. هرچنــد بــه طــور کل نمی تــوان گفــت تمــام تجربه های یک شــاعر صرفــا

شــعر دیــداری را دربــر می گیــرد و خاصیــت تجربــی بــودن ایــن نــوع شــعر، باعــث می شــود انــواع 
 
ً
کــه غالبــا  در آثــار یــک شــاعر دیــده شــوند، البتــه بــه اســتثنای هم شــیوه گی 

ً
شــعر دیــداری غالبــا

شــاعران در آن تولیــد کننــده ی تصویــر نیســتند، تــا جایــی کــه حتــی شــعر خــود را احتمالــن ذیــل 
شــعر دیــداری قــرار نمی دهنــد. امــا مهــرداد فــالح پــس از تجربه هــای مختلــف شــعری خــود، از 
کــرد و بی ارجــاع عمــدی یــا ســهوی  حوالــی ســال ۱38۵ بــه تولیــد شــعرهای دیــداری مبــادرت 
کــرد. در برخــی  بــه ســابقه ی چنیــن شــعرهایی، آن هــا را از نــو بــه عنــوان خواندیدنــی نام گــذاری 
کالم رخ داده  کالمــی به واســطه ی تصویــری شــدن  گســترش متــن  از شــعرهای او تــالش بــرای 
کــه در آن کالم   نوعی شــعر دیداری بیناشــیوه  هســتند 

ً
اســت، امــا برخــی از شــعرهای او نیــز صرفــا

بــه بازنمایــی تصویــر می پــردازد. از جملــه شــعرهای بیناشــیوه در ایــن مجموعــه می تــوان بــه 
کــرد. بــه عنــوان مثــال در شــعر صفحــه ی ۱7  شــعرهای صفحــات 7، ۱3، ۱4، ۱7، 2۱، 22 اشــاره 
کــم و زیــاد  )شــعر ۱ در انتهــای مطلــب(، متــن کالمــی بــا تکــرار، درشــت یــا پررنــگ شــدن فونــت و 
گــررر بــی بــی بــی  شــدن ســطرها ســعی در عینیــت بخشــیدن بــه مفهــوم ســیل دارد. »راه ه ه ا

کنــد ســیل!« پنــج بــار. کــه قــدم رنجــه  بیفتــد حــرف« ســه بــار تکــرار می شــود و »شــاید 
براســاس دانــش پیش زمینــه ای هــر مخاطبــی، ایــن نــوع شــعرها بــه شــکلی می تواننــد تفســیر 
ــت  ــرار اس ــر ق ــت متن/تصوی کلی ــیوه،  ــعرهای بیناش ــردازش ش ــه در پ ک ــوند، چرا ــش ش ــا خوان ی
کالم و تصویــر  گــره از چرایــی تطابــق میــان  کــه  خوانــش شــود و ایــن دانــش مخاطــب اســت 
براســاس منطــق و تفکــر بــاز می کنــد. در نقطــه ی اتصــال راه و ســیل، حــرف بــه صــورت پررنگ تــر 
نوشــته شــده اســت و ایــن نکتــه می توانــد نقطــه ی اتــکای خوانــش باشــد و بــر اهمیــت حــرف در 
تبدیــل راه بــه ســیل داللت گــر باشــد. درواقــع راه بــا لکنــت »ه«، »ر« و »بــی« مواجــه اســت، امــا 
وقتــی بــه ســیل تبدیــل می شــود، بــه صورتــی پهن تــر عبــور می کنــد و ایــن راه، بنــا بــه پررنگ تــر 
گویــی جماعــت  کــه وقتــی بــه ســیل تبدیــل می شــود،  بــودن »حــرف« می توانــد راه حــرف باشــد 
بیشــتری هــواداران آن حــرف هســتند و ســیل طرفــداران باعــث می شــود کــه موانــع را از راه ببــرد. 
درواقــع در فضــای ارتبــاط، حــرف قابــل قبــول شــیوع پیــدا می کنــد. در ارتبــاط موقعیتــی، حــرف از 
گــر رواج پیــدا کنــد، ســیلی از طرفــداران را پیــدا خواهد کرد. براســاس رابطه ی اســتداللی  آزادی ا
بــا خــود می بــرد. در فضــای ادغــام، متــن و تصویــر به هــم جــوش  را  ســیل همــه ی موانــع 
می خورنــد و بــه صورتــی الینفــک بــا هــم یکی می شــوند و در فضای معنا، ســیل طرفــداران آزادی 

کــه حقشــان را می گیرنــد. بــه شــکل پتکــی می شــوند 
در برخــی از شــعرها نیــز بخشــی از شــعر بواســطه ی شــمایل گونگی کالم و تصویــر بیــان می شــود 
کــه از جملــه چنیــن اشــعاری می تــوان بــه شــعرهای صفحــات  و بخشــی بــه صــورت درهــم شــیوه 
۱0، 20، 23، 24، 2۵، 27، 2۹، 30، 3۱، 4۱ ارجــاع داد. برخــی دیگــر از شــعرهای ایــن مجموعــه 
کــه بــه اعتقــاد نگارنــده ایــن نــوع  بــه نوعــی شــعرهای دیــداری درهم شــیوه به شــمار می رونــد 
شــعر دیــداری از دیگــر انــواع خــود )هم شــیوه گی و بیناشــیوه گی( خالق تــر و قابــل تأمل تــر اســت، 
کالم می پــردازد و متنــی مکتثــر ایجــاد  گســترش  گســترش تصویــر و تصویــر بــه  کالم بــه  کــه  چــرا 
می شــود. پــردازش ایــن نــوع رابطــه ی تعاملــی بــه صــورت ترکیبــی رخ می دهــد، بــه همیــن دلیــل 
کــه هــم  بیشــترین میــزان احســاس و ایجــاد لــذت را از ایــن شــیوه می تــوان انتظــار داشــت، چــرا 
کل بــه جــزء بــرای درگیــر  کل بــرای برانگیختگــی احساســات و هــم خوانــش  خوانــش جــزء بــه 
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کــردن تفکــر در شــکل گیری تلفیــق دخیــل هســتند. از جملــه شــعرهایی که 
در مانیفســت اســب اثــر مهــرداد فــالح بــرای ایــن نــوع شــعر دیــداری قابــل 
کــه بــه  ذکــر هســتند، شــعر صفحــه ی  ۹ )شــعر 2 در انتهــای مطلــب(، اســت 
نوعــی ناشــمایل گونگی اســت. بدیــن مفهــوم کــه تصویــر و کالم بــا یکدیگر 
در تناقــض هســتند. کالم از تاریکــی ســخن می گویــد و تصویــر از تابــش نــور 
گســترده تری  کالم منجــر بــه فضــای معنایــی  و روشــنایی. ادغــام تصویــر و 
کــه نــه از جنــس تکــرار و بازنمایــی اســت و نــه از جنــس شــباهت و  می شــود 
مجــاورت، بلکــه از جنــس ترکیــب تاریکی و روشــنایی که به فضایی جدید 

و درنتیجــه ایجــاد معنایــی جدیــد منجــر می شــود. 
کــه در مــوارد بســیاری معنــای  آلویــن فیــل )200۵: ۹7( برایــن بــاور اســت 
کمتــر و یــا بــه عبارتــی ناشــمایل گونگی  بیشــتر از خــالل شــمایل گونگی 
کــه  مــورد انتظــار ایجــاد می شــود. درواقــع او بــه بررســی مــواردی می پــردازد 
کامــل  شــرایط ایجــاد شــمایل گونگی موجــود اســت، امــا غیــاب نســبی یــا 
آن نقــش عمــده ای در تقویــت معنــا و همچنیــن ســاختن فضاهای معنایی 
کــه معنــا بــه صــورت ســلبی و در تمایــز  جدیــد دارد. فیــل بــر ایــن بــاور اســت 
بــا دیگــر نشــانه ها ایجــاد می شــود، درنتیجــه فقــدان هماننــدی و شــباهت 

بــرای شــکل دهی بــه معنــا الزم اســت.
گرفتــه، می تــوان چنیــن اســتنباط  کــه فــالح در پیــش  درمجمــوع از راهــی 
کتفــا نکــرده   بــه اســتفاده از تجربــه ی پیــش از خــود ا

ً
کــه او صرفــا کــرد 

تــازه ای دســت  بــه تجربه هــای  آن تجربه هــا،  تکــرار  و در عیــن  اســت 
ــات  ــا امکان ــه دلیــل عــدم آشــنایی شــاعر ب ــه البتــه متاســفانه ب ک یافتــه 
بــودن،  چندشــیوه  مدعــی  علی رغــم  او  شــعرهای  ارائــه ی  گرافیکــی، 
کــه  کیفیــت بصــری اســت. امــا بــه نظــر می رســد  گرافیکــی و  دارای ضعــف 
ــازه  ــه تجربه هــای ت ــرای نیــل ب ــداری فارســی در آغــاز راه خــود ب شــعر دی
راه هــای ســختی را در پیــش دارد و از آن جملــه، مســئله  و دغدغــه ی 
ــه  ــود ب ــای خ ــه در مصاحبه ه ــم اینک ــالح علی رغ ــه ف ک ــت  ــب اس مخاط
کیفیتــی بســیار نــازل و در برخــی  مخاطبــان مجــازی تکیــه می کنــد، بــا 
کیفیــت مناســب بــرای خوانــدن و دیــدن شــعرهایش،  مواقــع فقــدان 
آن هــا را بــه دســت نشــر بــرای رســیدن بــه دســت مخاطبــان غیــر مجــازی 
کــه در غــرب شــعر دیــداری بــه شــعر  می ســپارد و ایــن درحالــی اســت 
بســیار  ابعــاد  و  فضاهــا  و  شــده  تبدیــل  دیجیتالــی  و  چندرســانه ای 

تــازه ای را پیــش رو بــاز می کنــد.
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کله بابای لیال

گشــاد شــد. زمیــن جاخالــی داد. بــا دو زانــو افتــاد وســط  کــه بپــرد. جــوب  گذاشــت  پایــش را 
کــه نســرین  کــرد. هنــوز درســت بلنــد نشــده بــود  گل آلــود پاهایــش را خیــس  جــوب. آب 

گفــت: کشــید. آرنجــش از فشــار دســت نســرین تقــی صــدا داد. ســودابه  دســتش را 
- یواشتر می شکنه دست بچه 

گفت:  کرد.  نسرین یکی از آن نگاه های اون جوری 
کله بابات تو آسمونه هوا رو نگا می کنی راه می ری  -

لیــال نگاهــی بــه ســر زانوهــای زخمــش انداخــت. جــوراب شــلواری دانتلــش ســوراخ شــده 
کــه بکوبــد وســط ســر لیــال. ســودابه دســتش را در هــوا  کــرد  بــود. نســرین دســتش را بلنــد 

گفــت: گرفــت. 
کن توام  راه به راه می زنی بچه رو  - ا   ول 

ســودابه آمــده بــود تــا لیــال را ببرنــد پیــش دکتــر چشــم. نســرین حوصلــه نداشــت. میگرنــش 
گفــت:  کــه آمــد چشــم بنــد زده و افتــاده بــود روی تخــت. بــه ســودابه  گرفتــه بــود. ســودابه 

- روشن نکن چراغو
کــرده.  کــه پــف  کــرد. صورتــش را دیــد  بلنــد شــد. در آینــه نیمــه تاریــک خــودش را نــگاه 

گفــت: ســودابه 
- می خوای تو بخواب من ببرمش 

کــه زمیــن جــا خالــی مــی داد. دفعــه قبــل  لیــال بــا دایــی عبــاس رفتــه بــود     چنــد وقــت بــود 
گفــت: کــرد و  کــرد. بغلــش  پــارک. وقتــی افتــاد دایــی عبــاس بلنــدش 

-  تــو دیگــه نمی خــواد راه بــری دایی جــون،  ایــن زمیــن بی شــعوره. تــا میــای رد شــی جــا 
ــی مــی ده  خال

لیال پرسیده بود: جا خالی می ده یعنی چی ؟
کــه مارجــون خیلــی دوســت داشــت. آن  دایــی عبــاس خندیــده بــود. از همــان خنده هایــی 
کــه مارجــون هنــوز نرفتــه بــود  آســمان هــر وقــت دایــی عبــاس می خندیــد مارجــون  وقت هــا 

فــوت می کــرد و صلــوات می فرســتاد و تســبیح می چرخانــد.
مارجــون همیشــه قربــان صدقــه دایــی عبــاس می رفــت. قربــان صدقــه لیــال هــم می رفــت. 
گنــده می کــرد و  همیشــه لیــال را بغــل می کــرد. محکــم. می چســباند بــه خــودش. ماچ هــای 

می گفــت:
- ننه تو عاشق داری؟ 

سپیده ابرآویز

نســرین اصــال حوصلــه اینکــه زمیــن جــا خالــی بدهــد را نداشــت. هــر وقــت لیــال می افتــاد 
کــه لیــال خیلــی زمیــن می خــورد. دکتــر پرســید: گفــت  نســرین داد مــی زد. ســودابه بــه دکتــر 

- خیلی یعنی چقدر؟  
کــه شــهرام بــود  جمعــه پیــش رفتــه بودنــد چلوکبابــی مثــل همــه جمعه هــا. آن وقت هــا 
کار لیــال نداشــت. لیــال می رفــت، ماهی هــا را تماشــا می کــرد. ماهی هــا  کاری بــه  نســرین 
کــه عینــک داشــت.  گذاشــته بــود. یــک ماهــی بــود  اســم داشــتند. اســم ها را لیــال برایشــان 
کــه میامــد  پشــت شیشــه و لبهایــش  گذاشــته بــود ســودابه. ماهــی نارنجــی  لیــال اســمش را 
ک،  را می چســباند بــه لب هــای لیــال اســمش خالــه فهمیــه بــود. ماهــی ســیاه دراز  ترســنا
کــه زیــاد طــرف لیــال نمی آمــد  شــهرام بــود. نســرین یــک ماهــی ســفید خیلــی خوشــگل بــود 

کــرد و رفــت نســرین خیلــی می گفــت: انــگار حوصلــه نداشــت وقتــی شــهرام ول 
کنید حوصله ندارم  - ولم 

کــه بمونــه. طــوری نشــده حــاال. نــه بچــه  مــار جــون می گفــت : پســر جــوون  از اول هــم نمیــاد 
داری ازش. نــه اســمش تــو ســجلته. آه

دستانش را می مالید به هم خرده سبزی هایش را می تکاند در هوا و می گفت:
- نه خانی اومده و نه خانی رفته 

گاهــی ســیگاری روشــن می کــرد. پشــتش را می کــرد بــه مارجــون.  نســرین  حوصلــه نداشــت. 
دود را از پنجــره مــی داد بیــرون و می گفــت:

که نمونن؟ اون از پیرسگ اولی. اینم از شهرام کی قراره بیان  - تا 
ــا ســاطور لــه شــان می کــرد. ســری تــکان  مارجــون ســبزی ها را دســته می کــرد روی تختــه. ب

مــی داد و می گفــت:
- تا وقتی تو همینی 

نســرین ســیگارش را محکــم در زیــر ســیگاری می چرخانــد. نگاهــی در آینــه بــه خــودش 
کیفــش را  کنــد  می انداخــت. دســتی روی موهایــش می کشــید و بی آنکــه بــه مارجــون نــگاه 

بــر می داشــت و می گفــت:
- من رفتم حوصله این حرفا را اصال ندارم 

نســرین  نمی آمــد  ســودابه  گــر  ا نداشــت.  حوصلــه  اصــال  نســرین  هــم  چلوکبابــی  روز 
گفــت: ســودابه  می کــرد.  درســت  غ  تخم مــر هــم  ناهــار   . می خوابیــد 

غ  ــه ســرتو  می خــوره. تخم مــر ــه هوایــی هــم ب ــرده، پاشــو بریــم ی ک گناهــی  - ایــن بچــه چــه 
چیــه هــر روز هــر روز 

اول آنهــا رفتنــد بعــد خالــه فهمیــه آمــد. آرمــان را هــم آورده بــود. لیــال آرمــان را دیــد. ذوق 
کشــید و  کــه لیــال بــه پاهایــش پیچیــد، دامنــش را  کــرد. هنــوز خالــه فهیمــه نشســته بــود 

گفــت:
کنم  - خاله یه دقه بده من بغلش 

کــه زمیــن جــا خالــی داد. پایــه صندلــی بیخــودی  گرفــت. رفــت طــرف صندلــی اش  آرمــان را 
آمــد جلوتــر و لیــال افتــاد. آرمــان از دســتش ول شــد. صندلــی برگشــت روی لیــال. آرمــان زیــر 

کــرده بــود و میخندیــد.  تــن لیــال ســرش را بلنــد 
کوبیــد بــه پهلوهــای لیــال. فهیمــه آمــد لیــال و آرمــان را بلنــد  نســرین بــا لگــد چنــد بــار محکــم 

گفــت : کــرد. ســودابه دویــد جلــو 

خرداد 1395    |    سال اول    |    شماره اول    |    نشریه فرهنگی، ادبی و هنری    |                |    نشریه فرهنگی، ادبی و هنری    |    شماره  1    |    سال اول    |    خرداد  1395      126127 ALEFMA: Journal of Literature, Culture, and the Arts Vol: 1, No: 1, May 2016ALEFMA: Journal of Literature, Culture, and the Arts Vol: 1, No: 1, May 2016



- چی شد بچه؟
گذاشــت  گــردن برداشــت. در دهــان  گریه کــردن. آرمــان پســتانکش را از  کــرد بــه  لیــال شــروع 

گفــت: کشــید و   و خندیــد. فهیمــه دســتی بــه ســر و روی آرمــان 
- چیزی نشده  خدا رو شکر . 

کرد وگفت: آمد طرف لیال .سرش را نوازش 
که درد نگرفت  گریه نکن خاله جون. جایی ات   -

گفت: کرد. لگد دیگری به لیال زد و  نسرین سیگاری روشن 
کله باباش رو آسمونه دیگه. بچه رو بغل می کنه، هوا رو نگاه می کنه خبر مر  -

گفت: سودابه پرید وسط حرف نسرین. 
گاز بگیر زبونتو خب بچه اس دیگه. طوری نشد یه ذره اب بدین جفتشون بخورن  - ا  

گذاشــت دم دهــان آرمــان. آرمــان زبانــش را مالیــد دور لیــوان.  فهیمــه  فهیمــه لیــوان را 
گلــوی لیــال.  کــرد. آب پریــد در  لیــوان را داد بــه لیــال  نســرین یــک نــگاه اون جــوری  بــه لیــال 

گفــت: گارســن آمــد و 
کشیدن قدغنه. بفرمایید تو تراس  - اینجا سیگار 

گفت: کرد. زیر لب  نسرین سیگارش را با حرص خاموش 
- بمیر بابا قدغنه.  

ــا  کنــار دســت خــودش. چشــم لیــال را ب ــرد  ســودابه دکتــر را می شــناخت. دکتــر ســودابه را ب
گفــت: کــرد. بــه نســرین  چــراغ قــوه نــگاه 

گاهی؟  - منحرف نمی شه چشمش 
کبابــش را خــورد.  کــه آوردنــد لیــال نخــورد. نســرین هــم فقــط یــک تکــه از  روز چلوکبابــی غــذا 
فهمیــه هــم اصــال غــذا ســفارش نــداده بــود. از وقتــی احمــد آقــا رفتــه بــود خالــه فهیمــه 

خیلــی الغــر شــده بــود. مــار جــون می گفــت:
- چه می کنی با خودت دختر. شدی عین جنازه 

کوچــک طالیــی هــم مــی زد و  فهیمــه فقــط چنــد تــا قنــد در اســتکان می انداخــت. بــا قاشــق 
گاهــی مارجــون صدایــش مــی زد  ســر می کشــید. بیشــتر وقتهــا جــواب مارجــون را نمــی داد. 

و می گفــت:
گفــت مــرد زن دار  ــرده را تدبیــر نیســت. مــن هیچــی، چقــدر ســودابه بهــت  ک ــر خــود  - دخت

بادبــادک دنبالــه داره.
خالــه فهمیــه. بغــض می کــرد. آرمــان را محکــم بغــل می کــرد و می رفــت بــه طــرف اتــاق تهــی.
گوشــتالویش را خشــک می کــرد .ســرش را بــاال مــی داد و می گفــت: مارجــون عــرق زیــر غبغــب 

کردی خودتو و این بچه رو  - ال اله هلل . بد بخت 
ــد  ــش بلن ــن. لنــگان از جای ــرد. بــاال پایی ــرت می ک ــینی جلویــش پ ــار در س ــا را یــک ب برنج ه

می گفــت: و  می شــد 
گیســهاتون ســفید  کــه پاخــوری داره. حــاال تــو هــم بشــین ور د ل نســرین، جفتــی  گفتــم   -

کنیــن ــا بــزرگ  بشــه و بچــه بی باب
کلیــد نــگاه می کــرد. خالــه فهیمــه  خالــه فهیمــه در اتــاق تهــی را می بســت. لیــال از ســوراخ 
گریــه می کــرد.  آرمــان را می گذاشــت روی پایــش. تــکان تــکان مــی داد. الالیــی می خوانــد و 
گریــه  بــاز  و  می گرفــت  را  دماغــش  می کشــید.  دســتش  بغــل  دســتمال کاغذی  جعبــه  از 

گاهــی روی پــای فهیمــه می خوابیــد و تــکان تــکان می خــورد.  کــه نبــود. لیــال  می کــرد. آرمــان 
ــد. ــه  می خوان ــان چ ــرای آرم ــه دارد ب ــه فهیم ــه االن خال ک ــت  می دانس

گذاشــت. شــکل عینــک ســودابه. یــک شیشــه  گــرد  دکتــر روی چشــم های لیــال یــک عینــک 
کــه  کــرد و هــر بــار از لیــال پرســید  انداخــت ایــن طرف.یکــی آن طــرف. دکتــر  شیشــه ها را زیــاد 

کــدوم طــرف را نشــون مــی ده؟ (( )) انگشــت های ایــن 
خ داشــت. لیــال دوســت داشــت بچرخــد. امــا نشــد.  لیــال نشــان داد. صندلــی زیــر لیــال چــر

گفــت: دکتــر 
-بیا پایین باباجون

هــر وقــت زمیــن جــا خالــی مــی داد. لیــال یــک جایــش زخــم میشــد. لیــال خــودش می دانســت 
از وقتــی مارجــون رفتــه بــود آســمان زمیــن خیلــی بیشــتر جــا خالی مــی داد.

گذاشــتند  کــه رفــت آســمان همــه لباس هــای ســیاه پوشــیدند. لیــال را چنــد شــب   مارجــون 
کار.  خانــه ســودابه. ســودابه صبح هــا می رفــت ســر 

کــه شــهرام بــود یــک  کار می کنــد. آن وقت هــا  کــه ســودابه در بیمارســتان  لیــال می دانســت 
گرفتــه بــود و رفتــه بــود بیمارســتان ســودابه. آنجــا ســودابه بــه او آمپــول زد.  بــار لیــال دل درد 

کــه یــواش بزنــد.  امــا لیــال اصــال دردش نیامــد. ســودابه قــول داد 
کــه می رفــت ســرکار. لیال می مانــد پیــش عفت خانــم. عفت خانــم بــه جــز ســودابه  ســودابه 

بچــه دیگــری نداشــت. ســودابه همیشــه می گفــت:
- منم پاسوز این پیرزن شدم 

گاهــی بــرای لیــال قصــه  عفــت خانــم می نشســت روی صندلــی چرخــدار و بافتنــی می بافــت. 
می گفــت. لیــال عفت خانــم را دوســت داشــت. فقــط دلــش نمی خواســت صورتــش را بــه او 
کــه یــک مــوی دراز ســیاه داشــت بــدش می آمــد.  کنــار دمــاغ عفت خانــم  بچســباند. از خــال 

که مارجون رفته آسمان. لیال  از نسرین پرسید: گفت   سودابه به لیال 
- مارجون رفته آسمون یعنی چی؟

گفت: کند و  نسرین ابرویش را با مو چین 
- یعنی عمرش تموم شده.

گفت: کرد. اما مارجون را ندید.  کنار پنجره.آسمان را نگاه  لیال رفت 
کو پس؟ که،  - نیست 

گفت: کرد و  گذاشت زمین. از آن نگاه  های اون جوری  نسرین موچین را 
کنار نور بیاد. بکنم این موی وامونده رو  - پرده را بده 

کــه  گاهــی یــک نورهــای آبــی الغــر  می دیــد. مارجــون  لیــال خیلــی بــه آســمان نــگاه می کــرد. 
الغــر نبــود.  

ــود و  کــه احمــد آقــا نرفتــه ب ــه فهیمــه می گفــت. آن وقت هــا  ــود. ایــن را خال ــرد و قلمبــه ب گ  
کننــد  ک  کمکــش می کــرد تــا ســبزی و برنــج پــا کنــار مارجــون.  آرمــان هنــوز نبــود. می نشســت 

و می گفــت:
گرد و قلمبه من  کار می کنی  - آخه چقدر 

ــگار یــک چیــزی شــکل مارجــون رد  ــرد. بعضــی وقت هــا ان ــگاه می ک لیــال آســمان را خیلــی ن
کــه لیــال درســت نمی دیــد. ایــن جــور موقع هــا زمیــن بیشــتر جــا  می شــد. امــا آن قــدر تنــد، 
خالــی مــی داد و لیــال بیشــتر می افتــاد. ایــن جــور موقع هــا نســرین از آن نگاه هــای آن جــوری 
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ــا نیشــگون های ریــز می گرفــت و می گفــت: کتــک مــی زد ی ــرد. لیــال را  می ک
کن  بچه  گشتی تو آسمون . زمین را نگاه  کله بابات  - باز دنبال 

کسی نمی گشت. نسرین همیشه می گفت: کله  لیال دنیال 
گوریه  کدوم  که معلوم نیست االن  - اون بابای قرمساقت 

گــوری یعنــی چــی.  کــدوم  کــه بابــای قرمســاق یعنــی چــی،  لیــال از خالــه فهیمــه پرســیده بــود 
گفتــه بــود: خالــه فهیمــه 

- هیچی خاله یعنی بابای تو رفته مسافرت و حاال حاالها برنمی گرده 
کلــه بابــاش چــه جــوری  کلــه بابــا هــم نمی خواســت . اصــال  لیــال  اصــال بابــا نمی خواســت. 

رفتــه بــود آســمان. پیــش مارجــون. 
کوچــه رفاهــی. تــور و تــاج بخــرد  گاهــی نســرین مــی رفــت بیــرون و خالــه  فهیمــه می رفــت 
ــال  ــرای لی ــار ب ــال دوب ــه ح ــا ب ــه ت ــه فهیم ــرد. خال ــت می ک که درس ــی  ــاس عروس های ــرای لب ب
گذاشــته بودنــد پیــش مارجــون  کــه لیــال و آرمــان را  لبــاس عروســی دوخته بــود. همــان روز 
گلــی  کــرد بــه دامــن لبــاس و افتــاد زمیــن.  مارجــون بــه زانوهــای لیــال دوا گیــر  پــای لیــال 
کــه ضبــط را  مالیــد و چســب زخــم زد. مارجــون هــر وقــت تنهــا می شــد بــه لیــال می گفــت 
کنــد. مارجــون فقــط همــان یــک نــوار را دوســت داشــت. خــودش هــم همــراه نــوار  روشــن 

می خوانــد. تــا خانمــه می گفــت: 
کاشــونه مــا، مارجــون پشــتش را می کــرد بــه لیــال چــادرش  خامــوش و ســرده بی تــو ایــن 
ک می کــرد. لیــال  گوشــه چــادر خیســی چشــم هایش را پــا را می کشــید روی صورتــش. بــا 

گریــه می کنــد. کــه مارجــون دارد  می دانســت 
گاهــی مالفــه رامی کشــید روی ســرش. مثــل مارجــون. می نشســت رو بــه پنجــره و  لیــال هــم 

آســمان را نــگاه می کــرد.
گفت: دکتر نشست پشت یک میز بزرگ. به لیال 

گیج نمی ره باباجون؟ -سرت 
گفت: نگاه لیال افتاد به نسرین. سودابه 

- خاله زمین نمی چرخه وقتی راه می ری ؟
لیال جواب نداد. 

گفت: کاغذ را داد دست نسرین.  دکتر 
- نمره چشمش خیلی باالس. عینکش را هر چه زودتر بگیرید.

تصویرگر: محمود حسینی

Illustrator: Mahmood Hosseini
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ور حسین آتش پر

فروردین ماه:

صبــحِ  روزِ اولِ  فروردیــن مــاه هــزار وســیصد  هشــتاد یــک خورشــیدی؛ برابــِر بــا هــزار و 
چهارصــد و بیســت و ســه ی قمــری و دوهــزار و دوی میــالدی، خانــم ماه منیــر شــهابی 
کــه رختخوابــش  تصمیــم تاریخــی خــود را در مــورد ادبیــات معاصــر فارســی؛ مبنــی بــر ایــن 
گرفــت. از آن روز بــه  کــرده و در فاصلــه ی یــک متــری او بخوابــد،  را از آقــای شــهابی جــدا 
بعــد ایــن فاصلــه ی اســتاندارِد یــک متــری، در تمــام مراحــل و شــؤناتِ   زندگــی خانوادگــی، 
کوچــه و خیابــان قــدم  کم کــم از خانــه بــه  فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی، رعایــت مــی شــد و 

گذاشــت.
ــرد  ــه بیــرون می رفتند،خانــم شــهابی ســعی می ک ــه ایــن زن و شــوهرباهم از خان ک هنگامــی 
کــه می رفــت  همیشــه یــک متــر عقب تــر از شــوهرش راه بــرود، و ایــن فاصلــه ی یــک متــری را 

کنــد، رعایــت می کــرد. تــا در اول اردیبهشــت بــه رابطــه ای نامعلــوم تبدیــل 

اردیبهشت ماه:

زمــن، ُمســری و العــالجِ  پرحرفــی، عاشــق پیشــگی، اغــراق، خودبــزرگ  بــه جــز بیمــاری ِمُ
کــه بزرگتریــن شــاعر و نویســنده ایــران اســت، ایــن  بینــی، نظربــازی،  دروغگویــی، توهــم ایــن 
کــه بــه فکرچــاره ای اصولــی  فکــر را در ذهــنِ  خانــم مــاه منیــر شــهابی بیشــتر پــرورش مــی داد 
ــا را  ــن درده ــت: ای ــادق هدای ــول ص ــه بق ک ــد  ــی باش ــج بیماری های ــن پک ــر ای ــی از ّش و منطق

کــرد. کســی اظهــار  نمی شــود بــه 
کانــال –  کنــدن  کــه آن تصمیــم تاریخــی و سرنوشت ســاز؛ یعنــی ایجــاد فاصلــه –   همیــن بــود 

گذاشــت. گرفــت و آن را از اول ســال نــو بــه مــورد اجــراء  را بــرای ایمنــی خــود 
ماه منیــر  خانــم  می شــد.  بهشــتی  مشــهد  طبیعــت   و  بــود  مــاه  اردیبهشــت  اول  حــاال 
فاصلــه ای  گذاشــت؛  آشــپزخانه  پــن 

ُ
ا روی  او  دومتــری  در  را  شــهابی  آقــای  صبحانــه ی 

کنــد.  کوچــه رفتــه بــود تــا خــود را بــه خیابان هــای مشــهد ابــالغ  کــه دیگــر بــه  دومتــری 

خرداد ماه :

کــه ایــن فاصلــه  گل و بلبــل ، آقــای شــهاب ســمیع آذر  بــه هنــگام شــعرخوانی در انجمــن 
کنــد، خــودش  کــرده بــود و می رفــت تــا بــه آن هــا خــو بگیــرد و عــادت  هــا زیرزبانــش مــزه 
کــرد تریبــون او را در ســه متری جمعیــت قــرار دهنــد؛  بــه مســؤلین برگزارکننــده پیشــنهاد 
کــه بــرای او احتــرام بیشــتر، آرامــش پایــدار و ازهمــه مهمتــر: امنیــت مطبوعــی بــه  فاصلــه ای 

همــراه مــی آورد.

تیرماه: 

گرفتــه بــود، رنــگ و رویــش بــاز شــده بــود  کــه از آقــای شــهابی فاصلــه  خانــم ماه منیــر از روزی 
کــه آزار نمی بینــد و  گوشــم  گفتــه بــود:  و شــاداب تر بــه نظــر می رســید. خــودش بــه نزدیــکان 

روح و جســمم از دســت ایــن مــرد دیگــر عــذاب نمی کشــد.
کــه از چهارمتــری بــه آقــای شــهابی لبخنــد بزنــد و  و برایــش بــه صــورت عــادت درآمــده بــود 
گذشــته بــود و خــودش  کوچه هــا  دســت تــکان دهــد. تــا ایــن زمــان، ایــن فاصلــه از خانــه و 

را بــه خیابان هــا می رســاند. 

مرداد ماه:

از  را  بســته ی سفارشــی  پســتچی  روزاول مردادمــاه،  نیــم  صبــِح  و  نــه  وقتــی در ســاعت 
فاصلــه ی پنج متــری بــه آقــای شــهابی تحویــل داد، او از همــان فاصلــه امضــاء خــود را بــه 
کمــر خــم شــد. آقــای ســمیع آذر بــا  کــرد. پســتچی تــا  گل بــرای پســتچی پرتــاب  شــکل دســته 

کــرد: احتــرام امــروز، نشــانه ی همیــن فاصله هاســت. خــودش زیرلــب زمزمــه 
و به پستچی لبخند زد.

چهارده سالگی بر  برف
یر چاپ قسمتی از رمان ز
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شهریورماه :

کســی، وانــت، خصوصــی، دولتــی،  ک شــخصی، تا  تمــام ماشــین های مشــهد اعــم از پــال
ــا پیــاده آقــای شــهاب ســمیع آذر شــش متر فاصلــه می گرفتنــد.  ــا ســواره ی موقــت و غیــره، ب
ایــن اســتاندارد در تمــام شــؤنات و جغرافیــای بی شــکل و  قــواره ی مشــهد و حومــه پخــش 
کــه باعــث شــده  گردیده بــود ودر تمــام مــوارد و زمان هــای ایــن مــاه رعایــت می شــد. طــوری 
زمین هــای  تمــام  در  ســمیع آذر  شــهاب  آقــای  برلب هــای  رضایــت  لبخنــد  غنچــه ی  بــود 

کنــد. گل  مشــهد 

مهرماه:

کشــید و خــود را بــه آقــای  کم کــم آشــوبی بــه شــکل دل شــوره، از دل ایــن فاصله هــا ســرک 
کــه ایــن دل  شــهابی نشــان داد: پزشــکان متخصــص داخلــی مشــهد عقیــده داشــتند 
شــوره، ناشــی عارضــه و فاصلــه ی ایجــاد شــده از ضایعــه ی هفت متــری بیــن مــردم مشــهد 
بــا آقــای شــهابی اســت. امــا بــا ایــن اوصــاف آقــای شــهابی آن را بــاور نداشــت   نمی خواســت 

باورکنــد.   و خوشــحال بــه نظــر مــی رســید.

آبان ماه:

شــهاب  آقــای  بــا  متــری  هشــت  فاصلــه ی  می رفــت  ســردی  بــه  رو  هــوا  کــه  وجــودی  بــا 
کــه حتــا  کرده بــود. طــوری  ســمیع آذر در ایــن مــاه، خــودش را درهمــه جــای مشــهد آفتابــی 

فرهــاد و فرشــادش هــم در بیــرون از ایــن فاصلــه بــه او ســالم می کردنــد.

آذرماه:

ــه متــر بــا او فاصلــه دارنــد، ایــن  کــه مــردم مشــهد در آذرمــاه ُن آقــای شــهابی وقتــی فهمیــد 
کند،رفــت  کــه از آن اطمینــان پیــدا  گرفــت. بــرای آن  مســافت را بارهــا و بارهــا بــا قــدم انــدازه 
کابینــِت زیرظرفشــویی آشــپزخانه بــود،  کــه همیشــه جایــش در  و متــر را از جعبــه ابــزار خانــه 
برداشــت. هروقــت الزم می شــد متــر را از جیبــش بیــرون مــی آورد و فاصلــه را دقیــق انــدازه 
می گرفــت. از طرفــی فکــر می کــرد فاصلــه ی ُنــه متــری بیــن او و مــردِم مشــهد، برایــش بــه 
کــه در آن ســالم می مانــد و تــرور یــک نویســنده  کانالــی حفاظتــی و امنیتــی تبدیــل شــده 

مشــهور را از ایــن فاصلــه مشــکل و تقریبــن امکان ناپذیــر می کنــد.

دی ماه : 

آقــای شــهاب ســمیع آذر درفاصلــه ی ســرد و یخبنــداِن ده متــری دی مــاه، بیــن خــود و مــردم 
گســل  کــه میــان او و آن هــا  شــکاف عظیمــی در محــل ایــن  مشــهد دچــار شــک شــد. دیــد 
کســی را در خانــه صــدا می زنــد، نــه از مــاه منیــر خبــری اســت  بوجــود آمــده اســت: وقتــی 
ــن  ــا اصل ــد ی ــر می دی کمت ــا  ــا را ی ــد. آن ه ــا رفته ان کج ــه  ــادش ب ــاد و فرش ــود فره ــوم ب ــه معل ون
کــه می رفــت تــا او را در جغرافیــای  نمی دیــد. همیــن تنهایی هــا برایــش آژیــر خطــر قرمــزی بــود 
کســترکند. همیــن ، مرتــب او را می ترســاند امــا  ــد؛ بســوزاند و خا وحشــت مشــهد آتــش بزن
کــه بیایــد- یعنــی دومــاه دیگــر-  شــهابی قوی تــر از ایــن حرف هــا بــود. می دانســت در بهــاری 

بارهــا وبارهــا متولــد خواهــد شــد.

بهمن ماه:

کشــیده بــود. هرچــه بــه روزهــای  ایــن فاصلــه خــودش را بــه تمــام نقشــه ی شــهر مشــهد 
آخــر بهمــن نزدیــک می شــد، شــکاف عمیــق شــکِ دی مــاه، بیــن آقــای شــهاب ســمیع آذر 
کفــه ی ســنگین اش  ک تــر و بــه شــکل هیــوال خــودش را بــه او نشــان مــی داد. و  ومــردم هولنا
کــه در  بــه ســمت بدگمانــی، وحشــت، و تنهایــی می رفــت. دقیقــن همــان شــک و بدگمانــی 
گرفتــه بــود. منتهــا آقــای ســمیع آذر نــه نــادر  گریبــانِ  نادرشــاهِ  افشــار را  روزهــای آخرعمــر، 
ــرگ نویســندگی.  ــه ســاز و ب ــه لشــکر داشــت، ن ــه ن ک ــود  ــه شــاه؛ نویســنده تنهایــی ب ــود، ن ب
ــا فرامــوش  کســی دیگــر او را بــه خاطــر نمــی آورد و ی ــار ادبــی مکتــوب. در تهــران هــم  و نــه آث

کرده بــود.
ــر و هشــتاد  عاقبــت در روز بیســت و هشــتم بهمــن مــاه ؛ یعنــی در فاصلــه ی ۱0/88  ده مت
در  کــه  اتفاقــی  آن  داســتانی،  ادبیــات  بی کســی  و  تنهایــی  روز  ســانتی متری،  هشــت  و 
خ دهــد، اتفــاق افتــاد: جســد آن خبــر را صبــح روز بعــد آقــای  تاریــخ ادبیــات مشــهد نبایــد ر
گهی هــای تشــخیص ترکیدگــی لولــه و نشــِت فاضــالِب روزنامــه ی آفتــاب  آتش پــرور از میــان آ
شــرق، در آزمایشــگاِه چند منظوره دبیرســتان بیســت و دوی بهمن، در یک نیم روِز ســرد  و 
که باالســرجنازه  کــرد. روزی  کانــاِل فاضــالِب روزنامــه پیدا  کســتری زمســتاِن مشــهد، در  خا
کــس از خانــواده ی مرحــوم ســمیع آذر حضور نداشــت. حتــا فرهاد  ادبیــات ایــن شــهر، هیــچ 
گمــان می بــرد ایــن نویســنده بــدون ارثیــه اســت.  کــه  یــا فرشــادش و خانــم ماه منیــر شــهابی 
جنــازه ی ادبیــات یکــه و تنهــا، غریــب و بی کــس ، میــان پوشــال های باطلــه ی آفتــاب شــرق 
ــت های  ــه و روی دس گرفت ــد.- آرام  ــی ش ــال م ــخه های آن پوش ــام نس ــه تم ک ــه ای  – روزنام

ســرِد زمیــن مانــده بــود.
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بهمن ماه ) تکرار( یا روایت دوم از بهمن ماه:

کــه آقــای شــهاب  ســاعت چهــار بعــد از ظهــِر روز بیســت و هشــتم بهمن مــاه هنگامــی 
ســمیع آذر در پــارک ملــت بــرای مــردم شــعر می خوانــد، فاصلــه ی ۱0/88 ده متــر و هشــتاد 
کــه آدم هــا را بــه  وهشــت ســانتیمتر بیــن خــود ومــردم آن قــدر طوالنــی بــه نظــرش رســید 

گربلندگوهــا قطــع شــوند!؟ شــکل نقطــه دید.یــک لحظــه بــه خــود آمــد: ا
کرده بودند. لرزید: بلندگوها را قطع 

کــه پــارک  کاملــن ایزولــه شــده اســت. بــرای اولین بــار می دیــد  کــه بیــن او و مخاطبانــش  دیــد 
گفــت: دیگــر هیــچ  بــه ایــن بزرگــی لخــت و عــور، بــدون آدم اســت. نومیدانــه بــه خــودش 

کســی نخواهــد رســید. وقــت صدایــت بــه 
گرفتــه بــود. حــس  کــه صــدا یــا همــان نامــوس، شــعرش بــود، مــورد تجــاوز قــرار  و بــرای او 
کــه حــاال در حــال سردشــدن و یــخ زدن بــود.  کرده انــد  کــرد دهانــش را پــر از قیــر مــذاب 
البتــه ایــن حــس بصــورت مهمــان و دلشــوره در مهرمــاه بــه وســیله ی پزشــکان متخصــص 
کــه در ایــن ســال ها عــادِت  داخلــی بــه او ابــالغ شــده بــود. امــا او، بــا خوش خیالــی تاریخــی 

ــود. ــرده ب هــر روشــنفکری شــده اســت، از آن عبورک
پشــت تریبــون ، اول لرزیــد. بعــد صورتــش خیــس شــد: مخاطبــی نبــود تــا آن هــا را حتــا بــه 
شــکل نقطــه ببینــد. هرچــه بــود، درختــان لخــِت ســپیدار بــود و صــدایِ   زود رس و نابالــِغ 

کالغ هــا: غــار
                   غـار
                   غـار

بی کســی و تنهایــی خــود را در ایــن شــهر ِ  دو میلیــون و صدهــزار نفــر)دو میلیــون و صدهــزار 
نفــر جمعیــت ثابــت و دوازده تــا بیســت میلیــون جمعیــت شــناور بنــا بــه آمــار رســانه ها.( 
کــرد و تصمیــم فرهنگــی، اجتماعــی، تاریخــی،  کــرد. بــه درختــانِ  لخــِت ســپیدار نــگاه  حــس 

گرفــت: و فلســفی خــود را 
                                                    دار
                                                    دار
تصویرگر: عاطفه شفیعی راد                                                    دار

Illustrator: Atefeh Shafiei Rad
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محمدعلی آتش سودا

ویتریــن  تماشــای  حــال  در  کــراه  ا بــا  و  ایســتاده  مــادر  دســت  در  دســت  ســاله  ده  پســر 
ــا شــوق و ذوق  شیشــه ای یــک حمــام ســنتی در مــوزه ی مردم شناســی بــود. پــدر داشــت ب
ــی  ــیار طبیع ــمه ی بس ــه مجس ــت شیش ــت. پش ــس می گرف ــه ای عک ــن شیش ــل ویتری از داخ
ــود  ک ب ــا دال ــی از آن ه ــت. یک ــرار داش ــد، ق ــته بودن ــر بس کم ــر  ــی ب نگ

ُ
ــی ل ــه همگ ک ــرد  ــد م چن

کــف حمــام نشســته و خمیــده و دو دســتش را از جلــو  کــه  و داشــت پشــت مــرد دیگــری را 
گوشــه  ی ســمت راســت یــک نفــر دولچــه ای را  کیســه می کشــید. در  گذاشــته بــود  بــر زمیــن 
گوشــه ی ســمت  گرفتــه و ظاهــرا در حــال ریختــن آب بــر ســر وی بــود. در  بــر ســر مــرد دیگــری 
چــپ نیــز یــک مــرد نشســته بــود و مــرد قوی هیــکل دیگــری پشــت ســر او ایســتاده و و زانــوی 
کنــار دیــوار هــم یــک  گذاشــته و یــک دســتش را از پشــت بــاال آورده بــود.  خــود را بــر پشــت او 
ــد از  ــر بع ــود. پس ــور ب ــر ش ِگل س ــه  ــد تک ــل آن چن ــه داخ ک ــت  ــرار داش ــی ق ــک مس کوچ ــن  لگ
گفــت: »داره دســتش  کــه داشــت دیگــری را ماســاژ مــی داد آهســته  ــه مــردی  کــردن ب ــگاه  ن

می َکنــه.«  رو 
کشــید و بــدون آن  کــه حــدودا ســی ســال داشــت و صــدای پســر را شــنیده بــود آهــی  مــادر 
کــه قدیم هــا همــه چــی ســالم و طبیعــی بــوده.«  گفــت: »واقعــا  کنــد  کــه بــه او یــا بــه پــدر نــگاه 
گفــت: »ببیــن بــا چــی داره آب می ریــزه رو ســر دوســتش.« بعــد لبخنــد ملیحــی بــه پســر زد و 

پسر با لحنی انکارآمیز پرسید: »مگه دوش حموم ناسالمه؟«
کجــا  کــه از پاســخ ســوال اول ناامیــد شــده بــود ادامــه داد: »از  کــرد و پســر  مــادر ســکوت 

دوستشــه؟« می دونــی 
مادر جواب داد: »باید دوستش باشه. وگرنه چرا باید آب بریزه رو سرش؟«

گفت: »شاید هم داداشش باشه.« پسر 
کــه نبایــد ایــن ســوال و جــواب اعتراضــی  مــادر دســت پســر را بــه عمــد فشــرد و پســر فهمیــد 

را ادامــه دهــد.
گفــت: »روتــون رو بکنیــد  گرفتــن خســته نمی شــد خطــاب بــه آن هــا  کــه انــگار از عکــس  پــدر 

ایــن ور. می خــوام ازتــون عکــس بگیــرم.«
گــردن  گرفتــه رو بــه پــدر ایســتاد. مــادر دســتش را دور  کــرد و بــا چهــره ای  پســر زیــر لــب غرغــر 

ی ِگل سر شور نوستالژ
)از مجموعه ی »داستان های سانسور شده«(

پســر انداخــت و لبخنــد زد. پــدر چهــره ی عبــوس پســر را بــه روی خــودش نیــاورد و چیلیــک 
کنــار دســت پســر و مــادر ایســتاد. مــادر  گرفــت. بعــد رفــت  چیلیــک چنــد عکــس پــی در پــی 
گویــی بــه دنبــال تاییــد پــدر اســت ادامــه داد: »تــو هــم همــراه بابــات تــو ایــن  کــه  بــا لحنــی 

حمام هــا می رفتــی نــه؟«
گفــت: »عزیــزم! مــن فقــط پنــج ســال از تــو بزرگتــرم. اصــال  گرفتــه بــود  کمــی لجــش  کــه  مــرد 

کــه همچیــن حمومــی رو از نزدیــک ببینــم نداشــتم!« شــانس ایــن رو 
کــه  گفــت: »قبــول داری  کــه ســعی می کــرد طعنــه ی مــرد را نشــنیده بگیــرد  زن در حالــی 

رو می شســتند.« بــا چــی سرشــون  کــن  نــگاه  بــوده؟  راحت تــر  زندگــی خیلــی  قدیم هــا 
مرد قاطعانه جواب داد: »صد در صد!«

که قدیم ها از این ها به سرش می زده.« گفته  زن ادامه داد: »ِگل سر شور. مادرم برام 
کــه داره پیــش مــی ره تــا  کــه همــه ش شــده مــواد شــیمیایی! اینجــوری  گفــت: »آره! االن  مــرد 

چنــد ســال دیگــه همه مــون از ســرطان مردیــم. بریــم؟«
زن سرش را به عالمت موافقت تکان داد.

پســر هنــوز پشــت ویتریــن ایســتاده بــود. نگاهــی بــه موهــای پرپشــت پــدر انداخــت و بعــد بــه 
کــه نیمــی از آن هــا از زیــر روســری بیــرون بــود نگریســت و  موهــای بلنــد و رنــگ شــده ی مــادر 
کشــید و در فکــر فــرو رفــت. بعــد دوبــاره  آخــر ســر دســتی بــه موهــای خوشــبو و بــراق خــودش 
کــرد و  کــه پشــت ویتریــن در حمــام مــوزه بودنــد یــک بــه یــک ورانــداز  کچلــی را  ســر مــردان 
کــه داشــتند از آنجــا دور می شــدند،  کــه ســوالی بکنــد پشــت ســر پــدر و مــادرش  بــدون ایــن 

راه افتــاد.
شیراز، ۹4/7/۱۱

تصویرگر: میثم موسوی

Illustrator: Meysam Mousavi
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میثم پویان فر

کــه اذیتــم می کــرد. خالصــه  کشــیدم بیــرون. چنــد وقتــی بــود  ج طحالمــم از یــارو  -تــازه! خــر
یــارو رو می دیــدی. داشــت خودشــو  کاش قیافــه ی  کــردم.  نــو  تــا پاییــن  بــاال  خودمــو از 
گوشــه ی هلفدونــی.  کــه هســت. نــدی پولشــو، میاندازمــت  گفتــم همینیــه  جــر مــی داد. 
کــی می خواســت  ــو می کشــت چــی؟  ــه مــی زد من گ ــی ا ــراش می ســوزه. ول ــم ب ــه وقتایــی دل ی
کــی مــی داد؟ تــو ایــن دوره زمونــه رحــم و مــروت  جــواب زن و بچمــو بــده؟ جــواب ســارای منــو 
کنــه...  کــه بفهمــه چجــوری بایــد رانندگــی  نبایــد داشــت. اینقــدر دهنشــو ســرویس می کنــم 

گفتــی تــو هــم دل و رودت ریختــه بــه هــم. پــس 
گرفتــه. تــو ایــن هیــری ویــری  کار نمی کنــن. غمــم  کلیه هــام خــوب  کلیه هــام.  می گویــم: 
گفــت وضعشــون خرابــه. گرفتــه. رفتــم دکتــر  کــه  هــزار تومنــو رو هــوا می زنــم اینــام بازیشــون 
-کاش تــو هــم یــه تصادفــی چیــزی بــرات پیــش می ومــد. بــا منصــور صحبــت می کــردم و 
ج مرجاتــم از یــارو می کشــیدیم بیــرون.  گــردن یــارو. یــه ســری خر کلیه هاتــم میانداختیــم 
گفتــی پســرت چقــدر بدهــی بــاال آورده؟ کــن اصــال.  ولــی خــب ... تــو اینــکاره نیســتی. ولــش 

نمی دانــم چــه جوابــی می دهــم. حواســم جــای دیگریســت. تــوی فکــرم حرفــش را تکــرار 
عمــر  یــک  چــه؟  مــن  می توانــد.  او  حالــش.  بــه  خــوش  نمی شــود.  می شــود؟  می کنــم. 
کــرده ام. مــی روم ســمت  کــی از او خداحافظــی  کــن و آخــرش چــه؟ نمی دانــم  خرحمالــی 
ــان خلوتــی اســت. پاهایــم سســت اســت. صــدای  ــان رد می شــوم. خیاب ماشــین. از خیاب
کنــد حرکــت می کنــد. تقریبــا خیابــان را رد  ماشــین می آیــد. نیســان اســت. بــار دارد. چقــدر 
کننــد. تعجــب  کــرده ام امــا چــرا پاهایــم دیگــر نمــی رود. ایــن دو قــدم آخــر را نمی خواهنــد رد 
کنیــد!  می کنــم. بهشــان حتــا نــگاه می کنــم. انــگار بــه فرمــان مــن نیســتند. برویــد! حرکــت 
کــه انــگار حداقــل صــد تــا ســرعت دارد.  نیســان بــه مــن می خــورد. تودهــی آهنــی عظیمــی 
ولــی اینقــدر ســرعت نداشــت. نهایتــا ده تــا. و چــرا مســیرش را عــوض نکــرد. چــرا اینقــدر 
محکــم اســت. چــه درد بــدی! پــرت می شــوم و محکــم زمیــن می خــورم. نیســان چنــد متــر 
آن طرف تــر می ایســتد. رویــم بــه ســمتش اســت. راننــده در را بــاز می کنــد و بــا تــرس نگاهــم 
نــگاه می کنــد و دوبــاره ســوار  را  ثانیــه می شــود؟ نمی دانــم. حــاال اطــراف  می کنــد. چنــد 
کل دنیــا آوار می شــود  می شــود. بــر خــالف پیــاده شــدنش بــرای ســوار شــدن مصمــم اســت. 

تـــــــــن

یــک  بــه تمــام معنایــم.  یــک احمــق  بــه مــن! مــن  بــرود؟ لعنــت  ســرم. چــرا می خواهــد 
ــی  ــش. ول ــم بخوانم ــم. نمی توان ک را نمی بین ــال ــت. پ ــار اس ــمانم ت ــت. چش ــده ی بدبخ بازن
ــا خــودم طــرف  کــرده البــد. می خواهــد وجدانــم را ب گل  نیســان عقــب می آیــد. انســانیتش 
ج دارم پدرکــم! ازت معــذرت می خواهــم پیشــاپیش. همینطــور دنــده  کنــد. امــا مــن خــر
عقــب می آیــد و می آیــد. چرخــش بــه  صورتــم رســیده، امــا نمی ایســتد. می آیــد و تمــام 
ــم  ــد. نمی دان ــار می ده ــرم فش ــات را روی س کائن ــام  ــنگینی تم ــد. و س ــر می کن ــمانم را پ چش
کوچــک می شــود. امــا همانقــدر طــول می کشــد. خیلــی  ــر بی نهایــت چقــدر  ثانیــه بخــش ب
لحظــه ی  یــک  می گــذرد.  مــن  بــر  قــرون  تمــام  انــدازه  بــه  کوتــاه  یک لحظــه ی  آن  کوتــاه. 
ــد.  ــوده ام آزاد ش ــن فرس ــاال ت ــاال.  و ح ــا ح ــات ت ــش حی ــدازه ی پیدای ــه ان ــا ب ــی. تقریب طوالن
کلمــه ی  کــدام تــن؟ امــا نمی دانــم جایــش چــه بگویــم. و بعــد از آن ایــن  چــه متناقــض. تــن. 

متناقــض ســبکی بی نهایــت را تجربــه می کنــد.

تصویرگر: محمود حسینی

Illustrator: Mahmood Hosseini
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گلناز توکلیان

"حــاال خونــه تاشــب بــوی خطــی هــای ونــک- تجریــش رومــی ده!" ایــن را، بــدون آنکــه 
کنم،مــی  گویــم و هــود را روشــن می کنــم، الی پنجــره راهــم بــاز می کنــم تــا  برگــردم ونگاهــش 

ــد. ــپزخانه نمان ــن درآش ــیگار نازنی ــوی س ب
گفته بــود  کنــد. نیم ســاعت قبــل ترکــه تلفــن زده بــود و  منتظــرم تاخــودش ســرصحبت را بــاز 
می خواهدیــک ســر بهــم بزنــد، بــو برده بــودم یــک طــوری شــده. ازده ســال پیــش، وقتــی 
ــود.  ــه ماســر نزده ب ــود، نازنیــن همین جــوری، وســط روز، ب کرده ب شــایا مهدکــودک راشــروع 
کافی شــاپ،  تــا  یاســرکار  تاســرکار،  دانشــگاه  راه  بیــن  هولکــی،  هــول  هــم  موقع هــا  آن 

می رفــت.  و  می چالنــد  راخــوب  وخواهــرزاده اش  می آمــد  نیم ســاعت 
کشــمش های تــو ماهیتابــه  را زیــر و رو می کنــم  گاز، بادقــت  کنــار  کابینــت  تکیــه داده ام بــه 
کشــمش بــه جانــم بســته اســت، فقــط بــرای اینکــه مجبــور  انــگار زمــان تفــت دادن هــر دانــه 

کــه نشســته پشــت میزآشــپزخانه. کنــم  نباشــم بــه طــرف نازنیــن نــگاه 
باالخره صدایش درمی آید؛" حاال با این همه تمرکز داری چی درست می کنی؟"

کــه دود ســیگار را آرام ازیــک طــرف لبــش فــوت  ســرم را بــر می گردانــم و نگاهــش می کنــم 
بــا  کشــمش پلو  می گویــم؛"  بگیــرد!  گنــد  بــوی  تــا  دســته گل من  آشــپزخانه ی  تــو  می کنــد 

ونــی!" غ زعفر مر
کاغــذی خیــس ،    ابروهایــش را بــاال می انــدازد، ســیگارش را مثــل همیشــه تــوی دســتمال 
غ داریــم،  گویــد؛" وا! زرشــک پلوبامــر گرفتــه ، مــی  کــه بــه نظــرم  کندوباصدایــی  خامــوش مــی 

ــات درآوردی؟!"  کج ــمش پلو رو از  کش
کــه چی شــده، آنوقــت نازنیــن دارد ســر  حــرص می خــورم از دســتش. مــن دل تودلــم نیســت 

منــوی غــذای خانــه ام، چانــه می زنــد.
نگاهــش  به رویــش.  رو  صندلــی  روی  می نشــینم  مــی روم  و  می کنــم  خامــوش  را  زیــرگاز 
دلــش  وقــت  هــر  کــه  بچه گی هایــش  عیــن  مــی دزدد.  ازمــن  را  چشــمهایش  می کنــم. 
ــرد و ســرش را می انداخــت  ــا بشــنود، لــج می ک ــد ی نمی خواســت در مــورد چیــزی حرفــی بزن

پاییــن. 

صادره از چین

ــا شــدی  ــه ایــن موقــع روز پ ک ــه اینجایــی، بگوچــی شــده؟ چیــزی شــده  ک می گویــم؛" حــاال 
اومــدی!"

ســرش را بــاال می گیــرد. چشــم هایش خیــس نیســتند. نــوک بینــی ش هــم قرمــز نشــده. 
کــم  نازنیــن،  کنــد.  راخفــه  گریــه اش  بخواهــد  کــه  نیســت  ناراحــت  آنقــدر  پیداســت 
خبردارشــدیم،  کــه  روزی  دربیایــد.  اشــکش  مــن،  حتــی  کســی،  می آمدجلــوی  پیــش 
کــرد و جیــغ  گریــه  کرده انــد، آنقــدر بلنــد  پدرومادرمان،درتصــادف جــاده ی چالــوس، فــوت 
کــه هــر دو ســاعت یــک بــار از حــال می رفــت ولــی از فردایــش، فقــط چشــمهایش خیــس  زد 

بودنــد و نــوک بینــی ش قرمــز.
دکمــه ی چایی ســاز روی میــز را می زنــد و دوبــاره نگاهــم می کنــد؛" یادتــه بچــه بودیــم و 
ک ببینیــم و شــب تــا صبــح از تــرس بچپیــم  دوســت داشــتیم عیــن خــل وچــال هــی فیلــم ترســنا
زیــر یــه پتــو؟ جــرأت هــم نداشــتیم یــک تارمــو یــا ناخــن انگشــت پامــون از پتــو بیــرون بمونــه! 

یادتــه؟"
کبــری می بافــد. دکمــه ی چایی ســاز  کــه ایــن جــور دارد صغــری  میفهمــم اوضــاع پــس اســت 
کــه  تقــی می کنــد و می پــرد بیــرون. بلندمی شــوم و برایــش بزرگتریــن لیــوان دســته داری 

چ بخــورد. ــار کنیــم، دوســت دارد چایــی اش ر اتــوی پ داریــم را مــی آورم. ولــش 
کــه جلویــش می گــذارم، می پرســم؛ " یعنــی چیــزی شــده ترســیدی؟ بابــا! دق مرگــم  چایــی را

گــو؟!" کــردی تــو. چــرا حــاال واســه مــن شــدی شــهرزادقصه 
نازنیــن انــگار اصــأ نمی شــنود مــن چــه می گویــم. انــگار دارد بــا خــودش حــرف می زنــد؛" یــه 
کــه تــوی تلویزیــون دارنــد  فیلــم بــود نمی دونــم چی چــی! اولــش یــه مــرده رو نشــون میــده 
گنــده زده بــود. خبرنــگار میگــه  باهــاش مصاحبــه می کننــد. یــارو وســط ابروهــاش یــه چســب 

کتــاب بخونــه. یادتــه؟" ایــن آقــا می تونــه ذهــن تمــام آدمــا رو عیــن 
یــادم نیســت. ســرم را تــکان می دهــم. می گویــد؛" مگــه میشــه؟! ده باردیدیمــش. خالصــه 
کلــه ی  کــه خیلــی حالــش خرابــه چــون همــه اش صداهــای تــوی  کلــی نالــه می کنــه  یــارو 
دوروبریــاش،  یــه راســت میــان توکلــه ی اون. بعــد هــم یــه هوچســب رو می کنــه و یــک 
کرده بــود تــا مثــأ  کله شــو ســوراخ  ســوراخ گنده روی پیشــونیش بــوده. االغ بــا مته برقــی 

ــاد؟!" ــادت نمی ــوز ی ــرون! هن ــرن بی ــرش ب ــا ازس صداه
کــه می گویــد. می خواهــم بــه هــوای دستشــویی، بــروم تــو  کالفــه شــده ام ازپــرت وپالهایــی 
اتاقــم و یواشــکی زنــگ بزنــم بــه حمیــد. بپرســم خبــردارد زنــش حالــش خــوش نیســت.اصأ 
بهــش بگویــم بیایــد اینجــا. هیچکــس مثــل حمیــد از پــس نازنیــن برنمی آیــد. بســکه آرام 
کــه  اســت. مهربــان اســت. رگ خــواب نازنیــن را بلــد اســت. تــوی دلــم می گویــم چــه خــوب 

حمیــد را داریــم و از جایــم بلنــد می شــوم.
ــز  ــی ش قرم ــس و بین ــمهایش خی ــم چش ــاعدم. می بین ــذارد روی س ــتش را می گ ــن دس نازنی

می نشــینم. شــده اند. 
گرفتــه؛" ســرم داره می ترکــه، بســکه تــوش پرشــده. منــم دلــم می خــواد یــه  صدایــش بیشــتر 
کلــه ام، بلکــه یــه خــورده خالی شــه، ســبک شــه. تــازه حــال اون بنــده  کنــم تــو  ســوراخ بــاز 

خــدا، خــل وچلــه رو می فهمــم!" 
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کــش دور موهایــش را بــه تنــدی می کشــد و موهــای بلنــدش     دســت می بــرد پشــت ســرش و 
کــف  می ریزنــد روی شــانه اش. دســت هایش را می بــرد الی موهایــش و می چســباند بــه 

گوش هــا. چشــمهایش رامــی بنــدد و زیرلــب می گویــد؛" حمیــدزن داره!" ســرش،باالی 
کوچــک  خواهــر  کــه  می بینــم  دارم  خــودم  چشــم  بــه  می کنــم.  ســکته  تــرس  از  دارم 

قاطی کــرده.  ک  پــا عزیزکــرده ام، 
دســتم را آرام می کشــم روی ســرش. چشــم هایش را بــاز می کنــد. از نگاهــش دلــم هــری 
پاییــن می ریــزد. می گویــم؛" قربونــت بــرم، حمیــد مــا رومیگــی؟ آره، زن داره. خودتــی!"

تــر از خونــه ی خودمونــه. یــه پســر  کوچــه باال می گویــد؛" دوســاله زن داره. خونه شــم دو تــا 
یــه ســاله هــم دارن!"

کــه نازنیــن با چشــم های  گرفته هــا شــده  کــه نمی بینــم اماحتمــأ قیافــه ام شــبیه بــرق  خــودم را 
خیــس و بینی قرمــز، یــک هــو بلنــد می زنــد زیرخنــده. خنــده اش هــم ناخــوش احــوال اســت. 
کــن من کــه فهمیــدم  ال بــه الی قهقهه هایــش می گویــد؛" توکــه ایــن شــکلی شــدی، تجســم 

چــه ریختــی شــده بودم؟!"
کار افتــاده انــگاری. قیافــه ی حمیــد می آیدجلــوی چشــمم.  نمی دانــم چــه بگویــم. مغــزم از 
ــه نازنیــن نــگاه می کنــم. خنده هایــش  ــه راه، حمیــد عاشــق . ب حمیدمظلــوم، حمیــد ســر ب
کــت ســیگارش را بیــرون می کشد.می پرســم؛" تومطمئنــی؟ آخــه  کیفــش پا بندآمــده ، دارد از 

مگــه میشــه؟ " 
بیــرون  بیشــتر  برجســته اش  گونه هــای  می زنــد.  عمیقــی  پــک  و  می گیرانــد  را  ســیگارش 

از همیــن چنــد روز پیــش شــده. انــگار الغرتــر  می زننــد. 
تــو ســوپرمارکت  زنــه اومدســراغم. یعنــی نیومــد ســراغم، همدیگــه رو  " مطمئنــم. خــود 
دیدیــم. یــه هــو انــگار ترکیــد و همه چــی رو ریخــت بیــرون. آخــه میشناســیمش، خــوب!"
صدایــم درنمی آیــد. نازنیــن انــگار می فهمــد اوضــاع و احــوال مــن از خــودش بدتــر شــده، 
ــاورت میشــه؟! " گرفتــه هــم نیســت می گویــد؛" شــینیو اه! ب کــه بــه نظــرم دیگــر  ــا صدایــی  ب

کیلــو وزن و یــک  ــا چهــل  ــو ب کوچول ــاز و  ــاورم نمی شــود. شــینیو؟! شــینیوی ن ــه ب ک معلومــه 
ــن؟!  ــادره ازچی ــد، ص ــر و نیم ق مت

تعریــف  تــاب  و  بــا آب  برایــم  نازنیــن  کــه  بودیــم  پیــش، همین جــا نشســته  چهــار ســال 
کرده بــود، حمیــد می خواهــد تنهایــی او را بفرســتت چیــن تامعاملــه ای نــان و آب دار جــوش 
کــه  بدهــد. خــودش نمی توانســت یــه هفتــه بــاالی ســرکارش نباشــد، انگلیســی نازنیــن هــم 
گوانجــو، پیشــنهادی عالــی بــه حمیــد داده بــود  کاغذ رنگــی در  کارخانــه ی  حــرف نداشــت. 
کالهبــرداری می خواســت قبــل ازمعاملــه، بــه چشــم خــودش یــا زنــش،  و حمیــد از تــرس 
هفتگــی  ده  بــه  قبلــی،  بــار  دو  شــده.  فهمیدحاملــه  نازنیــن  دم رفتــن،  ببینــد.  را  جنــس 
نرســیده، خونریــزی می کــرد و بچه هــا می افتادنــد. اســتراحت مطلق برایــش تجویــز شــد و 
ــش،  ــد رفتن ــه روز بع ــرود. س ــود ب ــور ب ــر مجب ــه دیگ ک ــد  ــردن حمی گ ــاد  ــافرت افت ــت مس زحم
بچــه بــاز هــم افتــاد. معاملــه جــوش خــورد و بعدچندوقــت حمیــد شــد نماینــده ی انحصــاری 
کارخانــه را دیدیــم،  کارخانــه ی چینــی در ایران.عیــد ســال بعــد همــه بــا هــم رفتیــم چیــن. 
کــه به نظــر می رســید  بــود  صاحبــش را هــم. مردچشــم تنگ ریزانــدام همیشــه خندانــی 

کــه  کنــارش جــم نمی خــورد. نفهمیدیــم  عاشــق حمیدشــده. یــک بندصدایــش مــی زد و از 
ــا هــم صحبــت می کننــد. نــه ایــن چینــی بلدبــود، نــه او فارســی. انگلیســی هــر  چه جــوری ب
گفــت بیست وپنج ســاله  کارخانــه دار بــود. وقتــی  دو هــم تعطیــل. شــینیو تنهــا بچــه ی آقــای 
اســت، مــن ونازنیــن پقــی زدیــم زیرخنــده. شــرط بســته بودیم ســر ســن وســالش. مــن 
کــه اصــأ شــینیو  می گفتــم پانــزده، نازنیــن می گفــت دوازده. تــازه دو روز اول اصــرار داشــت 
پســر اســت ، اینهــا بلــد نیســتند دختــر وپســر بــه انگلیســی چــه می شــوند. حــاال همــان 
پســردوازده ســاله ، آمــده ایــران شــده هــووی خواهــرم! خــوب معلــوم اســت نمی خواهــم 

کنــم. بــاور 
کــه روشــن می کنــد، دیگــر نــه چشــم هایش خیســند نــه نوک بینــی ش  نازنیــن ســیگار ســوم را 
گرفتــه. نمی خواهــم  قرمــز. انــگار بــه مته برقــی و ســوراخ روی پیشــانی هــم فکــر نمی کنــد. آرام 
کــه ســالی دو بــار  کجــا عروســی کردن؟ حمیــد  بدانــم ولــی بــاز می پرســم؛" آخــه چــه جــوری؟ 

بیشــتر چیــن نمــی ره؟ یعنــی حمیــد بودایــی شــده یــا دختــرک مســلمون؟"
یــه  می کنــه؟  فرقــی  چــه  می گویــد؛"  و  می دهــد  بیــرون  پوفــی  باصــدای  را  دود  نازنیــن 
غلطی کــردن دیگــه! دختــره تــازه اومــده ایــران. مثــل اینکــه حمیدجــان طاقــت دوری از 
پســر قندعسلشــو نداشــته. اونــم چــه پســری! شــکل مــادره روداره بــا چشــمای زاغــول 

افغانیــای هــزاره ای!" بچــه  حمیــد. عیــن 
کــه  کنــم  کاوه تعریــف  خنــده ام می گیــرد، ازهمــه چیــز. فکــر می کنــم شــب چه جــوری بــرای 
کــم ســرکوفت حمیــد را  کــوک شــود.  کیفــش  کاوه  گنــدی زده . شــاید هــم  باجناقــش چــه 

دریــن هشــت ســال نخــورده!
کردی؟ کاوه بگم؟ اصأ با حمید رو در رو  می پرسم؛" به 

کــه  کشــیده، از ســوپر  می گوید؛"حتمــأ زحمــت خبــردادن بــه حمیــد رو خــود شــینیوجان 
گوشــیم.  کنــم و بیــام اینجــا، ده بــار زنــگ زد روی  رســیدم خونــه تــا بخــوام خودمــو جمــع 
کاوه هــم نبــاش! از ب بســم الــه، از  کــردم. نگــران  جــواب نــدادم و آخــرش هــم خاموشــش 

ــدت!" ــن م ــوده ای ــون ب ــک حالش کم ــم  ــی ه کل ــته و  ــر داش ــز خب همه چی
کــه هســت، اصــأ نیســت. زندگــی خــوب  ســرم ســوت می کشــد. چه قــدر همه چیــز آن طــور 
ــغ،  ــربچه های نابال ــکل پس ــینیوی ش ــق، ش ــوم عاش ــد مظل ــن، حمی ــد و نازنی ــوش حمی و خ

کــه ســرآدم بــاالی داربــره ولــی دروغ نگــه!  کاوه وشــعارهای ابلهانــه اش 
کــه زیــر نــور پنجــره، عیــن ابــر نازکــی  کــه خامــوش می کنــد، دودهایــی را  نازنیــن ســیگارش را 
تــوی آشــپزخانه، بــه آرامــی حرکــت می کننــد را بــا دســتهایش به هــم می ریــزد و انــگار بخواهــد 
کــردم.  گنــدو  کــه خونــه رو بــو  کنــد می گویــد؛" االن داری تودلــت فحشــم مــی دی  عذرخواهــی 

کــه یــه ســاعت دیگــه ازمدرســه می رســه!" شــایا هــم 
گاز و درش را بــاز می کنــم. قوطــی  کابینــت بــاالی  ازجایــم بلنــد می شــوم. مــی روم ســمت 
اســفند را بیــرون مــی آورم و می گویــم؛" ایــن وســط نمی خوادغصــه ی بــوی خونــه رو بخــوری. 

االن یــه عالمــه اســفند دود می کنــم ، هــم بــو رو می بــره هــم چشــم نمی خوریــم!"
نازنین می پرسد؛" چشم برای چی؟"

می گویم؛" برای این همه خریت!"
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ی حمید جعفر

گونــه. مــژه، ناخــن و موهــای مصنوعــی.  ــرد حجیــم. رژ لــب و  ِگ ریمــل. پنکیــک. برس هــای 
ِکرم هــای ضــد چــروک و آفتــاب. اتــو، ژل، تافــت بــا مــارک ایوروشــه. لنزهــای زیبایــی. ادکلــن 
کــه  کاری  و اســپری ها. ســرمه. خــط چشــم و ابــرو و لــب و یــک آیینــه ی قــدی بــا قــاب مینــا
شــراره بــرای بــار آخــر، خــودش را درون آن، برانــداز می کنــد و بعــد از ریختــن موهــای شــرابی 

بنفــش بــر روی پیشــانی می گویــد:» اینــم یــه " آرایــش غلیــظ".«
کاتریــن زتــا جونــز و ... روی دیوارهای  نگاهــی بــه پوســترهای آمانــدا ســیفرید، امــا واتســون، 
کهربایــی اتــاق خــواب می کنــد و از روی صندلــی چوبــی مقابــل میــز  آرایــش بلنــد می شــود  زرد 
کمــد لباس هــا مــی رود و آن را بــاز می کنــد. از بیــن روســرهای شــالی، الجــوردی  و بــه ســمت 
ــی  ــاپورت جین کش ــلوار س ــز ش ــی و نی ــی لجن ــی، آب ــای مجلس ــد و از مانتوه ــاب می کن را انتخ

ــد. ــی را می پوش آبی نفت
گا از باندهــای  گا از زیــر دِر فندقــی اتــاق خــواب، صــدای آهنــگ " اینگونــه متولــد بشــو" لیــدی 
گام بــر مــی دارد و بلنــد می گویــد:  ال ســی دی شــنیده می شــود. بــه ســمت دِر خروجــی خانــه 
» ریمــا جــان! مامانــی! مــن زود مــی رم قصابــی شــاهین و بــر می گــردم. یــه بــار نــری روی 
بــر می گــردم.  تــا مــن زود  کــن  بــازی  بــا اســباب بازی هات،  تــراس؛ خطــر داره.  نرده هــای 

باشــه مامانــی؟!«
کــه دقایقــی پیــش خــورده، پنیــری اســت؛  گوشــه ی لبــش از صبحانــه ای  کــه هنــوز  ریمــا 

مامان جــون.« باشــه  گویــد:»  مــی  و  می فشــارد  بغلــش  در  را  باربــی  عروســک 
کــه شــراره در را می بنــدد. منتظــر  رایحــه ی ادکلــن ایوفوریــا 20۱۵ در فضــای هــال می پیچــد 
آسانســور می شــود. در البــالی جمعیــت آسانســور بــه ســختی لــول می خــورد. طبقــه ی 
در  آرامــی  بــه  می گــذرد.  ج  ُبــر نگهبانــی  مقابــل  از  می شــود.  ج  خــار آسانســور  از  همکــف 
پیــاده روی خیابــان مســتوفی قــدم می زنــد. از خــط عابــر پیــاده خیابــان عبــور می کنــد و 
وارد پیــاده روی ســمت راســت خیابــان می شــود. بــا چشــمانش بــه تابلــوی ســردِر یکــی از 

کــه روی آن نوشــته شــده اســت:» قصابــی شــاهین«  مغازه هــا نــگاه می کنــد 
کــه ربــوده اســت، می گــذرد تــا دِر شیشــه اِی ســکوریت قصابــی  از البــالی چشــمان عابرانــی 

آرایش غلیظ

را بــه داخــل ُهــل می دهــد و وارد آن می شــود.
 ***

ــد  ــه می کنــد. نمی توان گری ــه  ــد و شــروع ب ــی را محکــم روی زمیــن می کوب ریمــا عروســک بارب
گذشــته ولــی هنــوز او نیامــده اســت. قطــرات  کنــد. االن ســاعت ها  دوری مامانــش را تحمــل 
کودکانــه ی ریمــا جــاری می شــود و او پی در پــی  اشــک همچــون مرواریــد بــر روی صــورت 

کــی میایــی!... .« فریــاد می زنــد:» مامــان! مامــان جونــم! پــس 
میــد همچــون خــون در رگ هــای ریمــا جریــان و ســریان 

ُ
صــدای زنــگ در بلنــد می شــود. ا

ُکلــی  پیــدا می کنــد. دوان دوان بــه ســمت در مــی دود و منتظــر اســت تــا مامــان شــراره اش بــا 
کوفتــه از اداره  کــه خســته و  خریــد و خوردنــی، وارد شــود ولــی نــه! بابــا محمــدش اســت 
ــه ریمــا  ــذارد و ب کفشــی ها می گ کمــد جا ــاالی  کیــف قهــوه ای خــود را ب آمــده اســت. محمــد 

نــگاه می کنــد و می گویــد:
کردی؟ گریه  گلم! دارم درست می بینم،  - سالم دختر 

- باباجونم، مامان  صب رفت بیرون ولی هنوز هم نیومده.
کجا میرم؟ - نگفت 

گفت میرم قصابی شاهین. کنم  -  فک 
کفش هایــش را در نیــاورده اســت، ریمــا را در بغــل می گیــرد و سراســیمه بــه  کــه هنــوز  محمــد 

ســوی قصابــی مــی رود.
ج شــدن در  ــه البــالی جمعیــت شــلوغ آسانســور. خــار انتظــار جلــوی دِرآسانســور. ورود ب
ج. قدم هــای ســریع در پیــاده رو خیابــان.  طبقــه همکــف. نــگاه غیرمســتقیم بــه نگهبــان بــر
ــه پیــاده روی ســمت راســت.  ــان و رســاندن خــود و ریمــا ب ــر پیــاده خیاب ــور از خــط عاب عب
کــه روی آن نوشــته شــده اســت: »قصابــی شــاهین« ریمــا  نــگاه بــه تابلــوی ســردِر مغــازه ای 
ــتش  ــت راس ــا دس ــی آورد ت ــمت چپ م ــل س ــه بغ ــت، ب کرده اس ــل  ــت بغ ــت راس ــا دس ــه ب ک را 
بــه داخــل  را  دِر شیشــه اِی ســکوریت  و  را ســریع می کنــد  خســتگی درکنــد. قدم هایــش 
هــل می دهــد و وارد قصابــی می شــود. بــه شــاهین قصــاب ســالم می دهــد و از او دربــاره 
کامــی می گیــرد و  همســرش شــراره پرس و جــو می کنــد. شــاهین از ســیگار مخــدر ســرطانزا 
ــد و  ــی می کن ــار بی اطالع ــی، اظه ــوراخ بین ــت س ــان و جف ــرون دادن دودش از ده ــد از بی بع
بــا صــدای تیــغ دار می گویــد:» امــروز اصــن ندیدمــش. اینجــا نیومــده. دیگــه هــم وقتمــو نگیــر 
کــه مــن تــووی ایــن شــهر دراندردشــت قصابــی نــدارم؛ حتمــن رفتــه یــه  و مزاحــم نشــو. فقــط 

قصابــی دیگــه.«
کســی  محمــد و ریمــا ناامیــد امیــدوار بعــد از قصابــی، همــه جــا را دنبالــش می گردنــد و بــه هــر 
کــه اصلــن در دســترس نیســت.  گوشــی خــود شــراره  فکرشــان می رســد، زنــگ می زننــد. 

ولــی فایــده ای نداره.انــگار آب شــده و در زمیــن فــرو رفتــه اســت.
کــه از  کــه محمــد چــاره نمی بینــد جــز ایــن  روز، شــب می شــود و شــب، روز تــا ســاعت ۱2 

کمــک بگیــرد. نیــروی انتظامــی 
کوچکــش می پوشــاند و بــا هــم  کفش هــای ریمــا را بــه پاهــای  عکــس شــراره را بــر مــی دارد و 
کالنتــری ۱2۵ یوســف آبــاد مراجعــه می کننــد. ماجــرای را بــا ســروان حســین جمالــی در  بــه 

کــه دیگــر نایــی نــدارد، می گویــد: میــان می گــذارد و بــا صدایــی 
کــه  کــه از خونــه بیــرون رفتــه تــا االن برنگشــته. بــه هــر جــا  - شــراره همســرم از صــِب دیــروز 

)بر اساس واقعیت(
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کســی  فــک می کــردم، ســر زدم و بــه همــه دوســتان و آشــناهاش هــم زنــگ زدم ولــی هیــچ 
کنــم! کجــا رو دنبالــش بگــردم و چیــکار  خبــری ازش نــداره. دیگــه نمی دونــم 

کجا میرم؟ - وقتی می رفت، نگفت 
کــه  کــه مامانــش بعــد از ایــن  کــه اون صــب اداره بــودم ولــی دختــرم ریمــا می گــه  - مــن 

می گــردم. بــر  زود  و  شــاهین  قصابــی  میــرم  گفتــه  داده،  ُصُبوَنشــو 
ــد و  ــه او می زن ــی بعــد از نیــم ســاعت ســواالت مختلــف از محمــد، لبخنــدی ب ســروان جمال
کــه بــه خانــه برگــردد و بــه تالش هایــش ادامــه بدهــد. بــه او قــول می دهــد  از او می خواهــد 

کــه نیــروی انتظامــی تمــام تــالش خــود را بــرای یافتــن همســر مفقــودش انجــام می دهنــد.
می رونــد.  شــاهین  قصابــی  بــه  همکارانــش  از  تعــدادی  بــا  شــخصن  ســروان  بالفاصلــه 
کنــار  الگانــس پلیــس آژیرکشــان و بــا رقــص نــور قرمــز، وارد خیابــان مســتوفی می شــود. 
کــه ســردِر آن  بــه ســمت مغــازه ای  بــا همراهانــش  خیابــان می ایســتد. ســروان جمالــی 
نوشــته شــده اســت:» قصابــی شــاهین« می آیــد و بــا قــدرت دِر شیشــه ســکوریت را بــه 

می دهــد. ُهــل  داخــل 
ــده اســت، از جــا بلنــد  ــا را دزدی ــه دنی ک ــا مامــوران پلیــس را می بینــد مثــل دزدی  شــاهین ت
ــز  ــیگاری روی می ــر س ــی دارد و در زی ــر م ــا ب ــرطانزا را از روی لب ه ــدر س ــیگار مخ ــود. س می ش

ــد. ــوش می کن ــه و خام ــل، ِل َدخ
سروان جمالی به او سالم می دهد و از او درباره ی خانم شراره ضیغمی می پرسد.

کــرده  کــه عــرق از پیشــانی اش جــاری شــده اســت و لــرزش خفیفــی در بــدن پیــدا  شــاهین 
ــمش.« ــن نمی شناس ــدارم. اص ــری ازش ن ــن خب ــد:» م م م ــختی می گوی ــه س ــت، ب اس

کــه تــرس را بــه بخوبــی در چشــمان شــاهین می بینــد، شــکش بــه او بیشــتر  ســروان جمالــی 
می شــود و از همکارانــش می خواهــد تــا بــا دقــت، قصابــی را بگردنــد. خــودش هــم حکــم 
تفتیــش را نشــاِن شــاهین می دهــد. شــاهین خیلــی عصبانــی می شــود و مــی خواهــد تــا 
کنــد ولــی چــاره ای نــدارد. مامــوران بــا دقــت مغــازه و زیــر زمیــن را می گردنــد.  ممانعــت 
فعلــن هیــچ چیــز مشــکوکی را هــم پیــدا نکرده انــد. ســروان هــم خــودش بــه آنهــا اضافــه 
گوشــت زیــر زمیــن  خ  می شــود و بــا دقــت مغــازه و زیرزمیــن را وارســی می کنــد تــا اینکــه بــه چــر
گوشــت توجــه ســروان جمالــی را بــه خــودش جلــب  خ  می رســد. قطــرات خــون اطــراف چــر
گوشــت، شــک او را بــر طــرف می کنــد. امــا ســروان  خ  کنــار چــر گوســفند  گوشــت  می کنــد. ولــی 
گهــان چنــد تــار مــو زنانــه بیــن تســمیه ی  کــه نا ناامیــد نمی شــود بلکــه بــر دقتــش می افزایــد 
گوشــت، چشــمانش را می ربایــد. بــا دقــت بــه تــار موهــا  نــگاه می کنــد. چنــد  خ  الســتیکی چــر

تــار مــوی شــرابی بنفــش زنانــه.
بالفاصلــه دســتور بازداشــت شــاهین را می دهــد و شــاهین را بــرای ادامــه تحقیقــات بــه 

ــد. ــی برن ــری م کالنت
 ***

یک هفته بعد.اتاق بازجویی. ساعت ۱2:00. 
گوشــه ی اتــاق. یــک میــز چوبــی بــزرگ در وســط اتــاق. یــک  چنــد دوربیــن نصــب شــده در 
کــه روی یکــی از آنهــا شــاهین  لیــوان یــک بــار مصــرف تــا نیمــه پــر از آب خنــک. چنــد صندلــی 
گذاشــته  کــه دســتبند زده شــده اند را مقابــل صــورت و روی میــز  نشســته اســت و دســتانی 
کــردن اســت. بــر روی  صندلــی دیگــر، دقیقــن در  اســت و بــا چشــمان بســته، در حــال فکــر 

مقابــل او ســروان جمالــی بــه او خیــره شــده اســت و می گویــد:
ــا پلیــس همــکاری  ــو بگــی و ب ــه حقیقت ک ــه نفعتــه  - تمــام شــواهد و قرایــن علیــه توســت. ب
کنــی وگرنــه فقــط جرمــت ســنگین تــر می شــه. خورشــید تــا ابــد پشــت ابــر نمی مونــه. اینــو مــن 

بعــد از 20 ســال خدمــت، بارهــا و بارهــا دیــدم.
شــاهین دســتانش را روی میــز می انــدازد و نگاهــی بــه ســروان جمالــی می انــدازد و ســپس 

کــه چــاره ی دیگــری نــدارد، شــروع بــه اعتــراف می کنــد: مثــل انســانی 
- دیشــِب اون روز، چــون زنــم تــازه رفته بــود تــور اروپــا و حــاال حــاال هــم نمی اومــد؛ از فرصــت 
کــردم و از شــب تــا صــب نشســتم پــای فیلم هــای مبتــذل. وقتــی صــب، ســرکار  اســتفاده 
کنــم ولــی از آبــروم می ترســیدم. هــر زنــی  اومــدم هــر زنیــو می دیــدم می خواســتم بغلــش 
ــه  کــردم ب کــه شــراره اومــد. وقتــی یــه نگاهــی  ــا ایــن  کــه مغــازم میومــد، هوایــی می شــدم. ت
ک  کشــیده و ناخــن بلنــد بــا ال موهــای خــوش رنــگ و لب هــای قرمــز و چشــمان ســرمه 
کــه معلــوم بــود،  صورتــی، انــدام بیــرون زده از مانتــوی بخصــوص مقــداری از ســینه هاش 
کشــیدمش  گوشــت بهتــر،  دیگــه نتونســتم جلــوی خــودم بگیــرم. بــه بهونــه ی نشــان دادن 
ــا  ــا بهــم زن کــردم ت کارد بــه زیــر زمیــن ُبردمــش و مجبــورش  ــا تهدیــد  ُپشــت یخچــال و بعــد ب
کــرد ولــی چــاره جــز تســلیم  بــده. خیلــی ترســیده بــود، می لرزیــد حتــی خــودش رو خیــس 
گــه بــره بــه پلیــس بگــه چی؟  کــه ا گفتــم  کارم باهــاش تمــوم شــد، بــا خــودم  کــه  نداشــت. بعــد 
گرفتــم و بــا دســت  گرفتــم بکشــمش. بــا یکــی از دســتام محکــم جلــو دهانشــو  پــس تصمیــم 
گوســفند قربونــی  گــردن، شــکم، پهلــو. مثــل  کارد تنــد تنــد بهــش ضربــه زدم.  دیگــم، بــا 
گفتــم  گرفتــه بــودم، ُمــرد. دوبــاره بــا خــودم  کــه دهانــش را محکــم  دســت و پــا زد و در حالــی 
کنــم  گوشتشــو جــدا  گرفتــم تــا  کنــه چــی؟ پــس تصمیــم  کســی جسدشــو ببینــه و پیــداش  گــه  ا
کنــم و بفروشــم. استخووناشــو هــم تــوو زیــر زمیــن چــال  خ  گوســفندا، چــر گوشــت  و قاطــی 

کــردم.  

تصویرگر: میثم موسوی

Illustrator: Meysam Mousavi
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سعید شعبانی

کــه رفتــی؟ دعــوای پــدرش  گفتــه بــود نمی خواســتم بروم.گفته بــودم پــس چــرا رفتی؟چه شــد 
ــاره بگویــد. می خواســتم بگویــد چــرا  گنبدی هــا را می دانستم.نمی خواســتم دوب و ماجــرای 

گفــت: کــه رفتــی؟  رفتــه بــود؟ دوبــاره پرســیدم چــه شــد 
گربــه رفــت زیــر تخت ســیمی و موهــای ســیخ ســیخ  شــده اش را خوابانــد ســناتور  "وقتــی 
کــردم و  گوش هــاش رد  کرد.دســتم را از وســط  کشــیدم ســمت خودم.پــوزه اش را بلنــد  را 
موهــای فــرق ســرش را مالیدم.پــوزه اش خــورد بــه خشــتک شلوارم.دســته ی زیــپ مســی 
عقــب  باشــد.کمی  گرفتــه  عطســه اش  پوزه اش،انــگار  نــوک  ســیاهی  بــه  چســبید  رنــگ 
کشــیدم و راه افتــادم بــه طــرف در  کشــید و روی دســت هاش خوابید.تســمه ی قــالده اش را 
حیاط.بابــام از پشــت پنجــره چســبیده بود بــه شیشــه و خیــره خیــره بــه مــن نــگاه می کــرد.

کــردم و مجــال شــنیدن بــه صــداش  گمانــم می خواســت چیــزی بگوید.ســرعتم را بیشــتر  بــه 
گودمیــدان برســانم. ندادم.می خواســتم زودتــر خــودم را بــه 

گوشــم انداختــم  کــت وینســتون را برداشــتم.یک نــخ پشــت  کوچــک بغــل زانــو، پا از جیــب 
بــه  کــه  زدیم.گودمیــدان  دور  را  گنبدی هــا  محلــه  و  لب هام.پیچیدیــم  بیــن  هــم  یکــی  و 
گردی شــان  گردتــر شــدند و تــوی  کرد،چشــم هاش  دیــدار آمــد ســناتور شــروع بــه خرخــر 
کردنــد بــه چرخیدن.زبانــش ازالی دندان هــا بیــرون پریــد، بــه تنــش تــکان داد و  شــروع 
تــوی  شــده بود.  شــروع  جنگ ســگی  گودمیــدان  رســیدیم  کشــید.تا  دســتم  از  را  تســمه 
ک  گــرد و خــا کشــیده بود و  کفــل ببــری  گــردن و  گودمیدان،پشــمال چنــد زخــم کاری روی 
گرفته بود.مــا رفتیــم بــاالی تپــه ای ایســتادیم. ســناتور تشــنه تر شــد. می خواســت  همــه جــا را 
ــا شــامش را از  گوشــِت ناهــار ی ــد و تکه هــای  ــه می پری ک گودمیدان.مثــل وقتــی  بپــرد وســط 

گرســنه بود.می قاپیــد و می کشــید ؛ول نمی کــرد. دســتم می قاپیــد. همیشــه 
کشــیده بود.زخــم خــورده بــود و له لــه می زد.زبانــش از تمــام صورتــش آویــزان  ببــری عقــب 

شــده بــود.
گودمیــدان دســت می کوبیدنــد و پاهاشــان را روی زمیــن می کشــیدند  جمعیــت ســمت چــپ 
کــه خــون  کــه هجــوم ببــرد امــا ببــری  ک بلنــد بشــود.ببری را تشــویق می کردنــد  گــرد و خــا تــا 

وایتی دوباره از میداِن سگ دعوا ر
به زبان اول شخص مفرد

کشــیده بود و عقــب می کشید.پشــمال  کــرده بــود دمــش را الی پاهــاش  از زیرگوشــش شــره 
ــگ را  ــری جن ــان داد.بب ــتاد.نیش هاش را نش ــاش ایس ــید و روی پاه کش ــو  ــش را جل صاحب
کشان کشــان بــردش ســمِت  گردنــش انداخــت و  باختــه بود.صاحبــش قــالده اش رادور 
گودمیــدان بود.پشــمال زیــر دســت های صاحبــش بــاال  کــه بیــرون از  وانــت ســفید رنگــی 
تــا  بــود  نزدیــک  گرگ هــا  بــه  ،بیشــتر  داشــت  عجیبــی  شــکل  می پرید؛موهــاش  پاییــن  و 
کــردی قهــوه ای رنگــش مثــل  ســگ ها.صاحبش محکــم ایســتاده بــود پاهــاش تــوی شــلوار 
گرفتــه بــود، پــدرم  گنبدی هــا بود.ســگ بازی را از پــدرش یــاد  تنــه درخــت شــده بود.از محلــه 
کــه از  می گفــت پــدرش هــم از پدربزرگــش آموختــه بــود یعنــی همــان ماجــرای مــن و پــدرم 

پــدرش یادگرفتــه  شــغِل ســگ دعوایی را.
کشــیدم ســمت خــودم، جری تــر شــد.بلند شــد روی پاهــاش ایســتاد.تمام تنــش  ســناتور را 
گودمیــدان دنــدان نشــان مــی داد.آب  را ســنگین رو دســت هاش انداخت.پشــمال از وســط 
کــه  دهانــش ســرازیر شــده بــود و روی زمیــن می ریخــت. روی پاهــاش بلنــد شــد پریــد ســمتی 
کشــیدند:  مــا ایســتاده بودیم.جمعیــت برگشــت و متوجــه حضــور مــا شــد، یــک صــدا فریــاد 
کشــیدند. ســناتور بــاال می پریــد انــگار می خواســت از هــوا  ســناتور! ســناتور! ســناتور! و هــورا 
کرد.ســناتور  گرفــت. از زیــر پمــپ شســت و شــو رد  چیــزی بقاپد.جلــو رفتــم.داور ســناتور را 
کمــرش داد و پاهــاش را  کمانی شــکلی بــه  کرد.قــوس  خــودش را تکانــد و موهــاش را ســیخ 

کــرد. بــاز 
گودمیدان رو به روی پشمال. کشیدمش وسط 

گود می مانی؟ گفت: داخل 
کنارش باشم. امروز به همه حمله می کند! گفتم: نزدیک سناتور.باید 

کدوم هم دست نمی زنی.وِاال باختی. گفت: از پشمال دور باش. به هیچ 
ک خال هستم.گنبدی!؟ کا گفتم: قانون رو بلدم مگه نمی دونی پسر 

کــردی می پوشــم.آخه ســگی  گودمیــدون شــلوار  کــه تــوی  گفــت: می دونم.بــه خاطــر باباتــه 
کــه مــن تربیــت بکنــم از خشــتک شــلوار نمی ترســه!
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گفتم: نگران نباش.مال تو بو میده.گندیده نشه.
کــردی. بابــا تــو هنــوز  کــه خونه نشــین شــد نکنــه تــو هــم هــوس خونه نشــینی  گفــت: بابــات 

جوونــی آرزو دارن بــرات.
گفتم:حاال!؟

را  کشــیدم.حرفهاش  ماســید.عقب  صورتم.نفســم  تــوی  خــورد  آمد.نفســش  جلوتــر 
نشــنیدم. جمعیــت تشــویق می کرد.دســت می کوبیدنــد و فریــاد می زدنــد. لب هــاش هنــوز 
بــاال و پاییــن می شــد.چرخید بــه طــرف پشمال.پشــمال بلنــد شــد رو پاهــاش زیــر شــکمش 
کــه می رســید بــه نافــش و بیــن دو رانــش ســفید بود.جــای خالــی بیضــی  خــط ســیاهی بــود 

گــود شــده بــود. کــه فــرو رفتگــی نمایانــی داشــت.گود  شــکلی بــود 
کشــیدمش عقــب و از پشــت ســر وســط  کشــیدم جلوتــر. امــا  ســناتور پریــد جلــو یــک قــدم 
داد. بــاال  را  بریــده اش  دِم  کوفتگــی  کفلــش  تــه  زدم.از  چنــگ  را  بریــده اش  گوش هــای 

تــوی  کرد.بــاد  کــن  جا را  صاحبــش  داد.پشــمال  رهــا  فرمــان  مــا.  نزدیــک  آمده بــود  داور 
ــوا. ــد ه ــمال پری کرد.پش ــا  ــمال را ره ــت هاش ایستاد.پش ــوک انگش ــد روی ن ــاش پیچی پاه

گاز  گردنــش را گاز زد.ســناتور از بــاالی ســر پشــمال خفــت  پاییــن آمد.زیــر ســینه ســناتور را 
کمــرش را  کمــر ســناتور. ســناتور  کشــید.دوباره پریــد روی  زد.خــون فــواره زد پشــمال عقــب 
کشــیده شــد روی  کفلــش افتــاد تــوی دهــان پشــمال.لیز خــورد روی زمیــن غلتیــد.  دزدیــد 
کشــداِر ســناتور، پشــمال بــاال پریــد و یکــی از  ک بلنــد شــد بــا جیــغ  بلنــد و  ک.گــرد وخــا خا
کشــید و هجــوم بــرد  ک افتاد.ســناتور زوزه  بیضه هــای ســناتور از الی دندان هــاش روی خــا
گــردن ســناتور را چنگ زدم  کرد.پریــدم پشــت  خ  ک را ســر ســمت پشــمال. شرشــر خــون خــا
کشــیدم  ــر ســینه ســناتور افتاد.ســناتور را  ــه آمــد روی زمیــن زی ک ــاال پرید.پاییــن  پشــمال ب
کــرد بــه  ســمت خــودم پشــمال بــه زمیــن خــورد برگشــت وبــاال پریــد تمــام هیکلــش را پــرت 
گیــر افتــاد، بلنــد شــد. برگشــت.روی پاهــاش ایســتاد  طــرف عقــب. الی پاهــای صاحبــش 
کــردی جــر خورد.چنگال هــاش پــر  کشــید از بــاالی ســینه تــا وســط خشــتک شــلوار  چنــگال 

شــده بود از پاره هــای پارچــه و پوســت و رگ و پیــه!".

خوزستان - امیدیه

تصویرگر: میثم موسوی

Illustrator: Meysam Mousavi
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نوشــتن دربــاره تــو از دوپــاره تشــکیل می شــود: دربــاره تــو شــخصیت ســفید پوش قصــه 
کــه شــخصیت ســیاه پوش قصــه و در پیــکار میــان ایــن دو، جهــان  اســت و دیگــری نوشــتن 

ــیدن.   ــرای رس ــت ب ــازی اس ــاخه، آغ ــا دو ش ــه ای ب ــردد و صفح ــان می گ ــا پای ــاز ت ــا از آغ باره
وقتــی دو شــاخه می شــویم، بــرای همیشــه مثــل دو شــاخه دســت دراز می کنیــم تــا دســتمان 

بــه هــم برســد ولــی ایــن داســتان دســتی اســت بــرای هــر لحظــه یــک بــار بــه هــم نرســیدن:
کــه  قابل  کــه قابــل تصــور نیســتند، ولــی هســتند و آدم هایــی  در ایــن دنیــا آدم هایــی هســتند 

تصــور هســتند، ولی
نیســتند. ایــن آدم هــای غیــر قابــل تصــور، همدیگــر را دوســت دارنــد و یکی شــان عشــقه ای 
کــه دور آن یکــی  می پیچــد و جــان می دهــد و می گیــرد. ایــن آدم هــای قابــل تصــور، از  اســت 

هــم بیزارنــد، ولــی بــا هــم دار و نــه دارنــد. 
ــد، امــا  ــرای هــم می میرن ــل تصــور، عاشــق هــم شــده اند و ب ــر قاب دو نفــر از ایــن آدم هــای غی
یکی شــان تــوی چاهــی افتــاده و دیگــری از بــاال بــرای آن یکــی غــزل می خوانــد در وصــف 
دنیــای بی چــاه و آن یکــی در قعــر چــاه چهچــه می زنــد زیــر آواز. آن یکــی تــوی چــاه وقتــی 
صدایــی را از ســوراخی بــاالی ســرش می شــنود، عاشــق می شــود و وصــال بــرای او یعنــی 

ــاه. ــدن از چ ــرون آم بی
 آن یکــی بــاالی چــاه وقتــی صدایــی را از ســوراخی زیــر پایــش می شــنود، عاشــق می شــود و 

وصــال بــرای او یعنــی  افتــادن در چــاه.
تــوی چــاه شــبیه دو  یکــی  آن  بــه طــرف  دراز می کنــد  را  بــاالی چــاه دســتش  از  یکــی  آن 

نمی رســند.       هــم  بــه  وقــت  هیــچ  کــه  شــاخه ای 

یکبار ث:  بر حاشیه ثقف بی تاق، آدم هایی هستند 
که قابل تصور نیستند ولی هستند

لیال صادقی

حکایتاول
یکــی از ایــن آدم هــای غیرقابــل تصــور، بــرای اولین بــار بــه خــودش نارنجکــی می بنــدد و بــه 
ــور، می شــود  ــل تص ــدد آدم غیرقاب ــک ع ــر ی ــی مــی رود و انفجــار یــک تانــک در براب ــر تانک زی
کــه دوســت دارنــد غیرقابــل تصــور باشــند، بــه  آرمــان یــک ملــت. بعــد همــه آدم هایــی 
کلــه آدم هــای دیگــری پیــدا می شــود  کالس هــای غیرقابــل تصــور می رونــد و بعدهــا ســر و 
کــه بــه خودشــان تانــک ببندنــد و برونــد  کــه آدم هــای غیــر قابــل تصــور را تصــور می کننــد 
کــه دور تــا دور بــا زنجیــر محاصــره شــده بــود، آزاد  زیــر نارنجــک و بــه ایــن طریــق ســرزمینی 

می شــود.

حکایتدوم:
مــردم ایــن شــهر غیرقابــل تصــور، بــا بناهــای باســتانی و فرهنــگ هــزاران ســاله غیرقابــل 
تصــور، هرکــدام در یکــی از بناهــای غیــر باســتانی زندگــی می کننــد و یکــی از آن مــردم غیرقابــل 
کابــل تلفــن همســایه غیرقابــل تصــورش، یــک شــاخه بــرای خــودش می کشــد و  تصــور از 
کــه چــه وقــت همــه چراغ هــای خانــه اش خامــوش می شــود تــا بــه همــه  همســایه را می پایــد 
جــای دنیــا زنــگ بزنــد. یکــی دیگــر از مــردم غیرقابــل تصــور ایــن شــهر غیــر قابــل تصــور از لولــه 
آب همســایه یــک انشــعاب بــرای خــودش می کشــد و یــک اســتخر پارتــی درســت و حســابی 
ترتیــب می دهــد و همســایه را هــم دعــوت می کنــد. یکــی دیگــر از ایــن آدم هــا و یــک ی دیگــر 
کــش می رونــد و هــر  گــر، همــه از بــرق و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک یــک دیگــر  ک ی دی  و ی 
کــه زرنگ ترنــد و حلقه هــای ایــن زن جیــر رفتــه رفتــه از هــم وا مــی رود  کــدام خیــال می کننــد 
و آدم هــای غیــر قابــل تصــور ایــن غیــر تصــور آبــاد یواشــکی بــه خودشــان دروغ می گوینــد و 
ک ی. ســر خودشــان را یواشــکی شــیره می مالنــد و بــه خودشــان تجــاوز می کننــد ی و ا ش 
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حکایتسوم:
کــه بایــد دورش خطــی  کلمــه دایــره ای اســت  در یکــی از ســرزمین های غیرقابــل تصــور، هــر 
کــه در ایــن ســرزمین غیرقابــل تصــور زندگــی  کســانی اســت  کشــید. و هــر دایــره، یکــی از 
می کنــد. همــه دایره هــا دســت بــه دســت هــم داده انــد و بــرای اینکــه بــا همدیگــر زندگــی 
کــه بخواهــد از آن ســرزمین غیرقابــل  کننــد، از جایشــان جــم  نمی خورنــد و هــر دایــره ای 
کســی  ــذارد  ــه  طــرف خودشــان می کشــاند و نمی گ ــرود، دســت های دیگــران او را ب تصــور ب
بــه خســتگی ها عــادت  ایــن ســرزمین غیرقابــل تصــور  بیــرون. دایره هــای  بــرود  آنجــا  از 
ــی  ــد  و یک کرده ان ــادت  ــم ع ــا ه ــه عادت ه ــد. ب کرده ان ــادت  ــا ع ــم بودن ه ــا ه ــه ب ــد. ب کرده ان
ــا همــه روزهــای دیگــر فــرق داشــت،  ــه ب ک ــو در تــوی متکثــر، یــک روزی  از ایــن دایره هــای ت
کــه ایــن  گســیخه و بــه خطــی تبدیــل می شــود  عاشــق می شــود و دســت هایش را از هــم 
گســیخته و ایــن ســرزمین غیــر قابــل تصــور ر ا  گســیخته را از هــم  ــه هــم  خــط، حلقه هــای ب

قابــل تصــور می کنــد.

حکایتچهارم:
کــرد  کــه می شــد خطــوط را بــه هــم حلقــه  کلمــه خطــی اســت  در ســرزمینی قابــل تصــور، هــر 
کــه در ایــن ســرزمین قابــل تصــور زندگــی می کننــد. همــه  کســانی اســت  و هــر خــط، یکــی از 
گاهــی حجــم نــوک تیــز خطــوط بــا هــم  خــط هــا مســتقاًل بــه ایــن طــرف و آن طــرف می رونــد و 
کــه بــرای جلوگیــری از نقطگــی دیگــر خطــوط،  خ می دهــد  برخــورد می کنــد و جنگــی داخلــی ر
ایــن ســرزمین را بــا جنگــی مقــدس بــه دو قســمت ســرز و میــن تقســیم می کننــد. در ســرز و 
کــرد و هــر  کــه می شــد خــط هــا را بــه هــم حلقــه  کلمــه خطــی اســت  مینــی قابــل تصــور، هــر 
کــه در ایــن ســرز و میــن قابــل تصــور زندگــی می کنــد و همــه  کســانی اســت  خــط، یکــی از 
گاهــی حجــم نــوک تیــز خــط هــا بــا هــم  خطــوط آزادانــه بــه ایــن طــرف و آن طــرف می رونــد و 
برخــورد می کنــد و بــه جنگــی داخلــی و خارجــی می کشــد و بــرای جلوگیــری از نقطگــی دیگــر 
خطــوط، ایــن ســرز و میــن را بــا جنگــی مقــدس بــه چهــار قســمت ســر و ز و مــی و ن تقســیم 

می کننــد.
تصویرگر: سحر حقگو

Illustrator: Sahar Haghgoo

حکایتپنجم:
کــه می شــد هــر خــط را  کلمــه خطــی اســت  در س و ر و ز و م و ی و ن قابــل تصــور، هــر 
کــه در مرزهــای قابــل  کســی اســت  کــه نقطــه نشــود. در ایــن از س تــا ن، هــر خــط  کــرد  حلقــه 
تصــور خــودش زندگــی می کنــد و هــر خــط در مرزهــای خــودش بــی هیــچ قیــد و بنــد داخلــی 
و محاصــره شــده در قیــد و بندهــای س و ر و ز و م و ی و نهــای خارجــی زندگــی می کنــد و 
گاهــی حجــم نــوک تیــز ایــن س و ر و ز و م و ی و نهــا بــا هــم برخــورد می کننــد و جنگــی خارجــی 
خ می دهــد. در اثنــای ایــن جنــگ نجیبانــه، برخــی از ایــن س و ر  و  ز  و م  و ی  و ن هــا  ر
کــه چنــد ســر و زم و یــن بــا هــم  بــه هــم حلقــه می شــوند و بــه مــرز دیگــری متصــل می شــوند 
گاهــی س  و ر  و ز  و م  و  ی  و  ن  و  گــذاری در مرزهــای خــود مشــغول می شــوند و  بــه میــن 
گاهــی  گاهــی  ســـ  و  ر   و ز  و   میــن و  گاهــی  س و  رزم  و ی  و ن  و  گاهــی  ســر  و  زم  و یــن  و 

گاهــی             و         و        و      و  ســرزمین و 
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آدمک کاموایی

شهناز عرش اکمل

کــرده  گیــر  گیــج مــی رود. انــگار یــک تکــه از زندگــی  زن چایــش را می نوشــد. هنــوز ســرش 
گلویــش و ســنگینی دنیــا و آدم هایــش افتــاده روی شــانه های او. مایــع داغــی از نرمــه  تــوی 

گردنــش و آن را می ســوزاند. گوش هایــش شــره می کنــد روی 
کتــاب بخــرم اینــم بــرای شــما خریــدم.« رنــج  کتــاب را می گــذارد جلــوی زن. »رفتــم ثالــث  مــرد 
کالســیک زن و مــردی را بــر ســینه دارد، می نشــیند بــر دل زن.  کــه تصویــر  هــای ورتــر جــوان 
ــد  ــا می کوب ــه پ ک ــیطان  ــه ش ــک بچ ــل ی ــن می پرد.مث ــاال و پایی ــش ب ــر پیراهن ــرد از زی ــب م قل

روی زمیــن. 
کار من ساخته است. من بیشتر از این  تاب نمی آورم.« »آه لوته! می بینی 

چشــمان مــرد پــر از تمناســت. انــگار یــک پرنــده در آن زندانــی باشــد و بخواهــد بــال بزنــد 
کــه بهتــون  و بیــرون بپــرد. » مــن تســخیر شــدم. تســخیر. فقــط اینــو می تونــم بگــم. حســی 

کتــاب حــرف دل منــو می زنــه.« کنــم. اون  دارم رو نمی تونــم وصــف 
کــه  کولــه و زردش  کــج و  زن چایــش را می نوشــد. بــه مــرد نــگاه می کنــد. بــه دنــدان هــای 
ج هــای الــف و چ و دال خــود را بیشــتر  گوشــت پنهــان شــده اند و بیــن مخــر زیــر تــوده ای از 
ــوی قلبــش مــوج  گــوش می دهــد. هیجانــی شــدید ت ــه حرف هــای مــرد  نشــان می دهنــد. ب
می زنــد. حــس عجیبــی دارد. هیــچ وقــت فکــر نمی کــرد یــک روز اینجــا روبــروی ایــن مــرد 
ــد و  ــرون زده باش ــاب بی کت ــر از  ــه ورت ک ــگار  ــزد. ان ــان می ری ــرد زب ــد. م ــای بنوش ــیند و چ بنش
کافــه بــا صندلــی هــای لهســتانی قدیمــی روبرویــش نشســته  در خیابــان انقــالب تــوی یــک 

باشــد. ســاده و بی غل و غــش. 
پتــو را می کشــد روی ســرش. قلبــش تنــد می زنــد. بــه مــرد می اندیشــد. بــه جــوان بدلباســی 
کمــی    گوش هایــش تیــر می کشــند.  کــرد.  کــه یــک روز بــدون اینکــه در بزنــد تــوی دلــش خانــه 

گوش هایــش می  زنــد و بــا پمــاد تتراســایکلین چربشــان می کنــد.  الــکل ســفید بــه نرمــه 
عبدل آبــاد  بــازار  بــوی  بــه  آغشــته  کــه  را  زری دوزی  زرشــکی  پــرده  پنجــره.  کنــار  مــی رود 
کنــد. هنــوز صــدای  کــه ســه ســاعت پرســه زد تــا انتخابــش  کنــار می زنــد. پــرده ای  اســت 
کتابخانــه ای  خســتگی اش را از میــان چیــن ســوزنی ها می شــنود. بــه روبــرو نــگاه می کنــد. بــه 

کــه حــاال جزئــی از اســرارش شــده. بــه  کوچــه ای طوالنــی  کــه آرام و ســرگران نشســته تــوی 
مــرد حســودی اش می شــود. بــه اینکــه هروقــت دلــش بخواهــد می توانــد ســری بــه آنجــا 

کتاب هــا غــرق شــود. بزنــد و تــوی 
کشیدی؟« »اوه چقدر ته سیگار! تو 

مــرد زن را از پشــت در آغــوش می گیــرد. صورتــش را میــان موهــای مــواج او می چرخانــد و بــو 
گفتــم آشغاالشــو نریزیــن جلــوی پنجره.گــوش  ــار  کشــیدن. چنــد ب ــه! بچه هــا  می کشــد. »ن

کــه دیگــه ســیگار نمی کشــم.بوش شــمارو اذیــت می کنــه.« کــه نمــی دن. مــن 
زن برمی گــردد رو بــه مــرد و زل می زنــد تــوی چشــمانش. مــرد محکــم بغلــش می کنــد. »گفتــم 
کــه فیلتــر ســیگار نمی خورن.براشــون دون بریــز بدجنــس.« کفتــرا ریختی.کفتــرا  شــاید واســه 

مــرد  قلــب  صــدای  پاهایــش.  روی  هــم  زن  پنجــره.  کنــار  صندلــی  روی  می نشــیند  مــرد 
کنــم؟ فکــر نمی کــردم  گــه بــری مــن چیــکار  کــه ولــم نمی کنــی. ا گــوش زن. »بگــو  می پیچــد تــوی 
گــردن او.  بشــه یــه زنــو این طــوری دوســت داشــت.« زن دســتانش را حلقــه می کنــد دور 
کــه بــا همیــم. بــه تهــش فکــر نمی کنــم اصــال.  کــه هســتم. بــه بقیــه ش فکــر نکــن. االن  »فعــال 
کــه دیدمــت تــو خوابــم  منــم فکــر نمی کــردم یــه روز اینجــا باشــم. بــاورم نمی شــه. اولیــن بــار 

ــا هــم باشــیم. یادتــه؟«  ــه روزی ب نمی دیــدم ی
مــرد چشــم مــی دوزد تــوی چشــم زن. پــر از التمــاس نگاهــش می کنــد. بغــض می نشــیند بــر 
کــه بــا حرکتــی ممتــد تــکان می خورنــد. » عــه ناراحــت نشــو دیگــه دیوونــه.  گوشــه لبانــش 

مــن االن اینجــام. پیشــتم.« 
کاموایــی دراز و بدقیافــه   کنــار می زنــد. چشــمش می افتــد بــه عروســک  گــر می گیــرد و پتــو را 

کــه چنــگ زده بــه میــخ روی دیــوار. اولیــن هدیــه تولــد مــرد بــه او.
خ شــده  کــه صورتــش ســر  »وای ایــن چــه بامزه س.خیلــی خوشــگله. پاهاشــو ببیــن.« مــرد 
می گــذارد.  کیســه  تــوی  احتیــاط   بــا  و  می کنــد  جمــع  را  عروســک  دراز  کاموایــی  پاهــای 
»باعــث شــرمندگیه دیگه.اصــال در حــد تــو نیســت ایــن هدیــه. دیــدم خیلــی شــبیه خودمــه، 
کوفتــه شــو  خریدمش.همیــن طــوری بی ریخــت مثــل مــن. ببیــن موهاشــو. عیــن منــه. دمــاغ 
ببیــن. درب و داغونــه مثــل خودم.الغــر و دراز. اســمش آقــا عبدلیــه. حواســت جمــع باشــه. 
کنــی بهــم می گه هــا.« زن مــرد را در آغــوش می گیــرد. »تــو خیلــی هــم  کار  جاســوس منــه. هــر 

خوبــی. تــو دوســت خــوب منــی. صــاف و ســاده. مــن بیشــتر از ایــن نمی خــوام.« 
گوشــه  گونــه اش. ســر می خــورد و  گوشــه چشــمش شــره می کنــد روی  یــک قطــره اشــک از 
کــه هیــچ وقــت  لبــش پخــش می شــود. بــه مــرد فکــر می کنــد. بــه ایــن چنــد ســال. بــه خــودش 
نتوانســت از تــه دل راضــی بــه بــودن بــا مــرد شــود. دوســتش داشــت امــا حــس خوبــی از ایــن 
بــا هــم بــودن پیــدا نمی کــرد. دلســوزی غریبــی نســبت بــه مــرد  داشــت. فکــر می کــرد رفتنــش 
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کتــاب  کــه فقــط  بــه او لطمــه می زنــد. انــگار منجــی اش باشــد. منجــی جــوان بیــکار بی پولــی 
کــه تــو نصیبــم شــدی.این الکــی  کــردم تــو ایــن دنیــا  کار خوبــی  می خوانــد. »نمی دونــم چــه 

نیســت هــا. اینکــه بــا مــن هســتی واســم یــه دنیاســت.اونم بــا مــن، مــن چپرچــالق.« 
خشــک  چــوب  مثــل  گوش هایــش  می کنــد.  حــس  گوشــش  نرمــه  روی  عمیقــی  ســوزش 
کــه بــرام  گوشــواره ای  کــردم. واســه  ک. »گوشــامو ســوراخ دوم  شــده اند. متــورم و دردنــا
گوشــش  گوشــش را می ســوزاند. بــه ســوراخ متــورم  گســیخته  خریــدی.« الــکل پوســت از هــم 
گلــش  گوشــوار چهــار  نــگاه می کنــد و زخمی  کــه در نرمتریــن بخــش تنــش نشســته.  یــاد 
کــه درســت یــک مــاه قبــل در روز تولــدش  گوشــواری  گوشــه صندوقچــه افتــاده.  کــه  می افتــد 
گــرم بیشــتر  گرفتــه بــود. »خیلــی وقتــه یــه هدیــه درســت و حســابی بهــت نــدادم. دو  از مــرد 

ــرمنده ام.« ــت. ش نیس
را  موزیــک  قســمت  و  برمــی دارد  را  گوشــی اش  می ریــزد.  فــرو  دلــش  در  چیــزی  آن  یــک 
گیــرش مــی آورد. دکمــه پخــش را می زنــد. »ایــن شــعرو خــودم  می گــردد. تنــد تنــد. باالخــره 
گذاشــتم شــب های روشــن. شــب های مــن روشــن تر از  گفتــم. بــا صــدای خودمــه. اسمشــو 

ــو.«  کــن. واســه توســت ایــن. فقــط واســه ت گــوش  داستایفســکیه. 
گیســوان رهــا  مــرد همــراه بــا موســیقی غمگینــی شــعر می خوانــد. از دختــری می گویــد بــا 
شــده برشــانه. قــرار اســت شــبی طوالنــی را بــا هــم شــعر بخواننــد. در خانــه ای بــزرگ، قبــل 
ــگار  ــت. ان ک اس ــوزنا ــیقی س ــای موس ــا. فریاده ــدن آدم ه ــدار ش ــل از بی ــح، قب ــوع صب از طل
کــه تقســیم شــده بیــن زن و مــردی در یــک خانــه بــزرگ. آنجــا  دنیــا یــک شــب طوالنــی اســت 
کــه شــب های تابســتانش تــا صبــح روشــن  پترزبــورگ بــا عــرض جغرافیایــی زیــاد نیســت 
کــه بخــار دهــان آدم  باشــد. آنجــا خانــه ای بــزرگ اســت در عمــق زمســتان. در شــبی تاریــک 
گــرم می کنــد.   هــا در هــوا شــکل هــای هندســی می ســازند. مــرد دســتان ســرد زن را بــا شــعر 
تنــش داغ می شــود و نفســش چنــگ می زنــد بــه ســینه اش و رهــا نمی شــود. دســتش را 
گهــان در پــس زمینــه موســیقی آرام می گیــرد و  گزینــه حــذف. صــدای مــرد نا می بــرد روی 
کــه حــاال بــه خاطــر مــرد بــر  گیســوانش  خانــه بــزرگ محــو می شــود.  دســت می کشــد بــه 

شــانه هایــش رهــا شــده اند.
کــردم. واقعــا  کــردم. خیلــی فکــر  گفتــم آره امــا ایــن چنــد روزو فکــر  »مــن نمی تونــم. اول بهــت 
نمی تونــم. تــو مــرد خوبــی هســتی خیلــی خــوب امــا مــا نمی تونیــم بــا هــم باشــیم. نمی شــه. 
کــه  کســی باشــم. آخــرش  مــن ایــن جــوری ام. ترجیــح مــی دم تنهــا باشــم. دوســت نــدارم بــا 

چی.« 
بــا  گهــان  نا و  می چرخنــد  و  می چرخنــد  ذهنــش  تــوی  مــرد  بــه  روزش  آن  حرف هــای 
ســرگیجه ای داغ در ســرش ســرنگون می شــوند. ســاعتش زنــگ می زنــد. وقــت خــوردن 

گوشــوارش  گــوش بــی  کــه هیــچ دردی از  آنتــی بیوتیــک اســت. آنتــی بیوتیــک بــی بخــاری 
دوا نمی کنــد. بــا خــودش فکــر می کنــد مگــر آنتــی بیوتیــک هــا می تواننــد تنهایــی یــک پاییــز 

کننــد.   وحشــی را پــر 
کشــیده   بــه زحمــت از روی تختــش بلنــد می شــود. ایــن چنــد روز تمــام اســتخوان هایش تیــر 
ــود ســاده  گرفتــه ب ــه تمــام حجمــش را مــردی  ک ــد. قلبــی  ــه ســوی قلبــش نشــانه رفته ان و ب
کــه هیــچ وقــت نتوانســت بفهمــد چقــدر دوســتش دارد. حســش بیــن  پــوش و ســاده دل 

دوســت داشــتن و دلســوزی بالتکلیــف مانــده بــود. 
کنم.« که در راه تو بمیرم. خود را فدای تو  کاش خوشبختی آن را داشتم  »آه لوته... 

ــوزند. در  ــتانش می س ــی دارد. انگش ــزده را برم ــرف یخ ــرون و ظ ــد بی ــزر را می کش ــوی فری کش
گوشــت و لوبیــا دلــش را بــه هــم می زنــد. در  کنــد. تــوده یــخ بســته ســبزی و  ظــرف را بــاز مــی 
ظــرف را می بنــدد و می انــدازدش تــوی ســطل زبالــه. ظــرف را هفتــه پیــش مخصــوص  مــرد 

کنــار. اولیــن فرصــت بــرات میــارم.«  گذاشــتم  خریــده بــود. »واســت قورمــه ســبزی 
ــش.  ــوی قلب ــد ت ــدام می کوب ــه م ــن جمل ــم.« ای کنی ــوم  ــون رو تم ــه خاصم ــن رابط ــره ای »بهت
تکلیــف یــک ارتبــاط چندســاله در یــک جملــه روشــن شــده بــود. خیلــی زود پیامــک مــرد را 
کــه اندام هایــش  کــرده بــود. زن هیــچ مخالفتــی نکــرده بــود. فقــط میــان بهــت و حیرتــی  ک  پــا
کار را بپرســد. »تــوی ایــن دو روز بــه ایــن  کــرده بــود توانســته بــود دلیــل ایــن  را یــک آن فلــج 
کــه مشــکلی بــا هــم نداشــتیم.« هیــچ توجیهــی بــرای رفتــار مرد نداشــت.  نتیجــه رســیدی؟ما 
کــرده بــود.  بــه نظــرش مــرد ناجوانمردانه تریــن راه را بــرای تمام کــردن ارتباطشــان انتخــاب 

گــر می گیــرد. عــرق از رســتنگاه موهــای تنــش بیــرون می زنــد. یــاد   قلبــش تنــد می زنــد و تنــش 
ــود.  ــه خــودش آمــده ب ــه اش می کنــد. در دستشــویی ب ــد دیوان ــه پیامــک را خوان ک صبحــی 
ــره زن  ــت چه ــود. نمی توانس ــه او زل زده ب ــه ب ــران در آین ــه و حی ــود رفت گ ــمانی  ــا چش ــی ب زن
تــوی آینــه را تشــخیص دهــد. مــات و مبهــوت بــا زن تــوی آینــه حــرف مــی زد. بــاورش نبــود. 
رفتــار مــرد را نمی فهمیــد. غــرورش شکســته بــود. تکــه تکــه شــده بــود و حــاال زن تــوی هــر 
کــه هــر لحظــه بــه شــکلی درمی آمــد. بــه محبت هایــش  تکــه قســمتی از صورتــش را می دیــد 
کتــاب  کــه یــک روز جانــش را برایــش مــی داد و ســطر ســطر  بــه مــرد فکــر می کــرد. مــردی 
گــر از عشــق خالــی باشــد  ا بــه زن هدیــه می کــرد. »ویلهــم! قلــب مــا  را  موردعالقــه ش 
کــه  چیســت؟ چیســت فانــوس خیالــی خالــی از نــور.« شــاید سرنوشــت غم انگیــز ورتــر بــود 
زن را می ترســاند و بــه جانــب مــرد می کشــید. »تپانچه هــا پرنــد. ســاعت دوازده اســت. 

دیگــر وقتــش فــرا رســیده اســت. لوتــه! لوتــه! خــدا نگهــدار.«
کنــد  گهــان بخــورد بــه شیشــه پنجــره و ســقوط  کــه نا کبوتــری  گیــج اســت و حیــران. مثــل 
و فقــط بتوانــد بیــن زمیــن و هــوا خــودش را نگــه دارد و آرام آرام بــال بزنــد و برگــردد طــرف 
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کــه می نشــیند، از پشــت پــرده ای زرشــکی زری دوزی ســایه مــرد را  پنجــره. روی درگاهــی 
کمــر مــرد عجیــْب  کمــر باریــک.  می بینــد ایســتاده در میانــه اتــاق. بــا همــان تــن نحیــف و 
کنــار او خوابیــده بــود بــه چشــم دیــد. مــرد پشــت بــه زن  باریــک بــود. ایــن را وقتــی یــک شــب 
خوابیــده بــود و او از خــوف جــای غریــب خــواب نداشــت. صــدای بــاد و قژقــژ در آهنــی بــاغ 
ــه  ــاد ب ــد. در آن فضــای نیمــه تاریــک چشــمش افت ــه چشــمش بیای نمی گذاشــت خــواب ب
گرفــت. فقــط یــک وجــب بــود.  کمــر باریــک مــرد. مبهــوت پنجــه اش را نزدیــک بــرد و انــدازه 
گزیــد.  کــرد. امــا زود پشــیمان شــد و دســتش را  کــه آیــا می شــود بــه یــک وجــب تکیــه  کــرد  فکــر 

کافــی بــود.  روح بــزرگ مــرد بــرای زن 
ــوی  ــد ت ــعی می کن ــه س ک ــرد  ــت. م ــه اس کنای ــر از  ــن زن پ ــی؟« لح ــن می خون ــب های روش »ش
کتــاب را بــه طــرف او می گیــرد. »ایــن مــال توســت. می خــوام بدونــی  چشــمان زن نــگاه نکنــد 
ــه زندگیــم رنــگ دادی. هیــچ وقــت  ــو ب ــو ایــن مــدت ت ــه. ت ــو می زن کتــاب حــرف دل من ایــن 
کهنــه  کافــه خیابــان انقــالب و صندلی هــای لهســتانی  مهربونیــت رو فرامــوش نمی کنــم.« 

خ می زننــد.  اطــراف ســر زن چــر
کتــاب را بــاز می کنــد. تــوی ایــن چنــد روز نگاهــش نکــرده اســت. در صفحــه اول خــط زنانــه 
مــرد بــه چشــم می خــورد. »شــب های روشــن مــن آن روز صبــح بــه آخــر رســید.« حــس 
کــه هیــچ نقشــی در آن نــدارد. یکهــو از جــا  می کنــد در یــک صحنــه تئاتــر اســت. صحنــه ای 
گوتــه را بــاز می کنــد  کتــاب  کتابخانــه دنبــال اولیــن هدیــه مــرد می گــردد.  بلنــد می شــود و در 

کــرده اســت.«  ــاد ه روی ام ســرزنش  ــه زی کتــاب نــگاه می کنــد. »مــرا ب ــه یادداشــت اول  و ب
قلبــش تنــد می زنــد و هیــچ تصــوری از حــال مــرد نــدارد. حــس غمگینــی بــه وجــودش چنــگ 
می زنــد. از اینکــه نــه لوتــه بــوده و نــه ناســتنکای شــب های روشــن دلــش می گیــرد. بی آنکــه 
کــه هیــچ شــباهتی بــه او نداشــتند. مــرد را تصــور می کنــد  بخواهــد رفتــه بــود تــوی جلــد زنانــی 

در لبــاس ورتــر و جــوان رویاپــرداز شــب های روشــن. لبــاس  بــه تنــش زار می زنــد. 
گوشــش می زنــد بیــرون. پوســت  گوش هایــش تیــر می کشــند و مایــع زردی از ترک هــای اللــه 
گوشــش می ســوزد. صندلــی را می کشــد ســمت دیــوار و رویــش می ایســتد. آقــا عبدلــی را 
ــداده پاییــن می کشــد.  ــه خــودش ن ــی ب ــه ســینه دیــوار و تکان کــه مدت هاســت چســبیده ب
کــف اتــاق.  کــه نــای ایســتادن ندارنــد ســرنگون می شــود  کاموایــی  عروســک بــا پاهــای دراز 

کــه ریختــه روی صورتــش. کاموایــی  زل می زنــد بــه موهــای ســیاه 
کتــاب جمــع و جــور  کتــاب هــم شــکل را برمــی دارد. دو  ــد. دو  ــی پاییــن می آی از روی صندل
کــه بــه چاپ هــای چنــدم رســیده اند. نگاهــی به شــان می انــدازد و مــی رود طــرف  عاشــقانه  
کتاب هــا را می گــذارد تــوی  آشــپزخانه. لحظــه ای مکــث می کنــد و برمی گــردد بــه اتاقــش. 

کالســیک.گوش هایش همچنــان تیــر می کشــند.  کتاب هــای  کتابخانــه در قفســه 

منتشر شده در سایت لیال صادقی، اسفند ۹3
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وقتی نقشه گنج یک جمجمه کم داشته باشد

ج الهی الهام فر

کنــی  مــرد: بــرای اولیــن بــار و آخریــن بــار می شــه چیک چیــک اون شــیر ظرفشــویی رو قطــع 
یــا حداقــل یــه چیــزی بخــون شــاید بهتــر باشــه.

کنــار راه آب. و محکــم می کوبــد روی  کــه نشســته،  زن دســتش را دراز می کنــد از همانجــا 
کــم می شــود قطره هــا بــا  ســینک ظرفشــویی و می گویــد هیــس س س س...چکه چکــه آب 

تــرس یکــی یکــی می افتنــد و دیگــر هیــچ صدایــی نمی آیــد!
زن دوبــاره چشــمش را می گــذارد  روی ســوراخ راه آب تــا آن تــو را ببیند،یــک چشــمی! و 
کوچیــک  بلنــد می گویــد: هیچــی معلــوم نیســت تاریــک تاریکــه، فکرشــو بکــن مــا یــه غــار 
گنــج  داریــم. همیــن جــا تــوی آشــپزخونه،یه غــار زیــر زمینــی! می تونیــم انگشــتر منــو مثــل یــه 
کــه در بــاز شــه.  کــه تــو ایــن غــار مخفیــه و مــا داریــم دنبــال رمــز ورود می گردیــم  کنیــم  فــرض 
کــم قدیمــی نیــس؟ چیــزی بــه ذهنــت می رســه؟یه چیــز  بــه نظــرت سســامی بــاز شــو یــه 

ــوام چــرا چیــزی نمی گــی؟ ــا ت ــر !هــی ب جدیدت
ک نشســته بــر میــز می کشــد و  گــرد و خــا مــرد بــا انگشــتش ردی شــبیه یــک نقشــه روی 
کنــم یــا نه؟حــاال اون  کشــف  می گویــد: دارم نقشــه رو بررســی می کنــم بایــد عالمت هــا رو 

ــه انگشــتر قیمتــی؟ ــو انگشــتر داشــتی؟ ی ــادم نمــی آد . ت ــه ی ک ــود؟ مــن  انگشــتر چــی ب
کنــم. اون  کــه می دونــی مــن حوصلــه نــدارم چیــزی بــه خــودم آویــزون  زن: نــه .نــه! تــو 

حلقــه ام بــود 
کــه می گفتــن بایــد همیشــه باهــات باشــه. یادتــه وقتــی اینــو شــنیدی از خنــده بــا ســر  همونــی 

کــه داشــت بــه بغــل دســتیش تــو رو نشــون مــی داد؟ رفتــی تــو ســینه اون خانــوم غریبــه ای 
کنــه. ایــن بــه نظــرم از خنــده دار بــودن  کــه نمی تونــه  آدمــا رو بهــم وصــل  _ حلقــه؟! حلقــه 
کمــی اونــور تره.بــرای وصل شــدن قفــل بهتــره، یــا شــایدم دوخته شــدن بهــم دیگــه! آره  یــه 
کوک هــا حوصلــه  کنــه، امــا شــکافتن  کــه بــاز  دوختــن بهتــره قفل هــا رو همیشــه یکــی هــس 

آدمــو ســر می بــره هــی بشــکاف هــی بشــکاف،خب آدم خســته می شــه باالخــره!
گــه دماغــا رو  گــه بــوش اذیــت نکنــه! البتــه شــاید ا تــازه بــه نظــرم چســب بهتــر جــواب بــده ا
ــی  ــه حال ــد چ ــه جدی ــه قیاف ــن ی ــو بک ــری فکرش ــو بب ــو دماغت ــه ت گ ــه ها؟مثال ا ــل بش ــرن ح بب

کــن. مــی ده بایــد جالــب باشــه نــه؟ راجــع بهــش فکــر 
کــه  کــه رو  کــه حیوونــا هرکــی رو  کنیــم . مــی دونــی  _ داره شــب می شــه بایــد آتیــش درس 

کنن.بایــد مواظــب باشــیم مگــه نــه؟ حــرف بزنــه و رو دو پــاش را بــره آدم حســاب مــی 
_ با شکار موافقی؟

کباب حسابی و بعدشم... _ هووووم عالیه.یه 
_ او نه! خواهش می کنم. ما تو ماموریتیم. می شه بی خیال شی؟

گــم شــده. مــال  _ از نقشــه چیــزی فهمیدی؟معمــوال ایــن نقشــه ها همیشــه یــه تیکه شــون 
کاملــه؟ تــو چــی؟ 

ــه.  کامل ــه؟ آره  ــد. نقش ــی می کن ــط خط ــزی راخ ــز چی ــر می ــته ب ک نشس ــا ــرد و خ گ ــرد روی  م
کــم داریــم! کــه نیســت. مــا یــه جمجمــه  فقــط یــه جایــی بایــد عکــس یــه جمجمــه باشــه 

_ ننننه... خیلی بد شد !بازم یه  مشکل دیگه. حاال چی می شه؟
کار می کنم. _ بعد از شام روش 

کنی؟ _ پس بهتره تا من آتیشو درس می کنم یه چیزی شکار 
کشــوی ســوم شــکار را  مــرد راه می  افتــد بــه طــرف یخچــال. در یخچــال را بــاز می کنــد و از 
از  تــا  بایــد بکشــمش. دو  فقــط  و می گویــد خودشــه! حــاال  بیــرون می کشــد! می خنــدد 

بنــگگگگ... و  را می بنــدد  از چشــمهایش  یکــی  را جمــع می کنــد  انگشــتهایش 
صدای شلیک آشپز خانه را پر می کند و همه موجودات دیگر پا به فرار می گذارند.

کنار راه آب داد می زند زدیش؟! زن همانجا 
کــن چــاق و چلــه اس. دســتش را می کشــد روی شــکار  مــرد می خنــدد.آره آره.آتیشــو بیشــتر 
کنــار زن مــی نشــیند.زن نگاهــی بــه ظــرف می انــدازد و  و آنــرا شــکل می دهــد و مــی آیــد 

ــا در اومــد! ــر از پ ــه تی ــا ی ــه ب ک ــه   ــی! عجیب ــد اوووه چــه حیــوون بزرگ می گوی
کــه بایــد  مــرد دســتش را می کشــد روی ســینه زن و می گویــد یــه شــکارچی خــوب می دونــه 

کجــای شــکارش بزنــه! تیــر رو بــه 
که نمک نداریم. گوشتش چی خوشمزه اس؟می دونی  _ هی راستی این چه حیوونیه؟ 

کمی بزرگه.ه مین. _ ببین شبیه چیه؟ می شناسیش ،فقط 
_ ام م م ها فهمیدم موشه!یه موش.

کامیون له شده نه؟ _ آره یه موشه.اما انگار زیر چرخای یه 
کــه مــزه ســیب زمینــی پختــه و هویــج و نخــود فرنگــی  _ آره آره، یــه مــوش لــه شــده تیــر خــورده 
کنــار یــه غــار زیــر زمینــی بهتــر از ایــن نمی شــه!  و ســس مــی ده! بــرای یــه شــام دو نفــری 
امشــب بــرای مــن یــه شــب متفاوتــه! تــو فکــر می کنــی تــا فــردا می تونیــم زنــده بمونیــم تــا مــن 
ــو خونه هاشــون دارن  کنــم؟ حــاال حتمــا همه شــون ت ــرای دوســتام تعریــف  ایــن ماجــرا رو ب
گــه  روبــروی تلوزیــون تــوی آشپزخونشــون بــا شوهراشــون شــام الویــه می خــورن . وای ا
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کنــار آتیــش  کالفــه می شــن و لجشــون در میــاد. فقــط بایــد تــا صبــح نوبتــی  بشــنون حســابی 
کــه یــه وقــت حیوونی.چیــزی.. بیــدار بمونیــم 

_ آره آره زنده می مونیم ! حاال شامتو بخور..
کنــار راه آب دراز می کشــد و بــه ســقف خیــره می شــود. می دونــی مــن همیشــه آســمون  مــرد 
جنــگل رو دوســت داشــتم. اون ســتاره رو می بینــی؟ مــال تــو! از همــه پــر نــور تــره می تونــی 

بــه دوســتات نشــون بــدی.
بــه ســقف خیــره می شــود. مــال مــن؟ متشــکرم،  کنــار مــرد دراز می کشــد و  زن همانجــا 

گنــج رو مــی دم بــه تو.همــه اش مــال تــو! خیلــی زیبــاس. منــم همــه 
مــرد از جایــش بلنــد می شــود و شــروع می کنــد بــه ســوت زدن و صــدای جغــدی هــم بــا 

لبخنــد می زنــد. و  نــگاه می کنــد  بــه ســتاره اش  مــرد هم نــوا می شــود. زن  صــدای 

مرد: اول تو بخواب. دو ساعت دیگه بیدارت می کنم.
زن پشتش را به آتش می کند و می خوابد. 

گــرگا از آتیــش می ترســن. و  مــرد نگاهــی بــه انــدام باریــک زن می انــدازد و زیــر لــب می گویــد: 
کنــار نقشــه اش و چیزهــای نامفهومــی را می کشــد. بــه صندلــی تکیــه می دهــد و  می نشــیند 
کــه از پشــت دود محــو بــه نظــر  ســیگارش را روشــن می کنــد و بــه ســتاره زنــش خیــره می شــود 
کــه بــه نیمــه رســیده را بــا انگشــتش خامــوش می کنــد  کمــی بعــد آخریــن ســیگار را  می رســد. 

و بــه پشــت پــرت می کنــد ســیگار درســت می افتــد روی باقیمانــده غــذای شــب!
گلوی زن می گذارد و تکان می دهد. نوبت تِوئه. پاشو. مرد دستش را روی 

زن غلتــی می زنــد بــه ایــن زودی دو ســاعت تمــوم شــد؟ داشــتم خــواب می دیــدم. مــن و تــو 
از جســمامون جــدا شــده بودیم. مــن رفتــه بــودم اون بــاال پیــش ســتاره ام و منتظــر نشســته 

کســی حلقــه نداشــت!. همــه خوشــحال بــودن خیلــی خوشــحال.  کــه بیــای. اونجــا  بــودم 
ــه  ــه ی ــازی بچه هــا بــودن همیــن. واســه همیــن منــم حلقمــو دادم ب حلقه هــا فقــط واســه ب
ــه  ــا عجلــه داشــتی ی ــه ب ک ــدم  ــو رو می دی ــاال ت کنــه. داشــتم از اون ب ــازی  ــه باهــاش ب ک بچــه 
کــه بیــدارم  کنــم  جایــی می رفتــی. انــگار نمی خواســتی بیــای پیــش مــن ..خواســتم صــدات 

کــردی.
  _ چه خواب عجیبی ! نباید بیدارت می کردم.

گذاشــتمش همونجــا، می تونــی از همــون  _ نــه نــه! تــو می تونــی بقیــه خــواب منــو ببینــی. 
کــه حلقــه ام رو بهــش دادم بپرســی. راســتی! خیلــی دلــم می خــواد بدونــم داشــتی  بچــه ای 

کجــا می رفتــی؟
مرد رو به آتش دراز می کشد حتما پیداش می کنم. فقط...

_ فقط چی؟ چی شده؟
کنــم. اینجــوری نمی تونیــم بریــم تــوی غــار. داره صبــح  _ مــن نتونســتم جمجمــه رو پیــدا 

می شــه!
کنیم! _ نه ه ه ه. باید هرجور شده پیداش 

کن. باید یکیو بکشم ما یه جمجمه می خوایم! _ صبح زود منو بیدار 
_ خب... آره! ولی چرا صبح زود؟

تــو  بــا ســر رفتــم  کــه  اینــو همــون خانومــی  بــدی بهتــره،  انجــام  کاری رو اول وقــت  _ هــر 
گفــت. بهــم  ســینه اش 

ــت  ــح اول وق ــا صب ــی! حتم ــا می رفت کج ــرعت  ــا س ــتی ب ــم داش ــوی خواب ــم ت ــم بدون کن ــر  _ فک
بیــدارت می کنــم ،حتمــا...

تصویرگر: سحر حقگو

Illustrator: Sahar Haghgoo
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مراسم نان تست

گشــنه ام شــد.  کرده بــودم.  داســتاِن نــان را 7۱-70 در بنــدر خوانــدم. ۱4 ســالم بــود. عــرق 
کنــم نــاِن تســت بــود. تــوی خانــه یــک تکــه  پیــش پــدر و نامــادری بــودم. تــوی داســتان فکــر 
نــان خشــک هــم نمانــده بــود. مثــل همیشــه یخچــال خالــی و ولــرم بــود. تــا اولیــن وعــدۀ 

غذایــی هیچــی پیــدا نمی شــد؛ یــک تکــه لبــۀ پالســیدۀ نــان.
3 شــب پشــت هــم اتفــاق افتــاد. در تهــران ۹ ســالم بــود. ســرد بــود. مــادرم پیــش مــن 
می خوابیــد. غلــت مــی زدم. مــادرم را بغلــم می دیــدم. زود شــب می شــد. پنجره هــا را بــه 
گشــنه بــودم. مــادرم را بیــدار  خاطــر بمبــاران چــادر می زدنــد. یــک شــب بیــدار شــدم. 
حــاال  تســت  نان هــای  از  انــگار  تســت  نان هــای  آورد.  تســت  نــان  تــا   2 مــادرم  کــردم. 
نبــرد.  تــو رختخوابــم. خوابــم  کوچک تــر بودنــد. خــوردم. خرده هــا و خمیرهــاش ریخــت 
ــا سوســک  ــودم. خــودم رفتــم آشــپزخانه. از بیــن 2 ت گشــنه ب شــب بعــد هــم بیــدار شــدم. 
ــا  ــان تســت برداشــتم. خــوردم. خرده هــا و خمیرهــای آن 2ت ــا ن گذشــتم.2 ت ــرز  ــا تــرس و ل ب
ــان تســت  ــا ن ــم نبــرد. شــب بعــدش مــادرم 2ت ــم. خواب ــو رختخواب ــان تســت هــم ریخــت ت ن
گشــنگی بیــدار نشــدم. شــاید نزدیــک صبــح بــود. پشــتم  گذاشــت بــاالی ســرم. آن شــب از 
می خاریــد. چشــم هایم بــاز شــد. لباســم را در آوردم. 2 تاسوســک بــزرگ بودنــد. پریــدم 
ــگار  ــد. ان ــان زد. خوابی ــنگینش پسش ــت س ــا دس ــد. ب ــدار ش ــادرم. بی ــه م ــوردم ب ــب. خ عق

بی حــال شــده بودنــد. 
جنــگ  در  کرده بــودم.  عــرق  شــد.  گشــنه ام  خوانــدم.  بنــدر  در   70-7۱ را  نــان  داســتان 

وزبه کمالی ر

جهانــی دوم پیــرزن در آلمــان نصفــه شــب بیــدار شــد.صدایی از آشــپزخانه شــنیده بــود. 
ــان ریختــه  ــا دقــت می جــود. خرده هــای ن ــد پیرمــرد آن جاســت. ب ــه آشــپزخانه. دی رفــت ب
گفــت از آشــپزخانه صدایــی شــنیده بیــدار شــده.  رو میــز. پیرمــرد دیگــر نجویــد. بــا دهــِن پــر 
هــر شــب فقــط نفــری یــک بــرش نــان جیــرۀ شــام. پیــرزن برگشــت. فــردا شــب پیرمــرد 2 بــرش 
گفــت ســیرم. هیچــی نمی خــورد؟ شــِب خواندنــش بیــدار شــدم. دزدکــی  نــان خــورد. پیــرزن 
رفتــم آشــپزخانه. دیــدم یکــی آن جاســت. انــگار پــدر بــود. در رفتــم تــو اتــاق. نمی دانــم  بعــِد 

ایــن همــه ســال. پــدر هــم بادقــت پیرمــرد تــوی داســتان نــان می جــود.
اجــرا  شــب   3 را  مراســم  می خواهــم  نــدارد.  سوســک  خانــه  تهــران  در  ســالگی   3۶ در 
کنم.مراســم نــان تســت را. نصفــه شــب بیــدار می شــوم. زنــم را بیــدار نمی کنــم. مــی روم 
2تــا  نیســت.  کســی  می گــذرم.  انــد  سوســک  تــا   2 کــه  دمپایــی  2تــا  بیــن  از  آشــپزخانه. 
نــان تســت مــی آورم. ســیرم. تــا خرخــره می خــورم. نــاِن تســت های حــاال انــگار بزرگ تــر 
نــان را  تــوی مراســم نیســت. نبــود. خرده هــای  شــده اند. تشــنه می شــوم. آب خــوردن 
چشــم هایم  می خوابــم.  می شــوم.  بیــدار  می خوابــم.  رویشــان  رختخوابــم.  تــو  می ریــزم 
بــاز می شــود. نزدیــک صبــح اســت؟ پشــتم می خــارد. عــرق ســوز شــده اســت؟ لباســم را 
درمــی آورم.2 تــا سوســک بزرگ انــد. می پــرم عقــب. می خــورم بــه زنــم. زنــم بیــدار می شــود. 
ــگار از ســنگینی بی حــال  ــدارد. سوســک ها ان ــد. صــدا ن ــاز می شــود. جیــغ می زن دهانــش ب

شــده اند.
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مز مات، آبی براق قر

ســرو صدایشــان حیــاط را برداشــته بــود. اشــکان فریــاد زنــان بــه دنبــال ســارا می دویــد. 
ــی آورد و  ــاال م ــرش را ب ــد، س ــد می ش ــه بلن ک ــان  ــود. صدایش ــته ب ــا نشس ــان روی پله ه ماه
کــه شــنید، ایســتاد. مدادهــای رنگــی اش، ماننــد  تماشایشــان می کــرد. صــدای جیــغ ســارا را 

گن هــای قطــاری الــوان  از پلــه هــا ســرازیر شــدند پاییــن. وا
کــرد. هنــوز در ایــن اتــاق ســردو ســفید و بــی روح بــود. پیــچ تخــت  ماهــان چشــم هایش را بــاز 
کنــار تختــش بــود. انگشــتش  فنــری را چرخانــد تــا بتوانــد بنشــیند. ســینی صبحانــه روی میــز 
گذاشــت. هنــوز داغ بــود. احتمــاال چنــد دقیقــه پیــش برایــش  را روی دیــواره ســرامیکی آن 
آورده بودنــد نمی دانســت  صــدای بــاز و بسته شــدن در او را از خــواب پرانــده یــا فریــاد بلنــد  

گوش هایــش باقــی بــود . کــش هنــوز در  کــه پژوا ســارا 
کنــد.  کنــار تختــش، خیابــان را تماشــا  کــرد تــا راحت تــر بتوانــد از پنجــره  پشــتش را صــاف 
کرکــره مغــازه آن طــرف خیابــان افتــاد. یکــی از ســرگرمی های هــر  بی درنــگ چشــمش بــه 
ــا  ــره ت کرک ــا دقایقــی دیگــر  ــود. ت ــارات مضحــک و بعضــا رکیــک روی آن ب ــدن عب روزش خوان
ــا اســفنج  کــف بیــرون می آمــد ب ــا ســطلی پــر از آب و  نیمــه بــاال مــی ر فــت. صاحــب مغــازه ب
کرکــره فلــزی را می شســت و می رفــت داخــل. در ایــن مــدت هرگــز ندیده بــود  زرد چرکــی 
کرکــره فلــزی تمامــا بــاال رود. هــر چقــدر هــم از روی تخــت ســرک می کشــید بیهــوده بــود 
گــر پنجــره بــاز می مانــد صدای جوشــکاری  نمی توانســت داخــل مغــازه را ببینــد. در طــول روز ا
کرکــره پدیــدار می شــد. بــه ایــن  را می توانســت بشــنود. هنــگام ظهــر، صاحــب مغــازه از زیــر 
ــا  ــد ب ــاعتی بع ــع س ــدود رب ــت. ح ــرار داش ــاق اوق ــه ات ک ــی  ــد همانجای ــان می آم ــمت خیاب س
کــه عکــس خــروس داشــت برمی گشــت داخــل مغــازه. حوالــی غــروب نــور  زردرنــگ  کتــی  پا
کرکــره فلــزی بــه داخــل خیابــان ســرک می کشــید و صــدای چکــش زدن هــای  کــم جانــی از زیــر 
متوالــی بــه زحمــت از میــان صداهــای دیگــر عبــور می کــرد و می آمــد ایــن ســمت خیابــان. زیــر 
گذرانــده  کــه ماهــان پانــزده روز طاقــت فرســا را  پنجــره نیمــه بــاز اتــاق بیمارســتان. جایــی 

بــود.
کــرد روی در چوبــی .اول  کرکــره فلــزی پرتــاب  کــه بــه در خــورد نگاهــش را از روی  تقــه ای 

مائده مرتضوی

کشــیدن های ســارا  ــاد ســرک  صورتــی خنــدان پدیــدار شــد و بعــد روپوشــی ســفید رنــگ. ی
گــردن ســپیدش می آمدنــد  کــه ازســرکار بــه خانــه برمی گشــت. اول ســر و  افتــاد. هــر روز 
کــش داری می کــرد و پالتــو مخملــی منــدرس اش را می انداخــت روی صندلــی  داخــل . ســالم  
کم رنــگ.  گونه هایــش بنفــش  کنــار بخــاری و از ســرما شــکایت می کــرد. بینــی اش قرمــز بــود و 
کبــود دوبــاره  کــه ناخن هــای بنفــش  ماهــان دســت های ســرد ســارا را می گرفــت .آنقــدر 

صورتــی شــوند.
گرفت ســر ســوزن را با احتیاط وارد رگ نمود و اســتوانه پالســتیکی  پرســتار دســت ماهان را 
کــرد. ماهــان ســرش را چرخانــد ســمت پنجــره. اســفنج زرد چــرک  ســرم را روی میلــه آویــزان 
کثیــف فلــز بــاال پاییــن می رفــت. جلــوی مغــازه چشــمش بــه زوجــی  داشــت روی ســطح 
ــد  ــرون می رفتن ــارا بی ــا س ــی ب ــتند. وقت ــاده رو می گذش ــم از پی ــت ه ــت در دس ــه دس ک ــاد  افت
همیشــه یــک لنگــه از دســتکش بنفــش رنگــش را بــه دســت می کــرد دســت دیگــرش همیشــه 

در دســت ماهــان بــود. 
کــرد. لکــه قرمــز مــات  بعــد از رفتــن پرســتار ماهــان از تخــت پاییــن آمــد از پنجــره پاییــن رانــگاه 

گــرم. کــدری االن نبــود بــراق بــود و احتمــاال  هنــوز ســرجایش بــود. روز اول بــه 
ــد.  ــینه می کوبی ــدت در س ــا ش ــش ب ــود. قلب ــده ب ــواب پری گاه از خ ــا ــه ن ــه ب ک ــود  ــر ب بعدازظه
کــرده بــود. بــا  صــدای بــوق و آژیــر خیابــان را برداشــته بــود. پرســتار باز کــردن پنجــره را قدغــن 
ایــن حــال ماهــان بــه ســختی از تخــت پاییــن آمــد ســینه اش هنــوز خس خــس می کــرد. پنجــره 
گــی اطراف ســرش.  کنــار پیــاده رو مــردی روی زمیــن افتــاده بــود بــا لکــه ی قرمــز برز کــرد.  را بــاز 
گذاشــتند داخــل برانــکارد. چنــد  کنــار زدنــد و مــرد را  چنــد مــرد و زن ســفید پوش جمعیــت را 
کــف خیابــان را شســتند. فشــار آب، خونــی را  دقیقــه بعــد هــم دو مامــور شــهرداری آمدنــد و 
کــه هماننــد دکمــه ای قرمــز بــه ســطح ســیاه آســفالت دوختــه شــده بــود شــکافت و بــه جــوی 
کنــار جــدول بــرد. جریانــی از خونابــه، نیــم دایــره ای بــا تــه رنــگ قرمــز بــراق ماننــد رد  باریــک 
کنــاره جــدول ســیمانی پیــاده رو و همانجــا خشــک شــد و مــات. گرفــت بــه  قلمــوی آبرنــگ، 

کــه می خواســت بــا چشــمان بســته از آن  ماهــان یــک مــاه قبــل را بــه خاطــر آورد. روزی 
خیابــان شــلوغ و پرتــردد بگــذرد و هرگــز بــه آن ســمت خیابــان نرســد. درســت در لحظــه 
کــه  ــرد  گمــان می ک ــه او نزدیــک می شــد و  کــه ب گوشــخراش بــوق اتومبیلــی  شــنیدن صــدای 
ــار. خــط ترمــز اتومبیــل ، روی  کن ــود  کشــیده ب ــری او را  ــه خواســته اش می رســاند. عاب او را ب
ــیدنی  ــش نوش ــر برای ــک نف ــد. ی گرفتن ــری دورش را  ــد نف ــود. چن ــط زده ب ــان را خ ــیاه خیاب س

شــیرینی آورد و او را رســاند خانــه اش.
کــرد. تمامــی مســافران شــهر ســاحلی زنــده  کــه رادیــو خبــر را اعــالم  صبــح همــان روز بــود 

زنــده ســوخته بودنــد.
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کــرد خانواده هــای داغــدار مشــتی  کــه شــهرداری برگــزار  یــک هفتــه بعــد در مراســمی نمادیــن 
کــه  کــی رنــگ، روی دریــا ، درســت همانجایــی  کســتر بــر آب ریختنــد و یــک هلی کوپتــر خا خا
کــرد. ماهــان برحــالف بقیــه پــس از مراســم ســوگواری،  گلبــاران  هواپیمــا منفجــر شــده بــود را 

کــرد و همانجــا مانــد. کنــار دریــا اجــاره  شــهر ســاحلی را تــرک نکــرد. یــک ســوئیت نقلــی 
گــرم می کــرد. امــا  کســتر ســرد ســارا را  روزهــا نــور خورشــید بــر بســتر دریــا می تابیــد و خا
کنــار دریــا بــر پــا می کرد.یــک تکــه چــوب  شــب دریــا ســرد می شــد. ماهــان آتشــی جانانــه 
بلنــد برمی داشــت آنــرا در  لنگــه دســتکش بنفــش ســارا فــرو می بــرد و ماننــد پرچــم تکانــش 
مــی داد.  یــک دســتش را در آب فــرو می بــرد، آب دریــا ســرد بــود. هیــزم بیشــتری در آتــش 

می ریخــت . آب دریــا هنــوز ســرد بــود. 
ــان  ــد. ماه ــش آم ــه دیدن ــت ب ــر داش ــاحلی خب ــهر س ــش در ش ــه از اقامت ک ــکان  ــک روز اش ی
را تکیــده و الغــر بــا صورتــی اصــالح نکــرده در حالیکــه بــوی عــرق بــدی از او بــه مشــام 
کاناپــه یافــت. دور و بــرش پــر از بطری هــای خالــی بــود و جــا ســیگاری روی  می رســید روی 
کــه داخــل ســینک تلنبــار شــده بودنــد  کثیــف را  میــز از تــه ســیگار انباشته.اشــکان ظرف هــای 
گذاشــت. آبگرمکــن را  شســت. بطری هــای خالــی را در جعبــه مخصــوص مــواد بازیافتــی 
کــرد و ماهــان را بــه اصــرار بــه حمــام فرســتاد. ســاعتی بعــد ماهــان بــا ظاهــری مرتــب  روشــن 
گذشــت زمــان از زندگــی  کلــی حــرف زد از امیــد از  روبــروی دوســتش نشســته بــود. اشــکان 
کــه از نظــر ماهــان هیچکــدام واقعیــت نداشــتند و زاییــده  کلــی چیزهــای دیگــر ی  دوبــاره و 
کــرد. در آخــر یــک بســته  ذهــن یــک مشــت انســان خرافاتــی بودنــد بــرای ماهــان صحبــت 

قــرص  بــه ماهــان داد:
ضد افسردگیه. شبی یه نصفه برو باال. حالتو جا میاره.

کــه از فــرط بی خوابــی و خســتگی بــه تنــگ آمــده بــود. همزمــان  بعــد رفتــن اشــکان، ماهــان 
کــرد. و بنــا بــه  کــه اشــکان برایــش آورده بــود مصــرف  دو قــرص را بــا یــک بطــری آب معدنــی 
کرد.دســتکش  عــادت هــر شــب مهیــای رفتــن شــد. آن شــب آتــش بزرگــی در ســاحل بــر پــا 
کــه از بقیــه بلندتــر بــود زد. و بــرای دریــا  بنفــش را از جیبــش درآورد و بــر ســر یکــی از چوب هــا 
گهــان در میــان آب  چشــمش بــه لنگــه دیگــر دســتکش افتــاد. ماهــان  دســت تــکان داد. نا
ایســتاد. اشــتباه نمی کــرد. دســتکش بنفــش از میــان امــواج بــاال آمــده وبرایــش دســت تــکان 
می داد.ماهــان چنــد قــدم جلوتــر رفــت لبه هــای شــلوار جیــن اش خیــس شــدند. دســتکش 
تــر آمــد و بــازوی ســفید رنــگ ســارا از زیــر آب بیــرون زد. شــلوار ماهــان تــا زانــو خیــس آب  باال
ــل  ــد داخ ــدند و می افتادن ــر می ش ــه منفج ک ــود  ــی ب کوچک ــای  ــر از هواپیماه ــمان پ ــود. آس ب
کــرد تــا الشــه های ســوخته روی ســرش نیفتنــد. حــال  آب. ماهــان دســتش را حائــل ســرش 
کــه بــرای ماهــان دســت تــکان می دادنــد.  روی ســطح آب پــر از دســت کش های بنفشــی بــود 

کــه همچــون پــری  ماهــان خــودش را بــه داخــل آب انداخــت. زیــر آ ب پیکــر ســارا را دیــد 
گرفــت.  ــا اینســو و آنســو تــاب می خــورد. دســت بــدون دســتکش را  دریایــی دراعمــاق دری

کــم رنــگ. گونه هایــش بنفــش  ســرد بــود ســرد ســرد. بینــی اش قرمــز بــود و 
کــرد روی تخــت فنــری بــود و چشــمان متعجــب  کــه بــاز  صبــح روز بعــد  چشــم هایش را 
گشــته بــود. ماهــان را  پرســتار بــه او خیــره شــده بودنــد. آن شــب اشــکان نگــران شــده و باز

ــا مــی رود و بــه موقــع نجاتــش داده بــود. ــه میــان دری ــان ب ــاد زن کــه فری ــود  دیــده ب
گرفــت. پرســتار شــانه هایش را بــاال انداخــت و پزشــک را صــدا زد.  ماهــان ســراغ ســارا را 
کــه روی ســینه اش بــاال پاییــن مــی ر فــت را دوســت داشــت.  گــم را  گــرد دیافرا صفحــه ســرد و 
کنــار زد. دلــش می خواســت از جــا یخــی یخچــال چنــد تکــه  بــا یــک دســتش پتــو را از رویــش 
کشــید.  ــر بغــل ماهــان بیــرون  ــردارد بگــذارد روی پیشــانیش. پزشــک درجــه را از زی یــخ ب
خــط آبــی رنــگ تــا بی نهایــت بــاال رفــت. پرســتار بــه نگرانــی بــه چهــره ماهــان چشــم دوختــه 

کــرده بــود. بــود. قضیــه تنهــا یــک غــرق شــدن ســاده نبــود . ماهــان ذات الریــه 
کــه از مــرگ ســارا می گذشــت بارهــا خواســته بــود خــودش را راحــت  در ایــن چنــد هفتــه ای 
کــه بــه  کنــون ایــن مــرگ بــود  کــم خــم شــده بود امــا ا کنــد حتــی یــک بــار از پــل عابــر پیــاده تــا 
ــان  ــرای ماه ــتاد و ب ــش می ایس ــه اتاق ــت شیش ــر روز پش ــود. ه ــته ب گماش ــت  ــب او هم تعقی
کــه ماهــان از خــواب بــر می خاســت رد انگشــتان  دســت تــکان مــی داد. و هــر روز صبــح 
مــرگ را روی شیشــه اتــاق می دیــد. ســینه اش می ســوخت و نفس هایــش صــدای خشــکی 
مــی داد مثــل صــدای خش خــش برگ هــا زیــر پــای رهگــذران. رنــگ ســیمایش بــه زردی 
کــرد  گراییــده بــود . پیکــرش در آغــوش پاییــز داشــت خــزان می کــرد. یــک روز ماهــان حــس 
ــه بالیــن اش آمــده بــود. دســتش را روی پیشــانی  کنــارش ایســتاده. مــرگ باالخــره ب کســی 
گذاشــت. جریانــی از حــرارت در تمــام بــدن ماهــان جوشــید. بــه زحمــت از جایــش  ماهــان 
کــه بــه صورتــش خــورد  گشــود. بــاد ســردی  کنــار زد و پنجــره را اندکــی  برخاســت. مــرگ را 
کــه سراســیمه  حالــش را جــا آورد. پــس از چنــد لحظــه اطرافــش پــر از ســفید پوش هایــی شــد 
کــه یکــی از ســفیدپوش ها پنجــره را محکــم  این طــرف و آن طــرف می رفتنــد و ماهــان دیــد 

کشــید. کرکــره را پاییــن  بســت و 
گشــود هیــچ ردی روی شیشــه اتاقــش ندیــد.  کــه چشــم هایش را  در بامــداد روز چهاردهــم 
ــرد.آن روز او  ــرگ هــا را لگدمــال نمی ک ــود. صــدای نفــس هایــش دیگــر ب ــاال ب ــره پنجــره ب کرک
را بــرای پیــاده روی بــه حیــاط بیمارســتان بردنــد و حتــی توانســت بنشــیند و یــک فصــل از 

کــه اشــکان برایــش آورده بــود بخوانــد. مــرگ دیگــر بــه مالقاتــش نیامــد. کتابــی را 
کــه خوانــد پزشــک  کتــاب را  کــه در بیمارســتان می مانــد. صفحــه آخــر  امــروز روز آخــری بــود 

بــرای آخریــن بــار بــه مالقاتــش آمــد.
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گــس و تلــخ. ماهــان  برگــه ترخیــص حکــم آزادیــش از زنــدان را داشــت. زندانــی بــا بویــی 
کــه تــا نیمــه رنــگ شــده  کرکــره فلــزی افتــاد  بــه محــض خــروج از بیمارســتان. چشــمش بــه 
بــود. بــه جــای اســفنج زرد رنــگ چــرک قلمــوی ســبزرنگی روی آن بــاال پاییــن می رفــت.
کــه شــب قبــل بــا آتــش  پایین تــر از چهــار راه چشــمش بــه مرکــز خریــد چنــد طبقــه ای افتــاد 
ــرد هنــوز چنــد ســاعتی  ک ــگاه  ــه ســاعتش ن ــود. ب ــازی تماشــایی و زیبایــی افتتــاح شــده ب ب
بگذراند.ماهــان  وقــت  آنجــا  را  ســاعتی  چنــد  نمی آمــد  بــدش  بــود.  مانــده  پــروازش  بــه 
از چنــد لحظــه  پــس  را فشــار داد.  از دکمه هــای آسانســور  یکــی  را بســت  چشــم هایش 
کشــویی از هــم  گــوش می رســید. درب هــای  آسانســور ایســتاد. همهمــه ای از پشــت در بــه 
کودکــی پشــت در اســت بــه ماهــان خــوش  بــاز شــدند و خــرس پشــمالویی بــه خیــال اینکــه 
کــم رنــگ بــه لب هایــش نشســت. اطرافــش  گــر چــه  گفــت. پــس از مدت هــا لبخنــدی  آمــد 
کــودکان قــد و نیــم قــد بــود. ســوژه های همیشــگی تابلوهــای نقاشــی اش اطرافــش  پــر از 
جســت و خیــز می کردنــد. صــدای موزیــک بازی هــای مختلــف درهــم پیچیــده بــود. و همــه 
کــه بــا بچه هــا عکــس می انداختنــد. بیشــترین  جــا پــر از خرس هــای پشــمالو رنگارنگــی بــود 

ســر و صــدا مربــوط بــه بــازی قطــار بــود.
کمربنــد ایمنی شــان را می بســت.  گــن هــا می کــرد و  کــودکان را یکــی یکــی ســوار وا مامــور بــازی 
کنتــرل رفــت و دکمــه آبــی براقــی را فشــار داد. صــدای ســوت قطــار بلنــد  بعــد بــه ســمت پنــل 

کــودکان و همهمــه و خنده هایــی ممتــد. شــد و بــه دنبــال آن فریــاد شــادی 
 ماهــان چشــمهایش را بســت.صدای خنــده اشــکان و داد و فریــاد ســارا را میــان آن همــه 
قیــل و قــال تشــخیص داد. اشــکان ســارا را بــه روی زمیــن انداختــه بــود و مصرانــه ســعی در 
کــه یکــی از خیریــن بــه او داده بــود. ســرو صدایشــان  کلوچــه مربایــی ســارا داشــت  گرفتــن 
حیــاط نوانخانــه را برداشــته بــود. مدیــر نوانخانــه از پشــت پنجــره ســر همه شــان فریــاد 
کــرد.  ــرای ماهــان پرتــاب  کلوچــه نیــم خــورده اش ب کت شــدند و ســارا  کشــید. هــر ســه ســا
گــم شــد. کلوچــه مربایــی میــان پاســتیل ها  و پشــمک های رنگارنــگ اطرافــش  طعــم و بــوی 
گن هــای رنگــی قطــار یکــی پــس از دیگــری از تونــل بیــرون  کــرد. وا  ماهــان چشــم هایش را بــاز 
کــودکان نفــس زنــان آخریــن فریــاد هایشــان را ســر می دادند.مامــور قطــار همــه  می آمدنــد. 
کــول قطــار بــاال رفتنــد.  گــروه بعــدی از ســرو  کنــار رفــت و  کــرد. زنجیــر جلــوی صــف  را پیــاده 
کنتــرل می رفــت.  ــه ســمت پنــل  ــه انگشــتانش ب ک ــاد  ــازی افت ــه مامــور ب ماهــان چشــمش ب
می رفــت تــا دکمــه آبــی بــراق را فشــار دهــد و ارکســتر شــادی بــراه بینــدازد. ماهــان احســاس 

کــرد دوســت دارد تــا ابــد دســتش را روی آن دکمــه نگــه دارد.

تصویرگر: سحر حقگودی ماه ۱3۹4

Illustrator: Sahar Haghgoo
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شکار تنهایی

ــی  ــردم ول ک کمــی دیــر شــروع  ــه شــکار عالقه منــد شــدم.  ــه ب ک ــود  ــاد و هشــت ســالم ب هفت
بــود. اوایــل زنــم خیلــی غــر مــی زد و اجــازه نمــی داد  بــه ســنم پیشــرفتم خــوب  نســبت 
کــه  کارم نداشــت. بــه جــز شــب هایی  کاری بــه  کــه مــرد دیگــر  کارم را بکنــم ولــی بعــد  راحــت 
می آمــد بــه خوابــم. وقتــی جــوان بــود زیبــا بــود ولــی از شــانس مــن بــا قیافــه ایــن اواخــرش 
ــا ســر  ــدان و پســتان های آویــزان ت ــم پشــت، دهــان بی دن ک می  آمــد. وقتــی موهــای ســفید 
کــه بیــدار نمی شــدم،  زانویــش را می دیــدم معمــوال از خــواب می پریــدم. وقت هایــی هــم 
گرچــه غرهایــش تاثیــری هــم نداشــت. همــان موقــع  کنــم.  مجبــور بــودم غرهایــش را تحمــل 
کــه زنده بــود، تــا پایــش را از خانــه می گذاشــت بیــرون، می رفتــم تــوی تــراس و شــکار را  هــم 
کار برایــم لذت بخــش اســت.  کــه چقــدر ایــن  شــروع می کــردم. اولیــن بــار اتفاقــی فهمیــدم 
ــا  ــر عــرق نعن گ ــرد ا ــا می خــوردم. زن خرفتــم فکــر می ک ــودم و عــرق نعن ــراس ایســتاده ب لــب ت
گوزهــای شــبانه خبــری نخواهــد بــود. امــا اصــال اینطــور نبــود. انقــدر حرصــم  بخــورم دیگــر از 
ــدم.  ــم نفهمی ــت و می گفت ــو تخ ــدم ت ــدا می ری ــا عم ــب ه ــی ش گاه ــه  ک ــتش  ــت از دس می گرف
کشــیدم و می خواســتم  کــرده بــود. عــرق نعنایــم را ســر  یــک ســال اخــر دیگــر تختــش را جــدا 
کــه ان را یــک وجــب جلوتــر از تــراس  لیــوان را روی لبــه تــراس بگــذارم. نمــی دانــم چطــور شــد 
کــردم ولــی تــا بــه  کــردم. بــه محــض اینکــه لیــوان از دســتم جــدا شــد، فهمیــدم اشــتباه  ول 
کنــار  کــرده بــود و روی زمیــن پــودر شــده بــود. درســت  خــودم بجنبــم، لیــوان پنــج طبقــه را رد 
گفــت:  کشــید و  گرفــت و بــه محــض اینکــه مــن را دیــد عربــده  کچــل. ســرش را بــاال  یــک اقــای 

"هــووو حیــووون"
کچــل بدبخــت  کنــم از طرفــی هــم از دیــدن قیافــه یــک آدم  حــس می کــردم بایــد عذرخواهــی 
کــه داشــت خــودش را جــر مــی داد لــذت می بــردم. ســرم را از تــراس برده بــودم بیــرون و فقــط 
نگاهــش می کــردم و ایــن بیشــتر عصبانــی اش می کــرد. دلــم می خواســت یــک لیــوان دیگــر 
کــرد و رفــت. آن  کلــه اش. چنــد دقیقــه ای داد و بیــداد  هــم داشــتم و صــاف مــی زدم وســط 
ــه  ــودم ب کرده ب ــود. احســاس قــدرت می کــردم. یــک لیــوان پــرت  ــرای مــن روز بزرگــی ب روز ب
ســمت ان نره خــر، بعــد هــم زل زده بــودم تــوی چشــمش و هیــچ غلطــی نتوانســته بــود 

اردوان نیک نیا

بکنــد. 
فــردای آن روز چنــد تــا زردآلــو برداشــتم و رفتــم تــوی تــراس. مهــوش رفتــه بــود بــا چندتــا 
ــا خانــم چــاق رد شــدند  ــود. دو ت کنــد. پاییــن خلــوت ب ــازی  ــر ب "پســتان آویــزان" دیگــر پوک
کــُت شــلواری. هیچ کــدام چنگــی بــه دل نمی زدنــد. منتظــر یک شــکار  بعــدش هــم یــک اقــای 
کــه شــلیک  کــه یــک خانــم خمیــده رســید نزدیــک ســاختمان. زردآلــوی اول را  خــاص بــودم 
کــه اصــال نفهمیــد. انصافــا نشــانه گیری  کــردم خیلــی جلوتــر از شــکارم خــورد زمیــن طــوری 
از طبقــه پنجــم واقعــا ســخت بــود و خیلــی چیزهــا را بایــد در نظــر می گرفتــم تــا شــلیک خوبــی 
کــرد.  داشــته باشــم. دومیــن زردآلــو درســت جلــوی پایــش خــورد زمیــن. ســرش را بلنــد 
ــد  ــاال آنقــدر فحــش و ب ــود. وقتــی آمــد ب وقتــی دیدمــش ســریع ســرم را دزدیــدم. مهــوش ب
گذاشــته بــود تــوی دهانــش و می فهمیــدم  گــر دندانــش را  کــه مطمئنــم ا گفــت  وبیــراه بــه مــن 
چــه می گویــد، حتمــا طالقــش مــی دادم. اصــال مخالفتــش بــا شــکار از همــان موقــع شــروع 
کــه  ــرد. نمی دانســت  کلیــدش را قایــم می ک ــرد و  ــراس را قفــل می ک ــا چنــد وقــت در ت شــد. ت
کشــوی جوراب هایــش قایــم می کنــد.  ــم چیزهــای مهمــش را تــوی  مــن سالهاســت می دان
ــردم  ــرت می ک ــتیم پ ــه داش ــه در خان ــت هرچ ــال راح ــا خی ــرون ب ــت بی ــه می رف ک ــی  وقت های

روی ســر مــردم. مخصوصــا وســایل خــودش را بــا لــذت چنــد برابــر پــرت می کــردم.
ــا  ــد بیــرون رفتــم و ت ــدم نمی خواهــد از اتاقــش بیای ــردم و وقتــی دی ک ــر  ــا ظهــر صب یــک روز ت
ــوخت.  ــش س ــم برای ــش مرده.دل ــب قبل ــدا ش ــده خ ــتم بن ــی دانس ــردم. نم ک ــکار  ــروب ش غ
کــه  بــود  افتــاده  یــادش  پیــش  ســال  ده  تــازه  نشــویم.  دار  بچــه  بــود  خواســته  خــودش 
کــه آمــد، یــک ســرم  بچه داشــتن خــوب اســت. آن شــب حالــم خیلــی بــد شــد. آمبوالنــس 
کــه شــصت ســالی  کــرد. تقریبــا دیگــر هیچ کــس را نداشــتم بــه جــز عبــاس  هــم بــه مــن فــرو 
کــه ندیــده بودمــش. نــه مــن می توانســتم  می شــد بــا هــم دوســت بودیــم و چنــد ســال بــود 
کــه بــه او تلفــن مــی زدم، یــک بــار مــن  از خانــه بیــرون بــروم نــه عبــاس. تــازه از هــر ده بــاری 
ــن  ــبخت تر از م ــی خوش ــاس خیل ــی آورد. عب ــناختن در م ــل ادای ش ــا حداق ــناخت ی را می ش
بــود. بیســت و دو تــا نــوه داشــت و پنــج تــا نتیجــه. بــه جــای اینکــه رژ لب هــای زنــش یــا 
ــا  ــوی ســر مــردم، می توانســت ایــن ســال های آخــر را ب ــد ت گلوله شــده بزن ــو و جــوراب  زردآل

بچه هــا و نوه هایــش ســرگرم باشــد.
ــا اینکــه او هــم پیــر شــده بــود  بعــد از مــرگ مهــوش چنــد روزی تــوی شــکارم وقفــه افتــاد. ب
گیــج بــودم.  کــه شــاید یــک روز نباشــد. بــرای همیــن خیلــی  ولــی هیچ وقــت فکــر نکــرده بــودم 
کــه به خاطــر  کنــد. خــودم هــم  کــه خریــد  کســی نبــود  حتــی نمی دانســتم چــه بایــد بخــورم. 
کجــا  کــه پایــم را بیــرون نگذاشــته بودم. حتــی نفهمیــدم مهــوش را  زانوهایــم ســه ســال بــود 
کــه می خواســتم تلفنــی ســفارش بدهــم. اولین باری  کردنــد. مجبــور بــودم چیزهایــی را  دفــن 
گــر  گریــه. ا گوزیــدم، یــک دفعــه یــادش افتــادم و زدم زیــر  کــه بعــد از مــردن مهــوش تــوی تخــت 
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کــه زیــر تخــت بــود در مــی آورد و می کــرد تــوی حلقــم. بــود حتمــا قمقمــه عــرق نعنــا را 
یــک روز یــاد پســر عمویــم افتــادم. از وقتــی نوجــوان بــودم بــا خانــواده عموجان قطــع رابطه 
کفــش هــم تــوی آن بیابــان غنیمــت بــود.  کــرده بودیــم. تلفــن را برداشــتم. همیــن لنگــه 
گرفتــم. اتفاقــا درســت هــم بــود. چنــد ســال پیــش  همــان شــماره قدیــم خانــه عموجــان را
پســر عمویــم همانجــا مــرده بــود. انــگار مــن آخریــن بازمانــده خانــدان بــودم. می توانســتم 
ــد باشــد.  ــوی همــه خواســتگاری ها بای ــه  ت ک کســی باشــم  ــا همــان  ــدان باشــم ی ــزرگ خان ب

ولــی  بازمانــده بــودم.
گــر  کامــال حرفــه ای شــده بــودم. ا رفتــم تــوی تــراس و بــا خــودم مقــدار زیــادی مهمــات بــردم. 
کســی را بزنــم، بایــد وقتــی ســوژه می رســید  گوجــه ســبز یــا خمیــر نــان  گــردو،  می خواســتم بــا 
بــه تیــر بــرق شــلیک می کــردم. بــرای چیزهــای ســنگین تر اوضــاع فــرق می کــرد. بعضی هــا 
کــه وقتــی می زدمشــان چیــزی نمی گفتنــد و وقتــی مــن را می دیدنــد فــرار  آنقــدر احمــق بودنــد 
می کردنــد. آنهــا واقعــا لــذت شــکار را از بیــن می بردنــد. از همــه بهتــر  زن هــای جیغ جیغــو 
گنــد  کــردم. حــس می کــردم بــوی  غ را روی یکــی از آنهــا امتحــان  ــار تخم مــر بودنــد. اولیــن ب
ــغ  ــی جی کل ــد از  ــد. بع ــم می آم ــه پنج ــا طبق ــیاهش ت ــوی س ــده روی مانت ــش ش غ پخ ــر تخم م
و داد آمــد تــوی ســاختمان. دلــم می خواســت بیایــد بــاال تــا بیشــتر ســرگرم شــوم. از وقتــی 
مهــوش مــرده بــود حفــاظ جلــوی در را بــاز نکــرده بــودم. خریدهــا را هــم از الی حفــاظ 
گــر بیایــد بــاال نمی توانــد آســیبی بــه مــن برســاند امــا حتمــا  کــه ا می گرفتم.خیالــم راحــت بــود 

کــه آپارتمانــم را پیــدا نکــرده بــود. آنقــدر خنــگ بــود 
کــه  کوچــک زدم. انقــدر ترســید  کوســن  چنــد روز بعــدش یــک آقــای میانســال را بــا یــک 
کــه  کــردم  کــرد یــک نارنگــی هــم بــه ســمتش پــرت  کــه بــاال را نــگاه  خوابیــد روی زمیــن. بعــد 
کــردم و  ــاز  بــه هــدف نخــورد. دویــد تــوی ســاختمان. خیلــی محکــم در را می کوبیــد. در را ب
خ شــده بــود. می خواســت  از پشــت حفــاظ بــه او خیــره شــدم. از شــدت عصبانیــت ســر
حفــاظ را از جــا بکنــد. فحش هــای زشــتی هــم مــی داد. مــن فقــط نگاهــش می کــردم. داشــت 
گرفتــم و خوابیــدم روی زمیــن. صدایــش قطــع شــد. چنــد ثانیــه بعــد  کــه قلبــم را  آرام می شــد 
کــه دویــد و رفــت. نیم ســاعتی همانطــور  گفــت: آقــا، آقــا. بعــد صــدای پایــش را شــنیدم  آرام 
کمــک یــا آمبوالنــس ولــی پدرســگ دیگــر نیامــد.  خوابیــدم. فکــر می کــردم حتمــا رفتــه دنبــال 
گــر واقعــا مــرده بــودم چــه؟ عجــب حرامــزاده ای بــود. در را بســتم و رفتــم ســمت تــراس.  ا
کمــی ایســتادم. لپ هایــم مثــل پســتان های آن خدابیامــرز آویــزان شــده بود.  جلــوی آینــه 
گــر  کوتــاه می شــد. می ترســیدم ا کــه دائــم  کلــه ام مثــل پوســت هندوانــه صــاف بــود. قــدم هــم 
کمــی از ســرگرمی ای  چنــد ســال دیگــر زنــده بمانــم دیگــر دســتم بــه دســتگیره در هــم نرســد. 
کشــیدم. برگشــتم و رفتــم  کرده بــودم خجالــت  کــه تــوی ایــن ســن و ســال بــرای خــودم جــور 

تــوی اتــاق خوابیــدم.
کــرد: "بیــا  فــردای آن روز زنــگ زدم بــه عبــاس. خانمــش تلفــن را برداشــت و عبــاس را صــدا 

ســرهنگه"
که می گفت: "سرهنگ؟" صدای عباس را می شنیدم 

_ مجیده بابا. مجید مشهدی
کار داره؟ الو؟ _ مشهدی؟ مشهدی نمی شناسم.با من 

_سالم عباس آقا.مجیدم
کدوم مجید؟  _

_ مجید دیگه،مجید همسایه،کوچه محالت
_ آهان یادم اومد چطوری؟

گــر مــن را شــناخته بــود می گفــت: "مــن ریــدم تــو اون رفاقتــت. می دانســتم یــادش نیامــده. ا
گفتــم: کجایــی؟" هروقــت مــن را یــادش می آمــد، عیــن همیــن جملــه را می گفــت. 

_ عباس زنگ زدم حالتو بپرسم
_چیمو؟

_حالتو.حالتو بپرسم.خوبی؟
_خوبم

کردم. کردم و قطع  نمی دانستم چرا زنگ زدم.حرفی هم نداشتم. خداحافظی 
دو روز پیــش یــک زن و مــرد از جلــوی خانــه رد می شــدند. خانــم زیــر تــراس ایســتاد و 
کــردم چنــان خــورد  کــه پــرت  گردویــی  ــان.  ــود رفــت آن طــرف خیاب کــه همراهــش ب مــردی 
کــه  گرفــت و نشســت روی زمیــن. چنــان جیــغ بلنــدی زد  کــه ســرش را  وســط مالجــش 
کــرد  کــه یــک ماشــین زد و پرتــش  آن آقــا برگشــت و دویــد بــه ســمتش. وســط خیابــان بــود 
کــردم. پرده هــا را  کســی مــن را ببینــد آمــدم تــو. در تــراس را قفــل  روی زمیــن. قبــل از اینکــه 
کشــیدم روی ســرم. می لرزیــدم. مدتــی  کشــیدم و پتــو را  کشــیدم. رفتــم روی تختــم دراز 
ــه آمبوالنــس بــود تــوی خانــه پیچیــد. چنــد  کــه احتمــاال مربــوط ب گذشــت. صــدای آژیــری 
گوشــی را برداشــت. ســراغ  گرفتــم. خانمــی  دقیقــه بعــد صــدا دور شــد. شــماره عبــاس را 

گفــت. "آقــا ســرهنگ، آقاجــون ..." کــرد و  گرفتــم مکــث طوالنــی ای  کــه  عبــاس را 
گرفــت  گوشــی را  کــه می پرســید : "کیــه ســحر؟ "  گریــه. صــدای زن دیگــری را شــنیدم  زد زیــر 

گفــت: "الــو... الو...الــو" و 
کــه عبــاس عزیــزم مــرده. شــاید  نخواســتم حــرف بزنــم. دلــم نمی خواســت مطمئــن بشــوم 
گرفتــم.  بیمارســتان بــود. شــاید حالــش خــوب مــی شــد. دوبــاره تلفــن را برداشــتم و شــماره 

کالنتری صد و سی و دو بفرمایید...  _
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از  را  ایــن  بــوده،  حمــام  روزی  یــک  البتــه  حمــام،  تــوی  بودنــد  انداختــه  را  جنــازه 
آجــری  ســینه دیوار  بــه  افتخــار  مــدال  مثــل  تکه تکــه  چندجــا  کــه  موزاییک های ســفید 
ــود  ــت او را درخ ــکل درش ــه زور هی ــه ب ک ــیده ای  ــگ زده و پوس ــی زن ــبیده اند  و وان آهن چس
ــرود فهمیــد .بــه چشــم های  کوچکتریــن تکانــی ازهــم وا ب ــا  ــود ب جــاداده و هــر آن ممکــن ب
کــرد درســت مثــل همــان وقت هایــی  نیمه بــاز و زبــان بیرون آمــده از الی دندان هایــش نــگاه 
کــه بــرای ترســاندن خواهــرش الهــه خــود را بــه مــردن مــی زد  امــا ایــن بــار حقیقــت دارد  شــده 
ــه بخواهــد بترســاندش، او واقعــا مــرده.  ک کســی آنجاســت  ــه اصــال  ــه او ادا در مــی آورد و ن ن
همیشــه تــه قلبــش  می دانســت زود می میــرد ولــی بــه مــرگ باشــکوه تری فکــر می کــرد؛ مثــل 
ــل  ــرش یاحداق ــه س ــی ب ــرباز نیروی انتظام ــلیک س ــی باش ــرقت از طالفروش ــع س ــز موق پروی
کــه تــا تــه درقلبــش فــرو  مثــل عمــو ســیفی دردعوایــی خیابانــی باچاقــوی دست ســازی 
ک  تــرک برداشــته پاییــن می آمــد خــا بــاد از روی دیوارهــای زخم خــورده و  رفتــه اســت. 
ک را دور ســوراخ آب ریــز حمــام  می چرخانــد وبعــد بــاال می بــرد و روی دســت وپــای  وخاشــا
ــه  ــاره و پــوره تــوی خراب ــه پ ک آویــزان از لبــه وان می ریخــت. عروســک پارچــه ای خواهــرش 
گریــه می کــرد و دنبالــش  پشت خانه شــان انداختــه بــود بــه یــادش آمــد طفلــک تــا چنــد روز 
کــرد چیــزی ازش نمانــده بــود جــز چندتــا چــوب  می گشــت وقتــی چندمــاه بعــد پیدایــش 
ــاید  ــد .ش ــدا می کنن ــا اورا زود پی ــی حتم ــش. ول ــف روی کثی ــی و  ک ــه خا ــی پنب کم ــا  ــته ب شکس
کــه بــاز بی خبــر بــه بنــدر رفتــه تــا جنــس بیــاورد یــا  دوبــاره بــه خاطــر  هــم بــا خودشــان بگوینــد 

ــا دزدی بــه زنــدان افتــاده. دعــوا ی
کــه ذره ذره در زمیــن  ــد   خ خورشــید را در افــق می دی گــردی ســر کم کــم تاریــک می شــد،  هوا
کــه  فــرو مــی رود .صــدای پــارس ســگ ها را ازهمــان نزدیکــی شــنید، خوبیــش ایــن اســت 
و چنــد جــای  کبــود  گردنــش حلقــه ای  و روی  بهم ریختــه  کرده انــد، موهایــش  خفــه اش 
ــر پیدایــش  ناخــن اســت امــا خونــی ریختــه نشــده - تروتمیــز - اینطــور حتمــا ســگ ها دیرت
کــه غافلگیــر شــد، وقتــی یکی شــان باموتــورگازی چندبــار دورش  می کننــد .درفکــر پرویــز  بــود 
گردنــش می انــدازد  کمربنــد را دور  کــرد نمی دانســت دیگــری از پشــت  ک  گردوخــا چرخیــد و 

ین ویسی نسر

تکانــی  هیــچ  دیگــر  کــه  می دهــد  فشــار  آنقــدر  و 
ــه  ــش ب ــت پای ــی زد پش ــا م ــت و پ ــی دس ــورد . وقت نخ
کــرده،  آنهــا ازســرما درســت  انتظــار  کــه در  آتشــی 
ــاره در  ــوخته و دوب ــلوار س ــگ ش ــی از لن ــه و نیم گرفت
بود.ســگ هاحتما همیــن  تقالهــا خامــوش شــده 
کــه  گوشــت ســوخته بــه مشام شــان رســیده  بــوی 
تــا اینجــا آمده انــد، خــودش نشــانی ایــن خرابه هــا 
ــم  ــده ه ــا پرن ــود آنج ــه ب گفت ــدش  ــت بن را داده و پش
کردنــد  پــر نمی زنــد آنهــا هــم بــه همیــن خاطــر قبــول 
کننــد. قــرار بــود هرکــس  کــه طالهــا را آنجــا تقســیم 
ســهم خــود را بگیــرد و بــرود پــی کارش. همــان روز 
انداخــت و  گــردن یکی شــان  کــه پرویــز دســت در 
ــر و تمیــز انجــام  کارشــان را ت ــد و  کارن گفــت آدم ایــن 
کــرده و دلــش  نــگاه  بــه چشمهایشــان  می دهنــد 
هــری ریخته بــود .نــه اینکــه بترســد، اصالهمــه بــه او 
می گفتنــد بی کلــه. بــه خاطــر بی کله گــی اش پرویــز 
کاری هســت نــون و  کــه بیــا یــک  فرســتاد پــی اش 
تفنــگ  شیشــه،  از  منــگ  کــه  بــود  بی کلــه  آبــدار. 
و  رفــت  کــش  کمــد؛  تــوی  از  را  بــادی عمــو ســیفی 
کــرد و بــا خیــال  کمیــن  پشــت دیــوار آجــری حمــام 
میــدان جنــگ  آنجــا  و  اســت  الهــه دشــمن  اینکــه 
را  دســتش  الهــه  وقتــی  گرفــت.  نشــانه  را  ســرش 
گذاشــت وخــون از الی انگشــتهایش  روی صــورت 
کرده اســت.  کار  چــه  فهمیــد  تــازه  زد  بیــرون 
بلنــد و  بــا مژه هــای  بــود  الهــه خمــار   چشــم های 
کــه هروقــت نگاهــش  کوچکــی  تیــز  و مردمــک ســیاه 
گربــه دودو مــی زد .بعــد از  می کــرد مثــل چشــم بچــه 
کــه ازخانــه پرویــز برگشــت  گورشــدن  گــم و  چندمــاه 
ــا  ــره شــد؛ ب ــه اوخی ــرده ب ک ــا یــک چشــم ورم  فقــط ب
کــه مثــل  مژه هــای افتــاده و مردمــک ســیاه بزرگــی 
چشــم ســگ ها بی حرکــت بــود. صدبــار هــم بنــدر 
می رفــت وجنــس مــی آورد نمی توانســت پــول عمــل 

چشــم الهــه را در بیــاورد.
کامــال تاریــک شــد وحــاال دیگــر صــدای زوزه  هــوا 

بــود. قدمــی اش  چنــد  در  ســگ ها 
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تقابلاندیشهوعمل
گــی ایــن مدرنیتــه ایجــاز  کتابی ســت بــا ســاختار مــدرن، و بارزتریــن ویژ »جهــان زنــدگان«، 
»جهــان  کنیــم،  فــرض  ســرعت  زمانــه  و  آهســتگی  پایــان  قــرن  را  حاضــر  قــرن  گــر  ا کالم. 
کــه خــط روایــی داســتان  کــرده اســت، چرا زنــدگان« ایــن ضــرورت زمــان را بــه درســتی درک 
کــه در آن  کالســیک  از ابتــدای داســتان شــروع نمی شــود تــا بــه انتهــا برســد،  ماننــد یــک اثــر 

کتابــی داشــتیم حــدود ســه یــا چهــار جلــد.  صــورت 
گذشــته، ولــی داســتان از وســط آغــاز می شــود  زمــان واقعــی داســتان مربــوط اســت بــه زمــان 
یعنــی، دقیقــن از »فــوت پــدر«، بعــد در زمــان جلــو مــی رود، بــه ســوی آینــده، یعنــی آینــده در 
ح اوقــات پــدر اســت  گذشــته. ایــن بخــش، حکایــت  راوی ســت و مــرگ وارگــی اش. آن گاه شــر
گفت و گویــش بــا خانــواده. بــه ایــن ترتیــب شــالوده »جهــان زنــدگان«، اســتوار بــر  گــور و  در 
ــه راســت جمــع می شــود بعــد  ــه ب ک کاردئونــی ســت  گشــت های زمانــی، بســان آ رفــت و باز
کاملــن بســته، بعــد نیمــه بــاز و بــه ســرعت  کاملــن بــاز و بســیط، ســپس  بــه چــپ، آن گاه 
کاردئونــی، بــه تکــرار و توالــی، چیــن می خــورد و دامــن می گســترد  نیمــه بســته. ایــن زمــان آ
تــا نوایــی بســازد بــا محوریــت یــک تفکر»مــا وارث درگذشــتگان خویشــیم، امــا بــه ایــن معنــا 
گوشــه ای بنشــینیم، و دســت روی دســت بگذاریــم، و چــون وارث درگذشــتگان  کــه  نیســت 
خویشــیم، درپــی تغییــر سرنوشــت خــود و اطرافیــان خویــش نباشــیم. یــا حتــا ندانیــم چــه بــر 

گرفته ایــم، مــا وارث سرنوشــت درگذشــتگان خویشــیم«.  کــه نتیجــه  ســرمان آمــده 
تــالش ایــن تفکــر، تغییــر سرنوشــت در مفهــوم هویــت اســت.  راوی می کوشــد بــا نیــروی 
کنــد: »مــن بــه دلیــل داشــتن اجــازه نوشــتن ...  تولیــد و نوشــتن  ایــن هویــت تــازه را تولیــد 
گــر بــرای رســیدن بــه هــر چیــزی تــالش نکنیــم، ...«. او بــا اعتقــاد بــه  قــادرم بگویــم ... ا
تــالش و تغییــر و بــا ترجیــع بنــد »مــا وارث درگذشــتگان خویشــیم، امــا بــه ایــن معنــا نیســت 
گوشــه ای بنشــینیم، و دســت روی دســت بگذاریــم، ...« ضــرورت دگردیســی سرنوشــت  کــه 

و هویــت را یــادآوری می کنــد. 
کــه راوی )نویســنده( مــدام درپــی یــادآوری بــرای تغییــر آن  امــا مگــر ایــن میــراث چیســت 
فرهنــگ  ایــن  چگونــه  کــه  ایــن  و  »آبروداری« ســت،  شــوم  میــراث  ایــن  از  یکــی  اســت؟ 
پنهــان کاری و عواقبــش موحــب نابختــی مردمــان می شــود و پایانــی نمــی ســازد جــز توهــم، 
کــه  شــک، قتــل، و ســرآخر قصــاص. مریــم، خواهــر راوی، بــه او می گویــد »واقعیــت ایــن اســت 
کردنــد«.  مــن و تــو در ایــن خصــوص هیــچ چیــز نمی دانیــم از بــس پــدر و مادرمــان آبــروداری 
فرهنــگ  ایــن  بــه  پایبنــدی  پشــتوانه  بــه  نســل  هــر  از  ســالخی  چــون  آبــروداری  میــراث 

یم رئیس دانا مر

قتــل.  پشــت  قتــل  می بــرد.  قربانــگاه  بــه  را  بره هایــش  بی فرهنگــی 
کــه لــذت  کــس  قصــاص بعــد از قصــاص، سلســله وار روی می دهــد. آن 
قصــاص در وجــودش دارد، لــذت ترســاندن، لــذت میرانــدن، هویتــش 

بر پایه شر است.  
کشــف ایــن واقعیــت اســت  کتــاب ،  غافلگیــری تکان دهنــده بخــش دوم 
کــه بادهــای ســرد، دور پاهایــم  کــه راوی مــرده ای بیــش نیســت: »گاهــی 
می چرخــد، دلــم می خواهــد بــه قبرســتانی زمینــی بــا ســنگ قبرهــای 

ســیاه و ســفید تیشــه ای یــا مرمــری ســر بزنــم«. 
مســعود، ایــن راوی مــرده، در هنــگام حیــات نویســنده بــوده اســت، 
می شــود  قصــاص  بــازی  وارد  او  ای.  فیلم نامــه  یــا  می نوشــته  کتــاب 
مطابــق  خواســته ای  می دهــد،  پــدرش  قاتــل  اعــدام  بــه  حکــم  و 

بــه  نیــز،  اعدامــی  فــرد  بــرادر  قانــون. 
مســعود  جــان  قصــد  پــدر،  خــون  انتقــام 
کشــتار،  کینــه جویــی و  می کنــد: چرخــه ی 
بی سرنوشــت،  بی عاقبــت،  انســان های 
زبــان  از  راوی،  گاه.  نــاآ بدبخت هــای 
»مــن  می گویــد:  کشــتگان  همیــن  از  یکــی 
پشــیمانم  خیلــی  بزرگــم  بــرادر  برخــالف 
کــه  تــو  متعجبــم  ولــی  دادم،  آزارت  کــه 
معتقــد بــه قهــر و زور نبــودی و از حکمــت 
مــرا  خــودت  چــرا  می گفتــی،  ســخن  مــدارا 
دادی  آخــر  ســر  و  زدی  کشــت  قصــد  بــه 
دســت همســایه هایت تــا قطعــه قطعــه ام 
کــه  کســی  زبــان  از  عبــارت  ایــن  کننــد!« 
دنده هــای  خ  چــر از  یکــی  نیــز  خــودش 
نمــادی  مســعود،  بــه  بــوده  کین خواهــی 
اجتمــاع،  متفکــر  و  تحصیل کــرده  قشــر  از 
اعــالم ســونامی اخــالق و فرهنــگ اســت. 
کــه  چنان چــه اهــل نخبــه و متفکــر جامعــه 
فرهنگــی  بخــش  ســازنده  و  پیشــرو  بایــد 

گــذار روشــنگری، راضــی بــه قصــاص و اجــرای آن  جامعــه باشــد، و پایــه 
باشــد، یعنــی عمــل بــا اندیشــه  یگانــه نیســت، یعنــی هویــت دوگانــه، 
یعنــی زندگــی عینــی و ذهنــی  همخــوان نیســت، یعنــی حــرف و عمــل یکــی 
ــن  ــی، و ای ــش فرهنگ ــر بخ ــود ب ــنتی وج ــش س ــلط بخ ــی تس ــت، یعن نیس
کــه بایــد بسترســاز فرهنــگ باشــد بــا محوریــت مــدارا،  یعنــی ســونامی. او 
کــه از  کننــده میراثــی  گــر واقعــه و آســیب شــناس، می شــود اجرا تحلیــل 

قصــاص.  اســت:  رســیده  او  بــه  گذشــتگان 
ایــن ســونامی ایــن ســقوط ایــن هویــت دوگانــه و ناهمخــوان قشــر اهــل 

کامــی آموخته هــای آدمــی در تقابــل  متفکــر جامعــه، نشانی ســت از نا
بــا ســنت. نشــانی از واماندگــی نســل ها، نشــانی از زیســت دوگانــه فــرد 
کــه در ذهــن اهــل  ایرانــی، حتــا درمقــام روشــنفکر: هویــت دوگانــه ای 
گذشــتگان اش. »نوشــتن  گفت وگوســت و در عیــن ادامه دهنــده میــراث 
کنــده شــدن از  بــرای مــن نوعــی پــرواز عینــی و ذهنــی اســت. نوعــی 
کــردن هــر چــه آســمانی اســت. البتــه  دلبســتگی های زمینــی و فرامــوش 
گاهــی هــم ایــن میانه هــا خــودم  گاهــی هــم عکــس آن اتفــاق مــی افتــد. 
گــذر از دنیــای ذهــن و عیــن و  کوشــایی راوی بــرای  را پیــدا می کنــم.« 
کینــه جویی هــا، ثمــر  کنــده شــدن از دلبســتگی های زمینــی، ازجملــه 
کــه مرعــوب و مغضــوب ســنتی ســت بــا ریشــه هایی ســترگ  نــدارد چرا
چــه  و  شــده،  انتخــاب  مــرده  راوی  کــه  روســت  ایــن  از  همه خــواه.  و 
از  شاهدی ســت  کــه  چــرا  هوشــمندانه، 

کوشــش.  الکــن بــودن ایــن 
نویســنده،  مســعوِد  کــه  آن  خــوش  امــا 
نــدارد،  آرام  بودنــش  مــرده  وجــود  بــا 
می نویســد  برایمــان  گــور  میــان  از  پــس 
نوشــتن  اجــازه  داشــتن  دلیــل  بــه  »مــن 
اســت  قــادر  او  آری،  بگویــم...«  قــادرم 
وجــدان  کام.  نــا ادیــب  ایــن  بگویــد، 
گــور  گاهــش او را وامــی دارد تــا از اعمــاق  آ
و  مــردگان  قبــر  نبــش  برخیــزد،  ســردش 
کالبدشــکافی  کنــد،  مرگشــان  چرایــی 
آنــان  بــر  شــده  تحمیــل  رنج هــای  و  درد 
تــا نوشــتارش فریــادی باشــد بــرای آمــدن 
دوســتی و صلــح، برقــراری آرامــش و مــدارا، 
کوچــک و روزمــره زندگــی،  انجــام آرزوهــای 
کینــه و جهــل می ســوزد  کــه بــا  تمــام آنچــه 
در  اســت  «بهتــر  می شــود   کســتر  خا و 
تــا  بدهیــم  لــم  مهتاب گــون،  دشــت  ایــن 
مثــال  ببخشــیم.  قــوت  خــود  خیــاالت  بــه 
کوهســتانی پرســه بزنیــم، یــا در شــهری شــاد بــا  بخواهیــم در جویبــاری 
کن شــویم. فرزندانــی داشــته  مردمانــی بی نیــاز از نیرنــگ و دروغ ســا
کــدام دفتــر و مــداد و توپــی بخریــم. یــا نــه، پــدری  باشــیم. بــرای هــر 
کوچــه باغ هــا راه می بــرد. نــام  کــه دســتمان را می گرفــت. در  داشــتیم 
یادمــان  دوچرخه ســواری  می گفــت.  را  میوه هــا  و  گل هــا  و  درخت هــا 
مــی داد. یــا نــه، روی تنــه دوچرخــه اش می نشــاند. و مــا بــرای بچه هــای 
ــا ببیننــد مــا ســواره  ــگ می زدیــم ت ــا زن ــکان می دادیــم. ی محــل دســت ت

پیــاده...«  آن هــا  و  هســتیم 

نگاهی به کتاب جهان زندگان، نوشته محمد محمدعلی
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معرفیکتاب

کتــاب رهیافــت پدیدارشناســی در اندیشــه پیتــر زومتــور، بــا جســتاری بــر ادبیــات پدیدارشناســی معمــاری، بســتری نظــری جهــت تعمــق 
ــا متــن قــرار داده و بــه  در اندیشــه ی معمــار سوییســی، پیتــر زومتــور فراهــم آورد. بدیــن منظــور، خواننــده را بی هیــچ واســطه در تعامــل ب
کــه در دو نوشــتار معمــاری متفکــر و اتمســفرها بــه رشــته ی  خوانشــی ژرف از معمــاری و محیــط از دریچــه ی نــگاه زومتــور فــرا می خوانــد 
گاه در ادامــه بــه رویکــرد پدیدارشناســی و عوامــل تأثیرگــذار بــر اندیشــه و آرای پیتــر زومتــور برگرفتــه از نظریــات  تحریــر در آمــده اســت. آن 

می پــردازد.  پدیدارشناســانه 
کــه دارای  پیتــر زومتــور در معمــاری متفکــر، انگیــزه اش را در طراحــی ســاختمان ها، ارتبــاط بــا احساســات و فهــم مــا بــه شــیوه های متعــدد 

وجــود و شــخصیتی نیرومنــد و خطاناپذیرنــد، بیــان می کنــد.
ــاه مصــور، در  کوت ــه بخــش  ــور اســت. او در ُن ــع احســاس شــخصی زومت ــه ســوی مناب اتمســفرها، فلســفه ی شــعری معمــاری و پنجــره ای ب
کــه در ذهنــش دارد و دربــاره ی خلــق اتمســفر بناهایــش بــکار می بنــدد، توصیــف می کنــد. ایــن  چارچــوب یــک رونــد خودنگــری، آنچــه را 
گرفتــه تــا پرداختــن بــه تناســبات و اثــر نــور، خواننــده را قــادر می ســازد تــا آنچــه را  فلســفه ی شــعری معمــاری، از آمیــزش و »حضــور « مصالــح 

کنــد.  کــه بــه راســتی در رونــد طراحــی خانــه اهمیــت دارد، بــه اختصــار مــرور 
ــر زومتــور و مباحــث  ــا پیت ــه جهــت آشــنایی بیشــتر مخاطبــان ب کتــاب ب کتــاب معمــاری متفکــر  و اتمســفرها،در ایــن  ــر ترجمــه دو  عــالوه ب
پدیدارشناســی، در دو فصــل مجــزا بــه بررســی جایــگاه پدیدارشناســی و ســیر تاریخــی آن و آشــنایی بــا آرا و اندیشــه های نظریه پــردازان 
پدیدارشــناس در عرصــه معمــاری و همچنیــن معرفــی پروژه هــای پیتــر زومتــور بــه صــورت تصاویــر رنگــی و همــراه بــا متــن فارســی پرداختــه 
کتــاب اختصــاص بــه ترجمــه یــک مقالــه از زومتــور بــا عنــوان )حضــور در معمــاری، هفــت مشــاهده  شــده اســت.همچنین فصــل آخــر 
کامــل جهــت آشــنایی بــا اندیشــه ها و نظریــات و  کتــاب رهیافــت پدیدارشناســی در اندیشــه زومتــور یــک مجموعــه  شــخصی( دارد. 
کتــاب بــا ترجمــه مرتضــی نیــک فطــرت  |  ســیده صدیقــه میرگــذار لنگــرودی در مهرمــاه ١٣٩٤  پروژه هــای پیتــر زومتــور می باشــد. ایــن 

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــخه ب ــراژ ١٥٠٠ نس ــا تی ــه و ب ــار در ١٥٢ صفح ــم معم ــارات عل ــط انتش توس

معماری



ودی مرتضی نیک فطرت  |  سیده صدیقه میرگذار لنگر

1-مقدمه:
کــه خــود را در پــس زمینــه تاریخــی،  کلیتــی بــود  گزیــر برخاســته از    در گذشــته، هــر ســکونتی نا
انســان  می ســاخت.  برجســته  منســجم،  و  هماهنــگ  محیطــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
همــواره هویــت خــود را بــه صــورت تابعــی از نقــش و میــزان مشــارکتش در هویت بخشــی 
ــت  ــی اس ــن مکان"حقیقت ــت رفت ــروزه "از دس ــرد. ام ــت می ک ــا دریاف گاه ه ــکونت  ــن س ــه ای ب
کــه نوعــی سرگشــتگی و بیگانگــی را بــراى انســان بــه ارمغــان آورده اســت. تقلیــل ســکونت 
کارکــرد راســتینش مأمــن و  کــه  گاه هــاى انســانی بــه ســرپناهی موقــت، بــدون معنــا و بی ثمــر 
کــه پیامدهایــی چــون از  گشــته  مــأوا بــودن- را از دســت داده, منجــر بــه ایجــاد "بیگانگــی" 

دســت رفتــن حــس تعلــق و وابســتگی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــه  ــورد توج ــیار م ــر بس ــاى اخی ــهرى در دهه ه ــاى ش ــا و فضاه ــی در مکان ه ــتجوى معن جس
گذشــته محســوب  ــه دنبــال انقطــاع تاریخــی و بریــدن از آنچــه میــراث  گرفتــه اســت. ب قــرار 
بــا فضاهــاى ســیال  بــه نواحــی عملکــردى  می شــد، و در پــی بیانیه هــاى تقســیم شــهر 
شــد  حاصــل  آنچــه  شــکل،  مکعــب  و  خالــص  احجــام  و  ســاده  شــکل هاى  و  بی انتهــا  و 
کیفیــت و رمــز و راز بــود؛ از ایــن رو تنــوع، ســرزندگی، پویایــی  مکان هایــی بــدون تفــاوت در 
نــور و هــوا و  گرچــه ایــن فضاهــا مملــو از  و نشــاط از فضاهــاى شــهرى رخــت بربســت، 
گشــته بــود. بدیهــی اســت عملکردگرایــی خــود در زمینــه اى تاریخــی تحقــق یافتــه  حرکــت 
گزیــر می کــرد. عــدم تطابــق بناهــاى  کــه چنیــن نوعــی از شهرســازى و معمــارى را نا بــود 
ســنتی بــا نیازهــاى دوران صنعتــی و فــن آورى و شــرایط اســفبار شــهرهاى بــزرگ در اواخــر 
کامــل و حتــی رادیــکال را در زمینــه ســاماندهی و پــردازش  ســده نوزدهــم، نوعــی بازنگــرى 
ــاره عنــوان نمــوده: »انســان معاصــر  ــرد. اریــک فــروم در ایــن ب محیــط انســانی طلــب می ک
یــک مصرف کننــده دائمــی اســت، مناظــر ، محیــط و همــه چیــز را بــا ولــع نابــود می کنــد و دنیــا 
بــراى امیــال تمــام ناشــدنی او بــه یــک شــی بــزرگ تبدیــل شــده اســت بــه متوقعــی دائمــی و 

گشــته اســت « )شــولتز، ۱382، 43(  ناامیــد بــدل 
کــه صــرف عملکــردی  گشــته نشــان داد  شکســت رویکــرد عملکردگرایــان در طــی ســده 
کافــی نیســت،بلکه الزم اســت مکان هــا و فضاهــای شــهری واجــد  بــودن بناهــا و مکان هــا 
ایده هایــی  بــه  و  بــوده  انســانی  ارزش هــای واالی  یعنــی تجلــی بخــش  باشــند،  نیــز  معنــا 
کــه ممکــن اســت اجتماعی،  کــه بــرای انســان ها معنایــی  دارنــد، ایده هایــی  عینیــت بخشــند 
اســت  نیــاز  میــان  ایــن  در  چــه  آن  باشــند.  مذهبــی  یــا  و  علمی،فلســفی  ایدئولوژیکــی، 
کــه می تــوان آن را پدیدارشناســی  شــناختی واقعی تــر و بهتــر از جهــان اســت، شــناختی 
ــه  ــه معنای شــناختی ب ــه ب ک ــه ماهیــت اشــیا اســت  گشــت ب ــه هــدف اصلــی آن ، باز ک نامیــد 
دور از مفاهیــم تجربــی و انتزاعــی و روبــه روشــدن بــا واقعیــت پدیده هــا بــا صادقانه تریــن و 
خالص تریــن صــورت ممکــن اســت. رویکــرد پدیدارشناســانه در معمــاری در پــی آن اســت 
کــه  گونــه ای از معمــاری را متجلــی ســازد  کــه بــا شــناخت پدیده هــا، زمینه هــا و تاویلشــان، 
در آن انســان و معمــاری در هماهنگــی بــا یکدیگــر و در تعامــل بــا محیــط اطــراف خویــش 

ــد. ــش باش ــان اطراف ــت جه ــتاری از زیس ــه پیوس ک ــاری  ــند. معم باش

چکیده 
انســان،  هســتی  فضــای  بخــش  تحقــق  و  گزینــی  ســکنی  عرصــه  عنــوان  بــه  مــکان 
احــراز  عــدم  بحــران  می آیــد.و  شــمار  بــه  آن  کنین  ســا هویــت  منبــع  اصلی تریــن 
مکانیــت، بــه مفهــوم عــدم توانایــی فضاهــای زیســتی در فراهــم آوردن محتــوای الزم 
بــرای باشــیدن انســان ها می باشــد. انســان معاصــر بــا پیــروی از قواعــد مدرنیتــه بــا 
کیفیــت پدیده هــا باشــد، تنهــا  ــه  ــه معطــوف ب ک ــرا، بیــش از آن  کارکردگ ــا  رویکــردی صرف
و  اســت  گشــته  مبــدل  صــرف  بهره بــرداری  بــارز  الگــوی  بــه  و  کمیت هاســت  متوجــه 
ــت  ــن هوی ــی در تعیی ــات غن ــادن امکان ــار نه ــدون در اختی ــا ب ــدن مکان ه ــد تهی ش فراین
بی توجهــی  و  غفلــت  و  هســتند  نامکان هــا  ترویج دهنــده  عامــل  تنهــا  انســان ها 
نســبت بــه شناخت شناســی فضاهــای زیســتی بــه عنــوان ظــرف زندگــی انســان، از علــل 
بــر تعاریــف پدیدارشناســانه، می تــوان  بــا تکیــه  ســرگردانی انســان معاصــر می باشــد. 
کــه  مدعــی خاص بــودن ماهیــت "مــکان" در برابــر مفهــوم عام تــر "فضــا" شــد؛  خاصیتــی 
ناشــی از انتســاب معنــا، بــروز تعامــالت اجتماعــی، در هــم تنیدگــی بــا خاطــرات و در یــک 
کالم تخصیــص هویــت بــه مــکان اســت. از ســویی دیگــر بــا توصیــف "مــکان" بــا مفاهیــم 
امنیــت و پایــداری، "فضــا" در مقابــل متّصــف بــه بــاز و رهــا بــودن و عــدم ثبــات اســت. در 
کتابخانــه ای  ایــن مقالــه بــر آنیــم تــا بــا رویکــردی تحلیلــی و توصیفــی و در بســتر مطالعــات 
بــه بررســی پدیدارشناســانه آثــار معمــاری پیتــر زومتــور بپردازیــم. نتایــج ایــن تحقیــق 
می توانــد تطبیــق اندیشــه های ایــن معمــار در فراینــد طراحــی و جایــگاه پدیدارشناســی 

در آثــار او را معرفی نمایــد.

کلیدی: مکان.حس مکان.پدیدارشناسی.پیتر زومتور واژه های 

بررسیآثارمنتخبپیترزومتوربا
رویکردپدیدارشناسی
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Zumthor
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نگاهــی بــه ســیر تغییــر و تحــوالت در نحــوه نگــرش انســان به نظام هســتی، طبیعــت، خداوند 
و خــودش بــه عنــوان یــک انســان، می توانــد در جهــان معاصــر فراینــد تهی شــدن مکان هــا 
ــا اشــیا و  را از هویــت و معنــی توجیــه نمایــد. درگذشــته زندگــی بشــر بــه طــرز صمیمانــه ای ب
مکان هــا درتعامــل بود.بــه رغــم بی عدالتی هــای اجتماعــی و محدودیت هــا و مشــکالت 
متعــدد، انســان ها نســبت بــه محیــط خــود احســاس تعلــق می کردنــد و محیــط بــرای آن هــا 
کیفیت هــا و معانــی تجربــه می شــد.ارتباط  گســتره ای از  دارای هویــت بــود و لــذا بــه عنــوان 
در هــم تنیــده بیــن انســان و محیــط او پایه هــای الزم بــرای مشــارکت جمعــی و ســهیم شــدن 

در جهانــی مشــترک را فراهــم می نمود)پرتــوی،2۱8،۱387(

2-مفهومپدیدارشناسی:
کــه بــا هــدف نظــام بخشــیدن بــه فلســفه و علــوم انســانی،  پدیدارشناســی، روشــی اســت 
گاهــی مســتقیم نســبت بــه تجربیــات و  پایه گــذاری شــده اســت و بــه دنبــال پژوهــش  و آ
در  واســطه،  بــی  کــه  اســت  پدیدارهایــی  بــه  نســبت  دیگــر  عبــارت  بــه  یــا  و  مشــاهدات 
ــر اســاس  ــر اســاس ذهنیــت صــرف عقل گرایــی و نــه ب تجربــه ی مــا ظاهــر شــده اســت و نــه ب
گاهــی و فهــم  محسوســات علــوم تجربــی، بلکــه از طریــق معنابخشــی ارادی پدیدارهــا در آ
کــه فلســفه را بــر  کتســاب خواهــد شــد. و ایــن بــر خــالف اندیشــه ی رنــه دکارت اســت  مــا ا
کــه بــه  کــه دنیــای بیرونــی، دنیایــی اســت  اندیشــه و خــرد بنیــان نهــاده بــود و معتقــد بــود 
کشــف آن می باشــد و صرفــا بــا قــدرت تعقــل  صــورت مســتقل وجــود دارد و عقــل مــا قــادر بــه 
می تــوان بــه درک حقیقــی اشــیاء نایــل شــد. او معتقــد بــه دریافــت عقلــی بــود و هرگونــه 
گشــت  ک حســی را منجــر بــه خطــا رفتــن می دانســت.هدف اصلــی پدیدارشناســی، باز ادرا
کــه بــه معنــای شــناختی بــه دور از مفاهیــم تجریــدی و انتزاعــی  بــه ماهیــت اشــیاء می باشــد 
ممکــن  صــورت  خالص تریــن  و  صادقانه تریــن  بــا  پدیده هــا  واقعیــت  بــا  روبروشــدن  و 
می باشــد. و ایــن بــه معنــای تــالش بــرای مواجهــه بــا ماهیــت و معنــای پدیده هاســت، 
کــه در حیطــه ی  گاهــی مــا حضــور دارد. پدیــدار، هــر چیــزی اســت  کــه در وجــدان و آ آن گونــه 
کــه توســط  گاهــی انســان قــرار می گیــرد و پدیدارشناســی امــری بی واســطه اســت  ک و آ ادرا

ک انســان دریافــت می شــود. )نیــک فطرت،میرگــذار،۱3۹4،۱0۶( ادرا
ــن  ــار مارتی ــه آث ــا ترجم ــد ب ــه بع ــالدی ب ــاد می ــه هفت ــر ده ــه از اواخ ک ــی  ــرد پدیدارشناس رویک
و  معمــاری  تخصصــی  حوزه هــای  بــه  مرلوپونتــی  موریــس  و  باشــالر  گاســتون  و  هیدگــر 
گرچه واژه پدیدارشناســی در  شهرســازی را یافتــه اســت و مــورد توجــه واقــع شــده اســت.ا
گرفته  کانت و هگل و ... مورد اســتفاده قرار  قرن هجدهم میالدی توســط افرادی همچون 
ح ســاختن فلســفه پدیدارشناســی  اســت.اما ادمونــد هوســرل را می تــوان پیشــگام در مطــر
دانســت. تاثیــر اندیشــه های فیلســوفان پدیدارشــناس در حــوزه معمــاری، توســط افــرادی 
گومــز، یوهانــی پاالســما، اســتیون هــال و پیتــر  کریســتین نوربــرگ شــولتز، آلبرتــو پرز همچــون 
گشــت بــه اشــیا  زومتــور، پیرامــون تقریــب ذهنیــت و عینیــت و توجــه بــه حــواس انســانی و باز
گســترش ایــن مفاهیــم، منجــر بــه  کــه  و تجربه گرایــی، قــدم برداشــته اند و بــا توجــه بــه ایــن 

کــه در عرصــه  گردیــده اســت  ــه آن  ــه هویــت بومــی و توجــه مجــدد ب بازآشــنایی معمــاران ب
بین المللــی بازتــاب قابــل توجهــی داشــته اســت.

کلیــدی دکارت)مــن می اندیشــم،پس هســتم(را نقــد  مارتیــن هایدگر)۱۹7۶-۱88۹(جملــه 
ــش  ــن پی ــاد او)م ــه اعتق ــداده  و ب ــرار ن ــیدن ق ــر اندیش ــد را ب کی ــه تا ک ــا  ــن معن ــد. بدی می نمای
می شــود.)دهقانی  تجربــه  کــه  اســت  چیــزی  هســتن  ایــن  بیندیشم،هســتم(و  کــه  آن  از 
قــرار  انســانی  تجربــه  گی هــای  ویژ مرکزیــت  حــول  هایدگــر،  معمــاری  رنانی،۱38۵(مــدل 
ــه  ک ــد  ــات وی می نویس ــورد نظری ــاران در م ــرای معم ــر ب ــاب هایدگ کت ــار در  ــرد. آدام ش می گی
کثــر مــردم، خــود را در زندگــی غــرق می ســازند تــا ســواالت بــزرگ و شــکل  از دیــدگاه هایدگــر، ا
هســتی را بــه فراموشــی بســپارند. بــرای او مســئله ســاختمان ، بــه عنــوان حضــور و تجلــی 
کــه تاثیــرات افــکار او را بــه روشــنی می تــوان در اثــار  انســان در زمیــن، حقیقتــی مســلم اســت 

کرد.)نیــک فطرت،میرگــذار،۱3۹4،۱۱2( پیتــر زومتــور مشــاهده 
بوطیقــای  کتــاب  در  را  خــود  پدیدارشناســانه  باشــالر)۱۹۶2-۱884(نظریات  گاســتن 
فضــا بیــان می کنــد و در آن مهمتریــن فایــده ســکونت را رویاپــردازی می دانــد. توصیــف 
پدیدارشناســی وی مبتنــی بــر تخیــل اســت. وی بــا بهره گیــری از صــورت خیــال، تعریفــی 
مــی  صمیمیــت  الگــوی  فاقــد  را  اشــیا  بــدون  زندگــی  وی  می کنــد.  ارائــه  را  مــکان  از  تــازه 
و  رمزآلــود  زندگــی  واقعیــت  گــود،  گنجه هــای  و  میــز  کشــوهای  کمــد،  دانــد و قفســه های 

هســتند. او  دیــدگاه  از  روان شناســانه 
اســاس  کــه  اســت  فرانســوی  پدیدارشــناس  فیلســوف  مرلوپونتــی)۱۹08-۱۹۶۱(  موریــس 
بــا  نهــاد.او  تن(بنــا  بــر  تنانه)مبتنــی  تجســم  تبییــن  بــر  را  خــود  پدیدارشناســانه  مفاهیــم 
کــه بــدن را شایســته  رد تفکــرات عقل گرایــی دکارت مبنــی بــر انفصــال بیــن ابــژه و ســوژه، 
کات حســی را نقطــه  مشــارکت در رونــد شــناخت خویشــتن و جهــان نمی دانســت، ادرا
آغازیــن بــرای دریافــت الیــه اصلــی تجربــه مــا از شــناخت عالــم قــرار می دهــد و آن را قدم اول 
ک  دریافــت معانــی می دانــد. نظریــات وی مبتنــی بــر مشــارکت همــه حــواس در فراینــد ادرا
کــه جســمیت یافتگی   و مرکزیــت تــن در دریافــت محیــط اســت. ادعــای اصلــی او ایــن اســت 
ــی  گاه ــود را در آ ــه خ ــن تجرب ــه ای ک ــد  ــاختار می بخش ــوی س ــه نح ــان را ب کی م ــه ادرا ــا تجرب م
کــه ماهیتــش مســتقل از ماســت، نمایــش می دهــد. مــا همچــون تجربــه ای از جهــان اطــراف 
ــد. ــه می باش ــن زمین ــی در ای ــته های مرلوپونت ــن نوش ــی از مهمتری ک یک ــان ادرا ــاب جه کت

کریســتین   ،۱۹7۶ ســال  در  هایدگــر  مــرگ  از  پــس  شــولتز)۱۹2۶-2000(  نوربــرگ  کریســتین 
نوربــرگ شــولتز، معمــار و نظریــه پــرداز، افــکار هایدگــر را بــا جزئیــات بیشــتری وارد نظریــات 
بــا  مواجهــه  در  را  مفیــدی  نــکات  هایدگــر،  تفکــرات  کــه  بــود  معتقــد  او  نمــود.  معمــاری 
کــه فهــم  کــرده اســت. بــه وضــوح می تــوان دریافــت  مدرنیســم و پست مدرنیســم ارائــه 
بــا  بــاب هســتی، جهــان، حقیقــت دارد.  شــولتز از معمــاری، ریشــه در تفکــر هایدگــر در 
کــه وی در صــدد  کتــاب روح مــکان نوشــته شــولتز، می تــوان دریافــت  نگاهــی بــه مقدمــه 
گردهــم  ارائــه ی فهمــی پدیدارشناســانه از معمــاری اســت و اصطالحــات هایدگــری ماننــد 
ح ویــژه وی از معمــاری قــرار  آوردن، باشــیدن، درجهــان زیســتن، چگونــه مبنــای درک و شــر
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ــاری  ــد معم ــه نق ــکان ب ــان و م ــور، زب ــاری، حض ــاب معم کت ــولتز در  ــرگ ش ــت. نورب ــه اس گرفت
کــه یکــی از دالیــل احتمالــی بــرای شکســت مدرنیســم،  مــدرن پرداختــه و بیــان می کنــد 
ــرد  و آن را  ــام می ب ــداری ن ــه بنیادهــای دی ــه ازآن ب ک ــر مالحظــات بصــری می باشــد  کیــد ب تأ
بــژه تمامــا بیرونــی می شــود و تنهــا بــه شــیوه ی 

ُ
کــه در آن ا بــر آمــده از آموزه هــای باهاوســی 

یــا  مشــارکت دهنده  عامــل  از  انســان  جایــگاه  لــذا  می دانــد.  می شــود،  درک  دیــداری 
ــر از دســت رفتــن مــکان در قــرن بیســتم،  هــدف، بــه ناظــری صــرف تبدیــل می شــود. وی ب
کیــد می کنــد و آن را، حاصــل  در نتیجــه ی ناموفــق بــودن معمــاری مــدرن در ایــن زمینــه تأ

یکنواختــی و عــدم تنــوع در فضاهــای شــهری می دانــد. 
کــه  ــا تغییــر تعبیــر حضــور در معمــاری، هســتی را مصــداق حضــور می دانــد  نوربــرگ شــولتز ب
کمــی انســان  گذشــته صرفــا در خدمــت بــرآوردن نیازهــای  کارکــرد  مطابــق  در آن نقــش 
کنــش،  کــه در آن هــر  کاربــری متیــن و محترمانــه بــدل می شــود  نمی باشــد و در عــوض بــه 
کلــی را تشــکیل می دهــد. شــولتز، هــوادار عمــده ی پدیدارشناســی  بخشــی از یــک زمینــه ی 
بــه معنــی اهتمــام بخشــیدن بــه فضــای وجــودی بــه واســطه ی ســاختن مکان هــا بــه شــمار 
گشــت بــه چیزهــا« را در  کــه »باز می آیــد. او بــه پدیدارشناســی همچــون روشــی می نگــرد 
تقابــل بــا »انتــزاع هــا و ســاختارهای ذهنــی« ضــروری ســاخته و ایــده ی »روح مــکان« را 
کــه قــادر  ح می ســازد. لــذا توانمنــدی پدیدارشناســی در معمــاری را در آن می بینــد  مطــر
اســت بــا خلــق مکان هــای ویــژه، محیــط را معنــادار ســازد )نســبیت،۱387: ۱22(. بدیــن 
کیفیــت فضــا را با مفهوم اتمســفر نشــان می دهد. شــولتز هدف معمــاری را فراهم  منظــور، او 
کــه موجــب جهت گیــری در فضــا و ایــن همانــی بــا خصوصیــات  آوردن یــک پایــگاه وجــودی 
کــه در پــی تجربــه ی معنــادار محیــط اســت )نســبیت،۱387: ۱2۱(. ویــژه بــه مــکان می شــود 
انســان های  میــان  پدیدارشناســی شــولتز، ســاختن محیــط مصنــوع، چــه در  دیــدگاه  از 
ــه  ــا ب ــدن معن ــوم برگردان ــه مفه ــازی ب ــه نمایان س ــدود ب ــر، مح ــه دوران معاص ــتین و چ نخس
قالــب فــرم انســان ســاخت نیســت، بلکــه فهــم انســان از محیــط اش را نمایــان می ســازد، 
گــرد هــم مــی آورد )بمانیــان، ۱387(. تکمیــل می کنــد و نهادینــه می ســازد و نهایتــا معانــی را 
یوهانــی پاالســما)۱۹3۶(مهمترین نظریه پــرداز در زمینــه پدیدارشناســی معمــاری می باشــد 
گفتمــان پدیدارشناســی  ح و بســط  کــه آثــار نظــری و عملــی او نقشــی انکار ناپذیــر در شــر
ک  معمــاری داشــته اســت و مطالــب فراوانــی در بــاب نقــد معمــاری بصــر محــور و تجربــه ادرا
ح  کــرده اســت. وی بــا تاثیرپذیــری از اندیشــه های هایدگــر بــا طــر ح  چنــد حســی را مطــر
کــه چــرا تنهــا تعــداد اندکــی از ســاختمان های مــدرن منجــر بــه برانگیخته شــدن  ایــن ســوال 
احساســات می شــوند،در صورتیکــه تقریبــا هــر بنــای قدیمــی و حتــی محقــر در مزرعــه ای 
ــه  ــر را ب ــاری معاص ــود، معم ــش می ش ــنا و لذت بخ ــس آش ــک ح ــاد ی ــث ایج ــاده، باع دور افت
کنجــکاوی در بناهــای جدید،حــس  کــه علیرغــم ابتــکار و افزایــش حــس  چالــش می کشــاند 

مــکان و ایــن همانــی را بــه انســان منتقــل نمی کنــد.

3-پیترزومتور
و  معمــاران  شــخصی  تئوری هــای  بــا  تضــاد  در  معمــاری  بنــای  یــک  زومتــور،  دیــدگاه  از 
کــه نمی تــوان آن هــا را بــر معمــاری دیکتــه  ســبک های رایــج در عرصــه معمــاری می باشــد 
ــرار  کیــد ق ــر حــواس در معمــاری را مــورد تأ کتــاب معمــاری متفکــر، او مســتقیما تأثی ــرد. در  ک
کــردن و ســاختن، شــعار اصلــی  می دهــد. ســاختمان های وی، بازتــاب افــکار اوســت. فکــر 
کــه بــا جســم  کــه آن هــا را از طریــق مصالــح و جزئیاتــی  زومتــور در امــر معمــاری می باشــد 
بــه هــم پیونــد  کاربــردن حــس زیبایی شناســی،  بــه  بــا  انســان مرتبــط هســتند، همــراه 
کــه ســاخت و ســاز بایــد بــر اســاس  زده اســت. تعهــد و تــالش وی بــر ایــن منظــور اســت 

کن هســتند، منطبــق باشــد. کــه در آن فضــا ســا احساســات انســانِی افــرادی 
مخاطبــان پروژه هــای او، صرفــا یــک ســاختمان را مشــاهده نمی کننــد، بلکــه صــدا و رایحــه 

کــرد.  و بــو و عبــور نــور از لفافــه و شــبکه های در هــم تنیــده ی آجــری را نیــز احســاس خواهنــد 
کار  کــه مــن در آثــارم بــه  گونــه توصیــف می کنــد: ســکوت زیبایــی  زومتــور، آثــارش را ایــن 
کمال گــرا، تــوام بــا شــور و حرارتــی می باشــد  می بــرم، تــوأم بــا آرامــش و دوام و حــس حضــور و 

کــه همــه ی ایــن عوامــل در مجمــوع یــک لــذت جســمانی را فراهــم می نماینــد.
کیــد زومتــور بــر جنبه هــای احساســی تجربــه ی معمارانــه اســت. از دیــدگاه او، خــواص  تأ
طریــق  از  را   » مــکان   « شــده ی  ســاخته  افق هــای  و  تجــارب  می توانــد  مصالــح  فیزیکــی 
کــه در طراحــی زومتــور  کنــد. ســنجش ذهــن و جســم، ابزارهایــی هســتند  حافظــه احضــار 
کمــک می کننــد تــا مکان هــای آینــده را بــر اســاس  مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و بــه او 
کنــد. هــر ســاختمان او دارای یــک قــدرت  کــه بــه خاطــره می پیونــدد، درک  احساســاتی 
و حضــور بی انتهــا می باشــند و دارای یــک اســتعداد نــاب در ترکیــب اندیشــه های روشــن 
کــه هرگــز در آثــار او متوقــف نمی شــود. او  و دقیــق بــا فضاهایــی شــاعرانه و الهام بخــش، 
معتقــد بــه تــراوش یــک احســاس عاطفــی و یــک شــعف، در مخاطــب می باشــد. از نــگاه 

زومتــور، معمــاری، زندگــی را بــه نمایــش می گــذارد.
وی در جایــگاه یــک معمــار بــا تنــوع بخشــیدن بــه طراحــی خــود از قبیــل ایجــاد هارمونــی و 
ترکیبــات فعــال، همچــون یــک نــت موســیقی، مهــارت و دقــت و هنرمنــدی خــود را در احیــا 
خ می کشــد. و بــه محــض پیدایــش یــک معمــاری  گذشــته بــه ر خاطــرات، رویاهــا و تجربیــات 
گفــت  و ســاختن بنــا، احساســات نیــز در بنــا متبلــور خواهــد شــد. بــه بیانــی ســاده می تــوان 
کــه عبارتنــد از: هارمونــی و نظــم،  کــه اصــول متعــددی در رونــد طراحــی او وجــود دارنــد 
کیفیــات تجربــی  کیفیــت، توجــه بــه مصالــح و  ســادگی، خلــوص، صداقــت و عملکــرد بــا 
کــه این هــا همــه و همــه منجــر بــه پیدایــش یــک اتمســفر خــاص در آثــار زومتــور می گردنــد. 

)نیــک فطرت،میرگــذار،۱3۹4،۱۱۶(
کــه بــه  کوچکــی در ســوئیس در هالدنشــتاین اقامــت دارد  او در حــال حاضــر در منطقــه ی 
دور از هیاهــو مشــغول بــه فعالیــت می باشــد. آتلیــه ی او متشــکل از دو ســاختمان مــی باشــد 
کــرده اســت. یکــی چوبــی و دیگــری شــبیه بــه یــک معبــد از شیشــه و بتــن  کــه خــود او طراحــی 
کوه هــای آلــپ مســتقر هســتند. او همچنــان غــرق در هایدگــر، معنــا، مــکان، حضــور  کــه رو بــه 
و حــواس انســانی می باشــد و حتــی بعــد از بــردن جایــزه پریتزکــر، همچنــان در ســکوت و 

گذشــته زندگــی و فعالیــت می کنــد. آرامــش، بــر همــان ســیاق 

گرموالس: 3-1حمامآب
ــه در دهــه ی ۱۹۶0  ک ــه یــک هتــل  ــه عنــوان بخــش الحاقــی ب ــرم والــس، ب گ حمام هــای آب 
ســاخته شــده بــود، طراحــی شــده اســت. ایــن ســاختمان بــر روی جداره هــای تپــه ای در 
کالبــد ســاختمان حمــام،  مجــاورت هتــل، در نزدیکــی روســتا و امتــداد رودخانــه قــراردارد. 
گرفتــه  کــه بــر روی شــیب دامنــه ی تپــه قــرار  هماننــد یــک حجــم مکعــب مســتطیل اســت 
کــم عــرض ســنگ های  اســت. حجــم یکپارچــه ســاختمان در جزئیــات خــود از برش هــای 
کــه از طبیعــت اطــراف پــروژه تهیــه شــده، اجــرا شــده اســت. ایــن هندســه، همســو بــا  الشــه 
بســتر طبیعــی و همخــوان بــا محیــط ســبز اطــراف، پوششــی بــه شــکل تختــه ســنگ بتنــی دارد 
کنــد. در فضــای داخلــی  گیاهــان رشــد  کــه بــه صــورت افقــی جانمایــی شــده تــا بــر روی آن، 
ــتخرها در  ــدام از اس ــرای هرک ــا ب ــت و تقریب ــده اس ــه ش ــقفی تعبی ــر س ــس، ۱۶ نورگی ــام وال حم
ــر  ــا در آب، تصوی ــاب نوره ــت. بازت ــده اس ــی ش ــک طراح کوچ ــر  ــک نورگی ــز ی ــقف نی ــاال و س ب
گــرم والــس، ابــزار توانمنــدی  گل نرگــس را یــادآور شــده اســت. چشــمه ها و حمام هــای آب 
کــه بــرای حرکــت  اســت در جهــت خلــق تجربــه ای متفــاوت بــرای مخاطبــان خــود. مســیری 
کــه انســان را در امتــداد مســیر ماننــد جزئــی از جریان  گونــه ای اســت  کاربــر طراحــی شــده، بــه 
کــه پیــش تــر در آنجــا  کــه بــا حرکــت خــود درنهایــت بــه اســتخر آب  طبیعــی آب نشــان می دهــد 

وجــود داشــته می رســاند.
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کــه در آن بــا تلفیــق و یکپارچگــی عوامــل مختلــف  ایــن پــروژه از آن جهــت اهمیــت دارد 
ــور، حــواس انســانی، بســتر، زمــان، حرکــت و  معمــاری ماننــد ســاختار فضایــی، مصالــح، ن
کــه در نهایــت بــا  .... ســمفونی یکپارچــه ای از عوامــل مختلــف معمــاری را بــه وجــود آورده 
کمتریــن حــرف بــه عمیق تریــن حــواس انســانی نزدیــک شــده اســت. در ایــن ســاختمان 
کنــار یکدیگــر  کــه بــا ظرافــت  رابطه هــای پیچیــده ای از نــوع حــواس انســانی تعریــف شــده 
کــدام تشــکیل یــک فضــای مســتقل را داده انــد و  گرفته انــد. مکعب هــای ســنگی هــر  قــرار 
گرفته انــد. تجربــه  کنــار یکدیگــر قــرار  ماننــد قطعاتــی از پــازل بــدون آنکــه بــه هــم بچســبند در 
حرکــت مابیــن ایــن فضاهــا بــرای افــراد تجربــه ای متفــاوت را خلــق نمــوده و افــراد در میــان 
مکعب هــا در داخــل آب شــناورند و تجربیــات مختلفــی را از حرکــت، نــور، آب، صــدا، دمــا را 

می تواننــد داشــته باشــند. 

کالئوس فیلد 3-2نمازخانه برادران 
کــه ارتباطــی حســی  بــا زندگــی داشــته باشــند، فــرد بایــد  »بــرای طراحی کــردن بناهایــی 
ــر از فــرم و ســاخت اســت.« چنیــن بــه نظــر می رســد  کــه بســیار فرات کنــد  بــه طریقــه ای فکــر 
کــرده اســت،  ح او بــرای ایــن نمازخانــه نمــود پیــدا  کــه ایــن نقــل قــول از پیتــر زومتــر در طــر
بیرونــی  طراحــی  یــک  توســط  تفکربرانگیــز،  و  عرفانــی  داخلــی  فضــای  یــک  کــه  جایــی 
نمازخانــه  ایــن  اســت.  شــده  نهــان  و  پوشــانده  شــکل،  مســتطیلی  و  خشــن  و  ســخت 
کــرد تــا تبدیــل بــه یــک نشــاِن  کلــی  آغــاز شــد، و نهایتــا رشــد و نمــو پیــدا  ح  از یــک طــر
اختصاصــِی  برازنــده و در عیــن حــال اصلــی و اساســی، در چشــم انداز طبیعــی آلمــان شــود. 
ــه قدیــس حامــی خــود در قــرن ۱۵ام،  ــه نیــت داشــتند ب ک کشــاورزان محلــی  ح توســط  طــر
کالئــوس، احتــرام بگذارنــد، بنــا شــد. بــه طــور قابــل بحثــی، جالــب توجه تریــن  یعنــی بــرادر 
کــه آغــاز آن از یــک  کلیســا در شــیوه های ســاخت  و ســاز آن یافــت می شــود،  جنبه هــای 
کــه  کنــده ی درخــت ســاخته شــده بــود. بــه مجــرد ایــن  کــه از ۱۱2  کلبــه ی سرخپوســتی  بــود 
قــاب تکمیــل شــد، الیه هایــی از بتــن بــر بــاالی ســطح موجــود ریختــه و فشــار داده شــد. 
ــود، قــاب چوبــی آتــش زده شــد،  گذاشــته شــده ب کار  ــه  ــه بتــن تمامــی ایــن 24 الی ک زمانــی 
گذاشــت. ســطح بی همتــای  کــه حفــره ی توخالــِی ســیاه و دیوارهــای ســوخته ای بــر جــای 
گداختــه و ســرمازده اســت، دارای  کــه از ســرب  کفســازی بنــا  ســقف در فضــای داخلــی، بــا 
کــه وجــود دارد، بــه  تعــادل شــده. نــگاِه خیــره ی مخاطــب، توســط هدایت گــری واضحــی 
کــه ســقف بــه آســمان و ســتارگان شــب،  ســمت بــاال ســوق داده می شــود، یعنــی بــه نقطــه ای 
کــه بــاد و نــور خورشــید،  کنتــرل می کنــد، چرا بــاز می شــود. ایــن موضــوع، هــوای نمازخانــه را 
کــرده و یــک محیــط  یــا تجربــه ی بســیار خــاص در هــر زمــان از روز و  هــر دو بــه بازشــو نفــوذ 
کــه در ییالقــات  کوچــک، شــبیه بــه پیکــره ای اســت  کلیســای  ســال، بوجــود می آورنــد. ایــن 
کــه علیرغــم  آلمــان، سرســختانه ایســتاده اســت. فــرم آن، یــک المــاِن بلنــِد عمــودی اســت 
کــه  اینکــه بســیار راســت خط و دارای خطــوط مســتقیم  اســت، بــه دلیــل وجــوه زاویــه داری 
کــه در یــک زمیــن  دارد، پویاســت. شــبیه بــه یــک تکــه ســنِگ بــرش خــورده ی درشــت اســت 
رهــا شــده و در انتظــار سرنوشــت اســت. در مقطــع، یــک حجــم ســاده ی مخروطــی شــکل، 
کــرده و فضایــی را روی زمیــن تعریــف می کنــد. در پــالن،  بازشــویی بســوی آســمان ایجــاد 
فــرم خارجــی ســخت و زاویــه دار، توســط یــک فضــای داخلــِی ارگانیــِک پیــازی شــکل  بــه 
کــه  کشــیده شــده اســت. ایــن فضــای داخلــی در نتیجــه ی یــک فرآینــد آتش ســوزی  تضــاد 
کــه یــک پوســته ی ســفِت ســوخته و  قالب بنــدی چوبــی را ســوزانده اســت ایجــاد شــده 

ــذار،۱3۹4،۱22( ــک فطرت،میرگ ــت. )نی ــته اس گذاش ــای  ــه ج ــت دار ب باف
 

کامــال جدیــد بــه خــود  طــی ایــن فرآینــد ســوختن، فضــای داخلــی یــک فــرم و اتمســفر 
می گیــرد. دو فضــا در داخــل بوجــود آمــده اســت، یــک مســیر ورودی روزنــه دار  و اتــاق اصلــی 

ــای فــرم خارجــی بناســت. ح پوی ــه رو طــر ــه دنبال ک ــه،  نمازخان
گرِد چشــم مانند،  شــبیه به روشــنایی نامنظم یک ســتاره  در یک روز آفتابی، این پنجره ی 
کالئــوس در رحــم   کــه می تــوان آن را بــه داســتانی عطــف بــه توانایــی دیــدن بــرادر  اســت 
کــه بــا ایــن  کــه بــرای فــردی  مــادرش نســبت داد. احساســات انعکاســی و تاریــک و محــزون، 
کلیســا مواجــه می شــود اجتنــاب ناپذیــر اســت، آن را تبدیــل بــه یکــی از برجســته ترین آثــار 
کــرده اســت. بــدون هیــچ لوله کشــی، حمــام و دستشــویی،  ــا بــه امــروز  معمــاری مذهبــی ت
کــه دارد، ایــن  کفســازی ســربی  جریــان آب، بــرق، و باوجــود بتــِن ســوخته و ذغــال ماننــد، و 
کلیســای بــه ظاهــر غریــب، مقصــد همچنــان مــورد نظــر بســیاری از افــراد باقــی مانــده اســت.

حمام آبگرم والس

کائوس فیلد نمازخانه برادران 
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کلنآلمان کلمبادر 3-3موزه
ــهر  ــی ش ــز قدیم ــا در مرک ُکلمب ــنت  ــِک س گوتی ــای  کلیس ــای  ــر روی خرابه ه ــا، ب ُکلمب ــوزه ی  م
کلیســای جامــع دیدنــی شــهر فاصلــه ی چندانــی نــدارد،  کــه از  کلــن در آلمــان ســاخته شــده 
کــه بــر فصل هــای  کننــده و مالیخولیایــی تلقــی می شــود چرا وبــه همــان انــدازه ســروحال 
ــذارد. در  ــه می گ ــوده، صح ــروک ب ــز و مت ــرد و غم انگی ــل وگاه س گاه مجل ــه  ک ــهر  ــته ی ش گذش
کــه  کلــن ، از زمــان آغازی تریــن ســکنی گزینِی رومی هــا، درســت در جایــی  طــول تاریــخ 
کلیســاهایی در زمیــن موردنظــر اســتقرار داشــته اند.  ُکلمبــا امــروز در آن قــرار دارد،  مــوزه ی 
کلونیــه  کلمبــا، بزرگ تریــن و برجســته ترین در  کــه شــهر ســنت  در قــرون وســطی، زمانــی 
گویــای  ُکلمبــا ســاخته شــد تــا بــه طــور شایســته ای  کلیســای باشــکوه  بــه حســاب می آمــد، 
کــه ایــن  ــا ســال ۱۹43 بــه جــای مانــد یعنــی زمانــی  کلیســا ت قــدرت ایــن شــهر باشــد. ایــن 
زمیــن بــه همــراه ســایر قســمت های شــهر، بــر اثــر حملــه ی هوایــی متفقیــن، بــه طــرز فجیعــی 
که در ســال ۱۹4۹  کوچکی  کُتگناِل  

ُ
کلیســای ا منفجر و ویران شــد. از آن زمان، به اســتثنای 

گاتفریــد بوهــم  و بــه یــاد بمبــاران ویرانگــر ســاخته شــد، مخروبه هــا تــا  توســط معمــار محلــی 
کــه بــرای آشــتی دادن ایــن  حــد زیــادی دســت نخــورده باقــی مانــد. شــاید بــه نظــر می رســید 
کــه خواســت تــا ایــن  گونــه می نمایــد  الیه هــای زیــاد تاریخــی زومتــر ناامیــد بــود، امــا ایــن 
کــه  را بــه عنــوان یــک چالــش ببینــد و او بــه طــور هوشــمندانه ای موفــق شــد تــا در حالــی 
کــرد و پذیرفــت، بــه ایــن توالــی معمــاری بیفزایــد. بنــا چیــز زیــادی از  باقیمانده هــا را حفــظ 
ــه نماهــا را در نیمــه ی باالیــی  ک فضــای بیرونــی آشــکار نمی کنــد. جــدای از تعــدادی حفــره 
کرده انــد و تعــدادی پنجــره ی بــزرگ مربعــی شــکل، ایــن بنــا یــک جعبــه ی بســته  بنــا ســوراخ 
کنــار هــم چیــده شــده،  بــه نظــر می رســد از آجرهــای باریــک و بلنــد و بــه طــرز مرتبــی در 
کســتری روشــن هســتند. امــا بــا ورود از سرســرا  بــه اتــاق اصلــی مــوزه در  کــه بــه رنــگ خا
کــه بــه قســمت باالیــی  طبقــه ی پایین تــر، همــه چیــز آغــاز می شــود. جــدای از روزنه هایــی 
کــه دو برابــر یــک اتــاق معمولــی ارتفــاع  دوختــه شــده اند و نــور فیلتــر شــده را بــه ایــن اتــاق 
گــی شــما  کنــده می کننــد، دیوار هــا بــدون پنجــره هســتند. یــک مســیر زیگزا دارد ریختــه و پرا
کــه بــه ســقف  را بــه ســمت حفره هــای باســتانی موجــود در میــان ســتون های باریــک بتنــی 
کــه وســط اتــاق می ایســتید، بــا تمــام الیه هــای  متصــل شــده اند، هدایــت می کنــد. وقتــی 
ــه نرمــی همــه¬  ــه ب ک ــه توســط دیوارهایــی خارجــی  ک گذاشــته شــده،  ــه نمایــش  تاریخــِی ب
ــی  ــی عجیب ــن و جاودانگ ــی آرام و متی ــوند، مالیمت ــت می ش ــده محافظ ــم پیچی ــه ه ــز را ب چی

احســاس می کنیــد. )نیــک فطرت،میرگــذار،۱3۹4،۱28(
 

کــه  کوچــک روبــاز هدایــت می کنــد، جایــی  کــردن مســیر شــما را بــه یــک آتریــوم   دنبــال 
مجســمه ی ســاخت ریچــارد ِســرا ، بــا عنــوان غــرق شــده و نجــات یافتــه ، در بــاالی حفــره ای 
ــه  ــا یافت کاوش ه ــی  ــه ط ک ــت  ــان هایی اس ــای انس ــده ی بقای ــه در برگیرن ک ــده  ــای داده ش ج
گذشــته ی آن، تقریبــا مثــل  شــد. ایــن پایــاِن بــه جایــی اســت بــرای روایــت ایــن مــکان و 
نقطــه ی پایــان جملــه اســت. بــه سرســرا بازمی گردیــم. یــک پلــکان باریــک شــما را بــه 
کلیســایِی زیــر  کلکســیوِن ناحیــه ی  کــه  نمایشــگاه هنــری در طبقــه ی بــاال می بــرد، جایــی 
گذاشــته شــده اســت.  کــرده، بــه نمایــش  ج مــوزه را تقبــل  کــه مخــار نفــوذ اســقف اعظــم، 
بتنــی ســفید  مقیــاس، مطیــع دیوارهــای  و  رنــگ  ازنظــر  نمایشــگاه  اتاق هــای  اینجــا،  در 
ــرم بخش بندی هــای 

ُ
گهانــی، در ف کفســازی جــالدار هســتند. تنهــا نقطــه ی انقطــاع نا و 

کــرده  کــه بــه طــرز زیبایــی چشــم اندازهای منتخــب شــهر را قــاب  بــزرگ پنجــره پدیــدار شــده 
کــه  اســت. زومتــور، بعنــوان یــک معتــرِض صریــح بــرای تاثیــر اصطــالِح بیلبائــو  - ایــن نظریــه 
کــردن شــهر یــا معمــار )یــا هــردو( باشــد  یــک مــوزه بایــد ابــزاری تجــاری بــرای خاطــر نشــان 
کــه دلیلــش خــودداری آشــکارای ایــن مــوزه از  کنــد،  کار  - خواســت تــا روی ایــن پــروژه 

ــت: ــان داش ــوزه بی ــاح م ــم افتت ــه او در مراس ک ــور  ــان ط ــود. هم ــروز ب ــای ام ــای دنی ــیر موزه ه ــه مس ــتن ب پیوس
که پروژه از درون آغاز شده، از هنر و از مکان. )اینجا( حس می کنید 

کارفرمــا و معمــار بــرای خلــق یــک اثــر بی همتــا را لمــس می کنیــد.  در واقــع همیــن طــور اســت. شــما خواســته ی مشــترک میــان 
کــه از لحــاظ  کــه بــا تمامــی حــواس شــما، ســخن می گویــد. مکانــی بــه همــان انــدازه مهیــج  چیــزی فراتــر از خــوِد مــوزه. مکانــی 

کننــده اســت. عقالنــی و فیزیکــی هــم تهییــج 

4-نتیجهگیری:
ــطه درک نمادهــا و فعالیــت هــای روزمــره  ــه و اس ــا مــکان ب ــه معنــای مرتبــط شــدن ب ــگاه پدیدارشناســان، حــس مــکان ب از ن

ــد. گســترش یاب ــذر زمــان عمــق و  گ ــا  ــی فــردی بوجــود آمــده و ب ــد در مــکان زندگ اســت. ایــن حــس می توان
از دیــدگاه پدیــدار شــناختی زومتــور، مهمتریــن مفاهیــم مرتبــط در بیــان حــس مــکان، واژه هــای مــکان دوســتی، تجربــه مــکان و 
کــه افــراد در دوره زمانــی خــاص مــی آفریننــد و حــال  شــخصیت مــکان اســت در تفســیرهای امــروزی، حــس مــکان چیــزی اســت 
ک اســت. ســطح اولیــه حــس  و هــوای محیــط را توصیــف می کنــد. در پدیــدار شــناختی مــکان تجربــه، اصلــی تریــن رکــن در ادرا
کیفیــات یــا معنــای آن« اســت.  مــکان، آشــنایی بــا مــکان اســت شــامل »بــودن در یــک مــکان بــدون توجــه و حساســیت بــه 
گذاشــته باشــد.  گرفتــه و تصویــری ذهنــی از خــود بــه جــای  کــه درکــی حســی از آن صــورت  لــذا مــکان زمانــی معنــا پیــدا می کنــد 
در تصاویــر ذهنــی مــواردی همچــون بــو، صــدا، بنــا، احســاس غــم و شــادی و لــذت و ... وجــود دارد و انســان بــا یــادآوری 
کــه در آن صــورت می پذیــرد شــناخته  آنهــا بخشــی از وجــود خــود را بــه یــاد مــی آورد. مــکان توســط ســاختار و فعالیــت هایــی 
تــر باشــد حــس تعلــق بــه آن بیشــتر خواهــد بــود. زیــرا میــزان مراجعــه بــه آن  کیفیــت مــکان باال می شــود. بالطبــع هــر چــه قــدر 
کــه از آن باقــی می مانــد در  گشــت بیشــتر صــورت می گیــرد. در مجمــوع مــکان )کالبــد + فعالیــت( و تصویــر ذهنــی  و میــل بــه باز

شــکل دادن هویــت محــل زندگــی و انســان از موثرتریــن عوامــل هســتند. 
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معرفیکتاب
ــم  ــه قل ــاری ب ــی معم ک/پدیدارشناس ــش های ادرا ــاب پرس کت
گومــز  بــا ترجمــه  اســتیون هــال، یوهانــی پاالســما و آلبرتــو پــرز 
احســان  و  میرگــذار  صدیقــه  ســیده  نیک فطــرت،  مرتضــی 

ــد. ــر ش ــو منتش ــر ن ــاب فک کت ــر  ــط نش ــرف توس بیط
گومــز از جملــه  اســتیون هــال، یوهانــی پاالســما و آلبرتــو پــرز 
کــه در حــوزه پدیدارشناســی معمــاری   فیلســوفانی هســتند 

کرده انــد. آثــار و آرای مهمــی را ارائــه 
کتــاب در تیــراژ ١٠٠٠ نســخه و بــه قیمــت ١٧٠٠٠٠ ریــال در  ایــن 

ــت. ــاری اس ــوزه معم ــه ح ــدان ب ــترس عالقمن دس

یادداشتمترجمان

گاســتون باشــالر  ــر،  ــار فیلســوفانی چــون مارتیــن هایدگ ــا ترجمــه ی آث پدیدارشناســی از اواخــر دهــه هفتــاد میــالدی ب
کریســتین نوربــرگ شــولتز، یوهانــی  گردیــد. افــرادی چــون  و موریــس مرلوپونتــی وارد عرصــه ی معمــاری و شهرســازی 
گومــز و اســتیون هــال تحــت تأثیــر اندیشــه های پدیدارشناســان  کنــت فرامپتــون، دیویــد ســیمون، آلبرتــو پرز پاالســما، 
فلســفی، ایــن نحلــه ی فکــری را وارد حــوزه ی معمــاری نمــوده و مفاهیمــی چــون تقریــب عینیــت و ذهنیــت، توجــه بــه 
کرده انــد. پدیدارشناســی معمــاری در راســتای  ح  گشــت بــه خویشــتن اشــیاء و تجربه گرایــی را مطــر حــواس انســانی، باز
کات حســی، بــه حضــور وجــودی انســان در جهــان  گاهانــه به واســطه ی ادرا نگــرش بــه معمــاری از طریــق تجربــه ی آ
ــارب  ــاخت و تج ــای انسان س ــی از فض کیف ــاهدات  ــه ی مش ــر پای ــه ب ــن عرص ــش در ای ــورد پژوه ــوع م ــه دارد؛ موض توج
ــی  ــد حس کات چن ــات ادرا ــت. تجربی ــتی اس ــای زیس ــا فض ــه ی وی ب ــل از مواجه ــی حاص ــای ذهن ــی و بازنمایی ه حس
در عرصــه ی پدیدارشناســی بــه دلیــل حضــور نظــام بصــر ـ محــور از زمــان رنســانس و بــا پیدایــش علــم پرســپکتیو مــورد 
کــه منجــر بــه ایجــاد نظــام سلســله مراتبــی در حــواس انســانی و نادیــده انگاشــتن ســایر حــواس در  گرفتــه  توجــه قــرار 
گردیــده اســت. ماحصــل معمــاری مــدرن و پــس از آن نیــز عــدم توانایــی مــکان  ک  قیــاس بــا حــس بصــری در فراینــد ادرا
کــه تنهــا عامــل ارتباطــی انســان  در فراهــم آوردن محتــوای الزم بــرای باشــیدن انســان ها بــوده اســت. لــذا از آن جایــی 

کار حــواس انســانی در فراینــد  بــا محیــط پیرامــون، از طریــق حــواس شــکل می گیــرد، پرســش از ســاز و 
ک محیــط، بســیار بااهمیــت جلــوه می نمایــد. ادرا

کــه در ســال ١٩٩٤ بــه چــاپ  ک شــماره ی ویــژه ی نشــریه ی ژاپنــی A+U اســت  پرســش های ادرا
ــار  ــاب انتش کت ــن  ــب ای ــال ٢٠٠٧ در قال  در س

ً
ــددا ــوع مج ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت و ب ــیده اس رس

یافتــه اســت. ایــن نوشــتار، یکــی از مهمتریــن تألیفــات ســال های اخیــر در عرصــه ی نظریــه معمــاری 
اســت و توســط محققــان برجســته ی معمــاری، اســتیون هــال، آلبرتــو پرز-گومــز و یوهانــی پاالســما بــه 
ــه رشــته ی تحریــر درآمــده  ــه هم پیوســته اند، ب ــه لحــاظ موضوعــی ب ــه ب ک صــورت ســه نوشــتار مجــزا 
ک انســانی و تجربــه ی پدیدارشناســانه، در  کــه ادرا اســت: هرکــدام ســعی در تشــریح نقشــی دارنــد 

ــد. ــا می کن ــاری ایف معم
نوشــتار اول بــا عنــوان معمــاری مبتنــی بــر هفــت حــس، بــه نقــد معمــاری بصــر ـ محــور و فقــدان 
کــه توســط یوهانــی پاالســما بــه رشــته ی تحریــر درآمــده اســت. پاالســما  انعطــاف در آن می پــردازد 
کــه آثــار او نقــش قابــل توجهــی در  مهمتریــن نظریه پــرداز در زمینــه ی پدیدارشناســی معمــاری اســت 
گســترش پدیدارشناســی معمــاری دارد. وی ســاختمان های مــدرن را بــه دلیــل برانگیختــه  تشــریح و 
در  حس زدایــی  و  بدنمنــد  ک  ادرا عــدم  و  می دهــد  قــرار  نقــد  مــورد  انســانی  احساســات  نکــردن 
ــاب  ــا بهره گیــری از اندیشــه های باشــالر و مرلوپونتــی نگــرش ن ــه چالــش می کشــد. او ب معمــاری را ب
کات مبتنــی بــر حــواس انســانی در معمــاری را  ح و نمونه هایــی از جایــگاه ادرا بــه پدیــدار را مطــر
کتــاب را بــه خــود اختصــاص داده اســت،  کــه بخــش قابــل توجهــی از  بیــان می نمایــد. نوشــتار دوم 
کــه بــه دلیــل  کلمبیاســت  متعلــق بــه اســتیون هــال، معمــار برجســته ی آمریکایــی و اســتاد دانشــگاه 
کیفیــت منحصربه فــرد آثــارش شــناخته شــده اســت. او ابتــدا بــه  توانایــی اش در ترکیــب نــور، فضــا و 
ک محیــط می پــردازد  لــزوم مباحــث پدیدارشناســانه در معمــاری و نقــش تجربــه و احســاس در ادرا
کــه از آن جملــه می تــوان بــه  ح نمــوده  ک مطــر و ســپس یــازده حــوزه ی پدیــداری را در فراینــد ادرا
کــرد. هــال در ایــن مقالــه،  نــور، ســایه، رنــگ، صــدا، جزئیــات معمــاری، تناســبات و غیــره اشــاره 
ح می دهــد و در نهایــت  به وضــوح اهمیــت شــهود را در ســاخت و تجربــه ی فضــای ساخته شــده شــر
کیــد بــر موضــوع  در یــک معرفــی جدیــد، نوشــته ها و آثــار معمــاری خــود در ســالیان اخیــر را جهــت تأ
ــا عنــوان فضــای معمــاری: معنــای حضــور و بازنمایــی  کتــاب منعکــس می ســازد. نوشــتار ســوم ب در 
کــه رســاله ی دکتــرای خــود را بــا عنــوان  گومــز می باشــد. فیلســوف مکزیکــی  متعلــق بــه آلبرتــو پرز
کــرده اســت. ایــن مقالــه ابتــدا بــه وضعیــت جهــان  کمبریــج منتشــر  معمــاری و بحــران علــم مــدرن در 
در عصــر مــدرن و جایــگاه زیبایی شناســی و در ادامــه بــه اهمیــت نظریــات ویتروویــوس در معمــاری 
و ریشــه های آن اشــاره دارد. بخــش عمــده ی ایــن نوشــتار، بــه موضــوع فضــا از دیــدگاه افالطــون 
پیدایــش  چگونگــی  و  مــکان  و  فضــا  شــکل گیری  بســتر  عنــوان  بــه  کــورا  جایــگاه  مفهــوم  بیــان  و 
هســتی و منشــاء و جایــگاه آن اشــاره دارد. وی در ادامــه بــه هنــر تئاتــر در یونــان و نقــش معمــاری 
در ایجــاد فضاهــای عمومــی و جایــگاه معمــاران عصــر بــاروک و روکوکــو در اضمحــالل بصــر ـ محــوری 
ــر معمــاری مــدرن و نظریــات  ــه نقــد آدولــف لــوس ب ــان نیــز اشــاراتی ب در معمــاری می پــردازد و در پای
کــه بــه صــورت پیوســت می باشــد، بــه معرفــی  کتــاب  مرلوپونتــی دارد. در نهایــت، بخــش پایانــی 
کتــاب را می تــوان  پروژه هــای اســتیون هــال اختصــاص می یابــد. در یــک جمع بنــدی، محتویــات 
ک چنــد حســی و نقــش آن  ــر تجربــه ی ادرا کیفــی فضاهــای معمــاری معاصــر مبتنــی ب نوعــی بررســی 
ــر خاســتگاه پدیدارشناســانه  ــا ارائــه ی الگوهــای معمــاری مطلــوب مبتنــی ب در فراینــد فهــم مــکان ب

ــت. ــا دانس ــگذاری بناه ــت ارزش جه



ــت  ــوده اس ح ب ــر ــث مط ــن بح ــواره ای ــاری، هم ــفه ی معم ــه ی فلس ــش در عرص ــای پی از دهه ه
کــه در ماهیــت هنــری  کــه آیــا معمــاری یکــی از جلوه هــای هنــر محســوب می شــود. بدیهــی اســت 
کــه موســیقی  کلــی بــه همــان میــزان  کــه در یــک نــگاه  معمــاری، تردیــدی وجــود نــدارد. همان گونــه 
ح   در ایــن چارچــوب قابــل طــر

ً
گســتردهی هنــر قــرار می دهیــم، معمــاری نیــز قطعــا و یــا نقاشــی را در 

کــه آن را از ســایر هنرهــا متمایــز می گردانــد. می باشــد؛ امــا معمــاری دارای خصوصیاتــی اســت 
ح نباشــد، عامــل  کــه شــاید در ســایر عرصه هــای هنــری قابل طــر نخســتین خصوصیــت آن 
کارکــردی ویــژه اســت. حــال آنکــه   دارای 

ً
ســودمندی اســت. برســاخته های معمارانــه ماهیتــا

هنرهایــی چــون نقاشــی یــا پیکرتراشــی دارای چنیــن خصلتــی نیســت. در مــورد اینگونــه هنرهــا 
ح  گرفــت؛ امــا ایــن شــعار در مــورد معمــاری قابل طــر کار  میتــوان شــعار »هنــر بــرای هنــر« را بــه 
پیش بینی شــده  آن  بــرای  کــه  هدفــی  عهــده ی  از  کــه  برســاخته ای  معمــاری،  در  نمی باشــد. 
گوهــر معمــاری وافــی بــه مقصــود نمی باشــد.  غ از ارزش زیباشــناختی آن، بــه لحــاظ  برنیایــد، فــار
کــه خانــه و  ح در تخریــب آن متجلــی می گــردد. معمــاری  ســاده ترین نمــود عقیــم مانــده طــر
آشــیانه ای را بــرای ســکونت و تأمیــن آســایش و رفــاه سرنشــینان آن طراحــی می کنــد، چنــان چــه 
هدف هــای یادشــده متحقــق نگــردد، وی در تــالش خــود بــا شکســت روبــرو شــده اســت، هرچنــد 
کــه برســاخته ی او از لحــاظ جلوه هــای بصــری جــذاب بنمایــد. ایــن امــر، مــا را بــه ایــن نتیجــه  هــم 
ــر یــک معمــار، برخــالف ســایر صورت هــای هنــری می بایســت متضمــن ارزشــی  کــه اث می رســاند 
کــه  گیــرد. بدیهــی اســت  ــرد قــرار  کارک ــع  ــد تاب ــردی باشــد. در واقــع عنصــر زیباشناســانه بای کارک

ــع. ــا ممتن ــوار و چه بس ــس دش ــت ب کاری اس ــرد،  کارک ــد  ــارِی فاق ــاع از معم دف
کارکردگرایــی و  گذشــته شــاهد چالشــی پایــدار میــان  به طورکلــی نظریــه ی معمــاری در ســده ی 
کارکــرد  کــه بــر  کــه فــرم اســت  فرم گرایــی در نوســان بــوده و طرفــداران فــرم محــوری مدعــی بودنــد 
کــه  مســلط می شــود. ایــن چالــش تــا حــدی بــر وجهــی دوگانگــی تکیــه داشــت. قابل ذکــر اســت 
کارکــرد نیازمنــد بــوده و هیچیــک از ایــن دو محــور به طورکلــی  هــر بنایــی هــم بــه فــرم و هــم بــه 
وجهــی  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  آموزهــی   نمی دهــد.  قــرار  خــود  مطلــق  اســتیالی  در  را  دیگــری 
کارکــرد آن را  یگانگــی میــان ایــن دو در معمــاری قابــل فــرض می باشــد. فــرم ســاختمان می توانــد 
گونــه ای دیالکتیــک میــان  کنــد. بســیاری از آثــار برجســته ی معمارانــه، نمایشــگر  به وضــوح بیــان 
کــه رویکــرد شناخت شناســانه بــه مــا نشــان  کارکــرد محســوب می شــود. بدیهــی اســت  فــرم و 
کــه ارزش یــک اثــر در منظوم هــای از عوامــل همچــون جذابیــت، اســتحکام، ســودمندی  می دهــد 
کدامیــک از جنبه هــای عینــی و یــا ذهنــی در  کــه  کارکــرد نهفتــه اســت. بحــث در ایــن اســت  و 

بــه قلــم اســتیون هــال، یوهانــی پاالســما و  ک/پدیدارشناســی معمــاری  کتــاب پرســش های ادرا
گومــز  بــا ترجمــه مرتضــی نیک فطــرت، ســیده صدیقــه میرگــذار و احســان بیطــرف آلبرتــو پــرز 

درکِپایدارِمعماری
شناسی معماری، به قلم دکتر محمد ضیمران یادداشتی بر کتاب پرسش های ادراک/پدیدار

ارزیابــی زیباشناســانه، واجــد برتــری و تفــوق اســت. ایــن پرســش مهــم در خــالل صفحــات ایــن 
گرفتــه اســت. کتــاب به صــورت تلویحــی موردبحــث قــرار 

کــه اســاس معمــاری را چگونــه میتــوان تعریــف نمــود؟ ایــن مقولــه بیشــتر  حــال بایــد پرســید 
کــه معمــاری، خــود تبلــور مفاهیــم و  بــه فلســفه معمــاری مرتبــط میشــود. بعضــی مدعی انــد 
گــون تعریــف شــده اســت. بعضــی آن را بــه ســرپناهی  گونا ایده هاســت. ایــن رشــته بــه صورت هــای 
گفته انــد معمــاری  کرده انــد )رالــف والــدو امرســون( یــا  کــه دارای صورتــی هنــری اســت، تعریــف 
گوتــه( و  کــه در مــکان منجمــد شــده باشــد )یوهــان ولفگانــگ  عبــارت اســت از وجهــی موســیقی 
کــه بــه فضــا ترجمــه شــده )میــس  یــا اراده ی معطــوف بــه قــدرت )نیچــه( و یــا ارادهــی یــک عصــر 
ونــدرو( و یــا بــازی جــذاب و شــکوهمند فرم هــا در پرتــو نــور )لوکوربوزیــه( و یــا ابــزار فرهنگــی )لوئــی 
ــه هــر تقدیــر شــاید آدا لوئیــس  ــا مجســم های قابــل ســکونت )کنســتانتین برانکــوزی(. ب کان( و ی
کــه  کــس تابــل Ada Louise Huxtable تعریــف قابــل قبول تــری عرضــه نمــوده و یــادآور شــده  ها
معمــاری عبــارت اســت از تــوازن دانــش ســاختاری و فرانمــود زیباشناســانه به منظــور بــرآورده 
کثریــت مــردم  نمــودن نیازهــا و حاجت هایــی فراســوی ســودمندی. در اوایــل قــرن بیســتم، ا
معمــاری را چیــزی فراتــر از ســودمندی تلقــی نمی کردنــد. امــروز، امــا ایــن نظــر بــا محدودیت هــا و 
ــر از ســودمندی و مفیــد بــودن تلقــی  چالش هایــی روبروســت و معمــاری پدیــده ای بزرگتــر و فرات

می شــود.
ک را در چهارچــوب پدیدارشناســی  کــه در عنــان خــود، پرســش هایی در بــاب ادرا دفتــر حاضــر 
حــوزه ی  برجســتگان  از  تــن  ســه  آموزه هــای  و  نظریه هــا  اســت،  داده  قــرار  مدنظــر  معمــاری 
گونــه ی  کوشــیده ایــن نیــاز را بــرآورده ســازد. یادداشــت مقدمــه  گــرد آورده و  فلســفه و معمــاری را 
گومــز در ایــن نوشــته درخــور تأمــل اســت. در ایــن  اندیشــمند برجســته ی معمــاری آلبرتــو پــرزـ 
ح نمــوده  کتــاب، همچنیــن پدیدارشناســی معمــاری را اســتیون هــال به صــورت تحلیلــی مطــر
اســت. یوهانــی پاالســما نیــز، معمــاری مبتنــی بــر هفــت حــس را به عنــوان انــگاره ای مهــم مــورد 
کوتــاه، مطالــب خواندنــی و قابــل بحثــی در  تجزیه وتحلیــل قــرار داده اســت. در واقــع در ایــن دفتــر 
کــه بــرای خواننــدگان و عالقه منــدان رشــته های  ح شــده  ارتبــاط میــان فلســفه و معمــاری مطــر
معمــاری و شهرســازی قابــل تأمــل اســت. در ایــن زمینــه در زبــان فارســی، منابــع بســی محــدود 
کــه بــه زبان هــای انگلیســی، فرانســه و آلمانــی  ــار و پژوهش هــای نوینــی  کــه آث اســت و جــا دارد 
موجــود اســت، بــه همــت جوانــان دانش پــژوه و فرهیختــه بــه زبــان فارســی ترجمــه و در اختیــار 
گیــرد. ترجمــه ی حاضــر، توســط ســه تــن  اهــل نظــر و به طورکلــی عالقه منــدان ایــن عرصــه قــرار 
از پژوهشــگران دوره دکتــری معمــاری بــا دقــت و وســواس بــه زبــان فارســی قابل فهــم، ترجمــه و 
کــه در آنهــا ســراغ دارم،  کــه بــا تــوان و اســتعدادی  بــه زیــور طبــع آراســته شــده اســت. امیــدوارم 
آثــار ارزشــمند دیگــری از ایــن دســت را نیــز بــه زبــان فارســی برگردانــده و عالقه منــدان حوزه هــای 
فلســفه و معمــاری و زیباشناســی را بهره منــد ســازند. تــالش خســتگی ناپذیر و ارجمنــد آنهــا 
آرش  مهنــدس  آقــای  جنــاب  فکرنــو  کتــاب  نشــر  عالقه منــد  و  پرپشــتکار  ناشــر  به خصــوص  و 

گرامــی مــی دارم. حیدریــان را نیــز 

دکتر محمد ضیمران
استاد فلسفه و هنر

وهشگر ، نویسنده پژ
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و  بــه قلــم اســتیون هــال، یوهانــی پاالســما  ک/پدیدارشناســی معمــاری  کتــاب پرســش های ادرا
گومــز  بــا ترجمــه مرتضــی نیک فطــرت، ســیده صدیقــه میرگــذار و احســان بیطــرف آلبرتــو پــرز 

پدیدهیپدیدارشناسی

شناسی معماری، دکتر  آزاده شاهچراغی یادداشتی بر کتاب پرسش های ادراک/پدیدار

دکتر  آزاده شاهچراغی
وهشگر، نویسنده معمار، طراح، پژ

کــره ی زمیــن ناچــار بــه زندگــی در کالنشــهرهای عظیــم شــده اســت.  کــه انســان بــر روی  ایــن نخســتین بــار اســت 
ک  کــه وی را از »حــس بــودن« و »ادرا کــه انســان را در برگرفتــه و او را آمــاج حمالتــی قرارداده انــد  کالنشــهرهایی 
کــه اعتــراض بــه فقــدان  هســتی« دور نمــوده و ایــن امــر را بــرای وی دشــوار ســاخته اســت. بــه همیــن دلیــل اســت 
»حــس بــودن« در محیــط زندگــی مــدرن توســط فیلســوفانی هماننــد هایدگــر و باشــالر در دهــه ی ٥٠ میــالدی بــا 
ح شــد، امــروزه و در دهــه ی دوم قــرن بیســت و  نــگارش متونــی هماننــد »ســاختن، باشــیدن، اندیشــیدن« مطــر

 فهمیــده می شــود.
ً
یکــم بیــش از پیــش عمیقــا

کنــون در روزگاری زندگــی می کنیــم کــه اقتصــاد ســرمایه داری بســیار بیــش از گذشــته، معمــاری و شــهر را به کاالی  ا
کــرده و ایــن موضــوع بــه جدایــی انســانـ  محیــط دامن زده اســت. اقتصــادی مبــدل 

پیونــد انســان بــا محیــط زندگــی اش و در درجــات متعالی تــر، ایــن ـ همانــی انســان و محیــط می توانــد »حــس 
کــه در خــالل اندیشــه های پدیدارشناســانه پیگیــری  کنــد. حســی  بــودن« ازدســت رفته را دوبــاره در وی بیــدار 

می شــود.
هــرگاه از پدیدارشناســی ســخن مــی رود، اغلــب مخاطبــان خــود را بــا مقولــه ای پیچیــده مواجــه می یابنــد. 
 ســازی 

ً
کــه چنــد نفــر از ایشــان احتمــاال کالس هــای درس، از دانشــجویان می پرســم  در چنیــن موقعیتــی در 

کنســرت،   اجرایــی در 
ً
ــا ــرای آنکــه الزام ــه ب ــد، ن ــا حتــی ورزش می کنن ــد، نقاشــی می کننــد، ســفالگرند و ی می نوازن

نمایشــگاه و یــا مســابقه ای در پیــش دارنــد. نــه بــرای معیشــت، بلکــه برای خودشــان و وجود خودشــان. بیشــتر 
کــه می نوازنــد، نقاشــی می کننــد، ســفالگری   در پاســخ می گوینــد 

ً
کــه چنیــن فعالیتهایــی دارنــد معمــوال کســانی 

می کننــد و ... بــرای خودشــان، بــرای اینکــه در حیــن انجــام ایــن امــور )خلــق اثــر( احســاس آرامــش می کننــد و بــه 
غ از اینکــه آن اثــر در  تعبیــر ســطور پیشــین ایــن نوشــتار »حــس بــودن« را تجربــه می کننــد و در حیــن خلــق اثــر، فــار
چشــم ناظــر دیگــری )بــه جــز خالــق اثــر و خــود اثــر( چگونــه ارزیابــی شــود، احســاس یکــی شــدن و ایــن ـ هــمـ  آنـ  ی 

بــا اثــر می کننــد.
ــدار«  ــر مــا »پدی کــه »پدیــده« ب ــا پدیــده اســت. جایــی  ــر ایــن نوشــتار، ایــن برخــوردی پدیدارشناســانه ب ــه تعبی ب

کــه بــه ســمت ایــن ـ همانــی پیــش می رویــم. می شــود. جایــی 
ــاب  کت ــندگان  ــل از نویس ــه نق ــت و ب ــوده اس ــی ب ــن غنائ ــم دارای چنی ــاری ه ــان، معم ــته انس گذش ــات   در تجربی
کــه »در تجــارب حائــز  گفــت  گومــز، می تــوان بــه جــرأت  پیــش روی شــما، جنــاب آقایــان پاالســما، هــال و پــرز 
گاهــی مــا نفــوذ می کنــد، در یــک بعــد  کــه در آ اهمیــت معمــاری، فضــا، مــاده و زمــان در جوهرهــی اصلــی هســتی 
کــه بــه اجــزای ســازنده  واحــد ترکیــب می شــوند. مــا خــود را بــا ایــن فضــا، ایــن مــکان و ایــن لحظــه و ایــن ابعــادی 
شــتی میــان ما و جهــان اطراف 

َ
ســازنده ی هســتی مــا تبدیــل شــده اند، می شناســیم. معمــاری هنــر میانجیگری و آ

ماســت.«
کــه شــاید معمــاری بتوانــد دوبــاره »حــس بــودن« را بــه مــا بازگردانــد. بــرای تحقــق چنیــن  از ایــن دریچــه اســت 
ح  ــر ــرده و آن را ش ک ــنهاد  ــاران پیش ــه معم ــواس« را ب ــاری ح ــاره »معم ــه دوب ــاب توج کت ــن  ــندگان ای ــری نویس ام
ک« محیــط که در دانش روانشناســی  می دهنــد. بــه بیانــی دیگــر کلیــد حــل مشــکل را در توجه به »چگونگــی ادرا
گرایانــه( بــا آن برخــورد شــده اســت ــــ  را بــا زبانــی شــاعرانه و  محیطــی ــــ به صــورت امــری پوزیتویســتی )اثبــات 
کتــاب، آقــای مهنــدس نیــک  کوشــای ایــن  کمــی شــهودی بــه رشــته ی تحریــر درآورده انــد. مترجمــان  دلپســند و 
فطــرت، خانــم مهنــدس میرگــذار و آقــای مهنــدس بیطــرف، ایــن متــن ســنگین و پربــار را بــا ادبیاتــی زیبــا و روان بــه 
فارســی برگردانــده و در اختیــار خواننــدگان قرارداده انــد. ضمــن آرزو بــرای تــداوم موفقیت هــای ایشــان، امیــدوارم 
کــه بــه دنبــال حل وفصــل ریشــه ای معضــالت معمــاری معاصــر دنیــا هســتند، بیشــتر  کتاب هایــی از این دســت 
کــه محیــط زندگــی و معمــاری، تــوان بازگردانــدن مــا را بــه خویشــتِن  گیــرد. باشــد  در اختیــار فارســی زبانان قــرار 

خویــش، بازیابــد.

سینما
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همــه ی بهشــت ها، همــه ی 
خدایــان و همــه ی دنیاهــا 

ــتنند.                    ــا هس ون م در در
"جوزف کمبل "

ــد  کــه بــدون تردی ــار ســاخته ی ســرگئی پاراجانــف فیلمــی بســیار نامتعــارف اســت،  رنــگ ان
هــر مخاطبــی را بــه نــدرت تــا انتهــا بــا خــود همــراه می کنــد. تصاویــری تاثیرگــذار، بــا بــاری از 
نمــاد  و اســتعاره در اغلــب صحنه هــا آن چنــان ســنگینی می کنــد و تــا مــرز رویــا پیــش مــی رود 
کتــاب خوانــد. درســت  کــه بــه قطــع بایــد جــزء، جــزء قاب هــای تصویــری را ماننــد یــک 
گــرو شــناخت اســاطیر اقلیــم مربوطــه )ارمنســتان( کــه فتــح آن تنهــا در  ماننــد قلمرویــی 
و آییــن مســیحیت امکان پذیــر اســت. آن چــه فیلــم را بــه اجبــار بــه وادی نمــاد و اســتعاره 
می کشــاند، شــاید مضمــون اساســی فیلــم یعنــی در غالــب تصویرکــردن زندگــی درونــی و 
دگرگونی هــای شاعر)ســایات نــوا( اســت. زیــرا بایســت از مابــه ازای بیرونــی اســتفاده کند 
و ایــن بــه قطــع بــا اســتفاده از هــر موتیــف و اســتعاره ای امکان پذیــر نیســت. نمادهــا بــه 
کــه  گنــگ و ناشــناخته و پنهــان از مــا باشــند  صــورت ما بــه ازای بیرونــی بایــد شــامل چیــزی 
ــه جســتجوی چیــزی  ــرده باشــند، بنابرایــن ذهــن را ب ک ــی متناقضــی را در خــود هضــم  معان
فراتــر از عینیــت ببرنــد و قطعیتــی را تــا انتهــا رقــم نزنند.یکــی از بارزتریــن ایــن نمادهــا میــوه ی 
ــا تناقــض، نشــانه ای از خواهــش و  ــه عنــوان نمــادی بهشــتی و معنــوی ب ــار ب ــار اســت. ان ان
نیــاز شــهوی و تمثیلــی از لــذت جســمانی اســت. نمادهــای برجســته دیگــر فیلــم، ماهــی، 
کــه تــا انتهــا  گــوزن و ...  گل، خــار،  آب، نــان، اســب، خنجــر، فــرش، نردبــان، طــاووس، 
کــه فیلــم بــدون وجــود ایــن عناصــر قطعــن پیــش نخواهد رفــت.  دیــده می شــوند تــا جایــی 
کرده انــد، امــا آنچــه واقعیــت فیلــم می گویــد  بســیاری منتقــدان فیلــم را فیلمــی معنــوی ذکــر 
ــا درون  کــه درگیــری شــاعر ب کننــده قطعیتــی نیســت چــرا  کــه تعییــن  تضــاد استعاراتی ســت 
کاووشــی بــرای جســتجوی روح تامه،.  خــود بــه عنــوان یــک انســان جمعی اســت نــه منفرد، 
کودکــی، معصومانه تریــن  گاه بــا تمایالتــی بیرونــی و درونــی.  گاه و ناخــودا آشــتی بیــن خــودا
کــه او بــه قطــع تــا پایــان عمــر دارد. او را بــا  ســهم و زیباتریــن بخــش از زندگــی مردانــه ای 
گهــواره و فرشــتگان در خیــاالت دوران بــزرگ ســالی می بینیــم  نانــی در دســت بــه همــراه 
ــر از خــودش. امــا ورود  ــا غی ــد اوســت ب ــه منســجم ترین پیون ک ــان  و مــادری بشــاش و مهرب
ــی اوســت. ــر تعلیق تریــن قســمت زندگ ــا رشــد و بلــوغ فکــری، پ ــه بلــوغ جســمی ت شــاعر ب
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ــد.  گریبــان می مان او در دوگانگــی معنویــت و شــهوت ســر در 
موجــود  آرزوی  از  نمــادی  شــاید  شــکل  حلزونــی  صــدف 
دوجنســی اســت آشــتی بیــن آنیمــا و آنیموس درونــی هنرمند.

نوشــنه  کــور  بــوف  چــون  بزرگــی  داســتان های  در  آرزو  ایــن 
صادق هدایــت یکــی از مضامیــن اصلــی اســت. در قاب هــای 
را  جوانــی  ومــرد  زن  قســمت،  ایــن  بــه  مربــوط  تصویــری 
کــه منتقــدان آن را بــا تعابیــر یونگــی آنیمــا وآنیمــوس  می بینیــم 
کمانچــه،  چــون  نمادهایــی  از  .اســتفاده  کرده انــد  توجیــه 
و  هبــوط(،  گندم)یــادآور  کاســه ی  حلزونی شــکل،  صــدف 
بافتــن تــور بــه دســت آنیمــا و تلطیــف رنگ هــای لوکیشــن، 
فضایــی شــاعرانه و در نهایــت تســلیم بــه امــر جســمانی را 
بــه وضــوح در  ایــن بخــش  آنیمــا در  تداعــی می کند.قــدرت 
گرایشــی روانــی در روح مردانــه  درون هنرمنــد آشــکار اســت، 
ــرد.  ــه می گی ــری از آن مای ــای هن ــات و خالقیت ه ــه احساس ک
کنش هــا و لودگی هــای زن و  رخــوت پــس اطفــای شــهوت، با
کــه نقــاب بــر چهــره دارنــد تعبییــر می شــود. و پــس از آن  مــردی 
صحنه هایــی پــر آشــوب از حضــور زنــان ومــردان نامتعارفــی 
کــه در جایــگاه اصلــی خــود قــرار ندارنــد. رنگ هــا از آن  داریــم 

•   آرامش وتلطیف در می آیند و به تیرگی و چرکی و تندی 
می گرایند

کــه عشــق اوســت در بالتکلیفــی می مانــد  •   هنــر وموســیقی 
ــد. در صحنــه ای  ــه نمی یاب ــگاه خــود را در زندگــی مردان و جای
گرفتــه  کــه شــاعر طــاووس را در دســت و منقــار او را بــه دهــان 
آدمــی  وپشــیمانی  ندامــت  ای  بــر  اســت  اســتعاره ای  اســت 
کــه طــاووس در بســیاری از نمادهــای مذهبــی  گنــه کار، چــرا 
گنــاه را تداعــی می کنــد.در هــر صــورت  توبــه و پشــیمانی از 
فیلــم بــا بــاری از نمادهــای انجیلــی و اقلیمــی ارامنــه پیــش 
کتــاب، ســه  مــی رود. بارهــا عــدد ســه تکــرار می شــود ســه 
کــه شــاید بتــوان از  زن،  ســه مــرد، ســه انــار، ســه ماهــی ... 
بــه اصــل وحــدت و  بهشــت رســید؟ امــا شــاعر در آســتانه ی 
کنــکاش هنــر را رهــا می کنــد و  چهــل ســالگی و بلــوغ فکــری و 

کــه زنــان در آن راهــی  دیــر را بــرای ادامــه زندگــی انتخــاب می کنــد ،دنیــای مردانــه، 
کــه در ابتــدای  کام می مانــد از نردبانــی  کمــال واقعــی نــا ندارنــد. او در جســتجوی 
ــوان  ــی می ت ــای مختلف ــه صحنه ه ــه. ب کمانچ ــا  ــد ب ــن می آی ــت، پایی ــاال رف ــم ب فیل
کــرد امــا ترجیحــن بــا اشــاره بــه یکــی بســنده  می کنــم. صحنــه ای  کلیســا اشــاره  از 
گوســفند  کــه از دنیــا رفتــه اســت.  گوســفندان بــه دور اســخوفی اســت  از چرخــش 
کمــا اینکــه  بــه عنــوان مطیع تریــن و در برابــر قربانی تریــن موجــود نمادیــن اســت 
پشــم  از  بهره دهی)اســتفاده  و  قربانی شــدن  از  فیلــم،  صحنه هــای  دیگــر  در 
گنجانــده شــده اســت امــا آنچــه آرزوی درونــی  وگوشــت( ایــن حیــوان تصاویــری 
شــاعر اســت در نهایــت غلبــه ی آنیمــا و بعــد هنــری بــر شــهوت، مردانگــی و زندگــی 
مــادی و در نهایــت رســتگاری  اســت. وایــن در تصاویــر انتهایــی فیلــم بــا لباســی 
کــه  فاخــر و پــر ابهــت برآنیمــا در رنگ هــای سورءالیســتی آشــکار اســت. آنیمایــی 

ــر شــانه خــود نشــانده اســت.  سرگئی پاراجانفخروس)نمــادی ازشــهوت( را ب
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موسیقی

خالقیت همان هوش است به همراه سرگرمی
لبرت انیشیتن آ معرفیکتاب

ک ول بــا ترجمــه  کتــاب »درآمــدی بــر شعرشناســی شــناختی« نوشــته پیتــر اســتا
گــی از ســوی انتشــارات مرواریــد منتشــر شــده اســت. لیــال صادقــی بــه تاز

زبان شناســی  زمینه هــای  در  ناتینــگام،  دانشــگاه  اســتاد  ک ول،  اســتا پیتــر 
تحقیقــات  بــه  شعرشناســی  و  بافت محــور  سبک شناســی  اجتماعــی، 
او  از  زمینه هــا  ایــن  در  بســیاری  مقــاالت  و  کتاب هــا  و  پرداختــه  گســترده ای 

اســت. شــده  منتشــر 
کتــاب خــود بــا عنــوان »جســم، ذهــن و ادبیــات« می نویســد:  او در مقدمــه 
کلــی دربــاره خوانــش ادبیــات اســت. ایــن  »شعرشناســی شــناختی بــه طــور 
جملــه تــا حــدی ســاده جلــوه می کنــد و پیــش پــا افتــاده بــه نظــر می رســد. حتــا 
کــه شــناخت بایــد بــا  می توانــد بــه مثابــه تکــراری دقیــق تلقــی شــود، از ایــن رو 
کار داشــته باشــد و شعرشناســی  فرآیندهــای ذهنــی از جملــه خوانــدن ســر و 
بایــد فــن ادبیــات را در نظــر بگیــرد. امــا در واقــع چنیــن جملــه ســاده  ای همــان 
ایــن  کــه  بشــویم  متوجــه  دقیقــا  کــه  ایــن  بــرای  ماســت.  بحــث  آغــاز  نقطــه 
کتــاب دربــاره چیســت، نخســت بایــد بــه طــور شــفاف منظــور از »خوانــش« و 

»ادبیــات« را توضیــح بدهیــم.« )صفحــه ١٣(
ســپس وی بــا اشــاره بــه ضــرورت وجــود متــن ادبــی و خوانــش آن توســط یــک 
ــاره خوانــدن ادبیــات اســت. می توانیــم  کتــاب درب خواننــده می نویســد: »ایــن 
کــه می خواهیــم، بخوانیــم. امــا وقتــی می خواهیــم آن را  ادبیــات را در هــر زمانــی 
ــر  ــگار یــک خواننــده صــرف نیســتیم؛ بلکــه درگی کنیــم، ان کنیــم و درک  منعکــس 
علــم خوانــش شــده ایم. هــدف بررســی ایــن علــم، صرفــا بررســی متــن ادبــی یــا 

مهــارت خواننــده نیســت، بلکــه هــدف آن، فراینــد طبیعی تــر خوانــدن اســت 
کنــش  ــا متنــی درگیــری می شــود. در مجمــوع ایــن مســاله از  ــه فــردی ب ک وقتــی 
اولیــه و ســاده خوانــدن متفــاوت اســت. متــون ادبــی مصنــوع هســتند، امــا 

»خوانش هــا« امــری طبیعــی هســتند.
و  ذهــن  جســم،  »مقدمــه:  عناویــن  بــا  فصــل  دوازده  شــامل  کتــاب  ایــن 
»عبــارات  خوانــش«،  و  الگوهــا  »نخســتین  زمینــه«،  و  »نقــش  ادبیــات«، 
ح واره هــا«،  اشــاره ای شــناختی«، »دســتور شــناختی«، »انــگاره رخدادهــا و طر
گفتمــان و فضاهــای ذهنــی«، »اســتعاره مفهومــی«، »ادبیــات بــه  »جهان هــای 
ــت. ــر« اس ــات«، و »کالم آخ ــن«، »درک ادبی ــای مت ــت«، »جهان ه ــه حکای مثاب

هــر یــک از ایــن فصل ها،غیــر از دو فصــل نخســت و آخــر، ابتــدا بــا دو عنــوان 
مشــترک »پیش نمایــش« و »پیونــد بــا اصطالحــات نقــد ادبــی« آغــاز می شــود 
و بعــد بــا مطالــب اختصاصــی، موضــوع آن فصــل ادامــه می یابــد و بــا چهــار 
و  »کاوش هــا«  شــناختی«،  شعرشناســی  »تحلیــل  »بحــث«،  مشــترک  عنــوان 

»منابــع و مطالعــات بیشــتر« بــه پایــان می رســد.
بــرای  سبک شناســی  و  ادبــی  زبان شناســی  دوره هــای  بــرای  کتــاب  ایــن 
دانشــجویان تهیــه شــده اســت و البتــه می توانــد بــرای مطالعــات ادبــی، نظریات 

نیــز مــورد اســتفاده باشــد. انتقــادی و زبان شــناختی 
ک ول، بــا ترجمــه لیــال    »درآمــدی بــر شعرشناســی شــناختی، نوشــته پیتــر اســتا
صادقــی از ســوی انتشــارات مرواریــد در ٣٧٢ صفحــه بــا قیمــت ١٩٥٠٠ تومــان بــه 

کتــاب راه یافتــه اســت.  بــازار 

 درآمدی بر شعرشناسی شناختی
)Stockwell, Peter( ک ول نوشته پیتر استا
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ــنتی   ــیقی  ُس ــم. موس ــعر نگیری ــی ، از ش ــیقی  ایران ــعر را، در موس ــیقایی ش ــر موس ــد منظ ــا بای م
ایــران ســهمی در ســنِت شــعر ایــران نــدارد. بــر عکــِس آن ولــی درســت اســت ؛ چــون ُســنِت 
گذشــته، آینــده اش نیــز ســهمی نخواهــد  خــودش را از شــعر ســنتی ِ  مــا می  گیــرد. ایــن از 
داشــت چــون ایــن موســیقی  در ســطح اســت، ســطحی اســت، افقــی مــی  رود و امــروز مــا شــعر 
را عمــودی می  خواهیــم؛ شــعر امــروز شــعری جدیــد، شــدید و شــاد اســت از نــوع شــعر حجــم و 
کــه شــعری بــاال رونــده، ترانســاندانتال، و اســتعالئی اســت. موســقی ِ  مــا امــا ســر  ُشــعب آن، 

کــه عــزا شــدت دارد، البتــه جائــی بــرای شــدِت شــعر نیســت. گریبــان دارد. و آنجــا  در 
شــعرنو را موســیقی ُســنتی  ایــران پــس می  زنــد، پذیرنــدۀ آن نیســت، جذبــش نمی  کنــد. 
طبیعتــی ســازنده و علمــی نــدارد. ایــن موســیقی ، یــک موســیقی  بیــدار و حامــل نیســت، 
دانــا نیســت. دانســته اســت. "بشــنو از نــی چــون حکایــت می  کنــد" اســت، و همیشــه همــان 

ــد. ــه می  کن ک ــت  ــت اس حکای ویائی یداله ر

royai.malakut.ws

 موسقـــــــِی سنتــــــــی مــا
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داماهــی در فرهنــگ بومــی جنــوب ایــران بــه معنــی ماهی بــزرگ اســت. در 
کــه در خلیج فــارس  افســانه های جنــوب ایــران، از ماهــی بزرگــی یاد شــده 

می زیســته و در بطــن خــود شــهری آرمانــی داشــته اســت.

کولغانــی، ابراهیــم علــوی، حمــزه یگانــه ، دارا  گــروه داماهــی متشــکل از رضــا 
دارایــی و شــایان فتحــی در جریــان فســتیوال موســیقی تلفیقــی در ســال 
گرفــت. رضــا، ابراهیــم و حمــزه در ایــن فســتیوال بــا  ۱3۹۱در تهــران شــکل 
بــرای  بــود  نقطــه شــروعی  ایــن  و  نــوازی می کردنــد  هــم  دارایــی  دارا  گــروه 
 20۱4 ســال  در  برزیــل  جام جهانــی  جریــان  در  داماهــی  گــروه  داماهــی. 
کــرده و در پــروژه تولیــد یــک فیلــم ســینمایی بــا نــام کشــور ســفر   بــه ایــن 
شــایان  و  گیتاریســت  میرعــرب،  ماهــان  کنــار  در  )دو-ر-می-فا-صلــح( 
کوبــه ای در شــهرهای مختلــف برزیــل بــا  فتحــی درامــر و نوازنــده ســازهای 

پیــام صلــح بــه اجــرا پرداخــت.

ــن  ــد اولی ــود را روی تولی ــی خ ــت اصل ــل، فعالی ــت از برزی گش ــس از باز ــروه پ گ
گذاشــت و اولیــن آلبــوم رســمی خــود را در شــهریور ۱3۹4 روانــه  آلبــوم خــود 
بــازار نمــود. همچنیــن داماهــی عــالوه بــر اجــرا در چنــد شــهر برزیــل و اســتیج 
کوریتیبــا، در شــهرهای تهــران و بندرعبــاس بــه اجــرای  رســمی فیفــا در شــهر 
کنســرت پرداختــه و توانســته در چیــزی نزدیــک بــه یکســال از شــروع فعالّیــت 

رســمی، طیــف وســیعی از مخاطبیــن را بــا خــود همــراه ســازد.

گونــه ای  گرفتــن زیــر چتــر ســبک و  موســیقی داماهــی بــدون اصــرار بــرای قــرار 
و  ریشــه ها  بــا  ایرانــی،  موزیســین  چنــد  گرفتــن  قــرار  حاصــل  موســیقیایی 
ــای  ــه رد پ ک ــار یکدیگــر اســت. هــر چنــد  کن پیشــینه های بعضــا متفــاوت، در 
هنــد  و  تیــن  ال آمریــکای  و  آفریقــا  موســیقی  ک،  را پــاپ،  جــاز،  ســبک های 
در  همیشــه  داماهــی  ولــی  دارد  وجــود  آنهــا  موســیقی  در  ایــران  محلــی  و 
کنــد و از  کــه بمانــد و در روح مخاطــب اثــر  جســتجوی صداســت، صدایــی 

طریــق حــواس و عواطــف بــا موســیقی همــراه ســازد.

رگ؛پروازکن! گــره خــورده اســت. در نخســتین برخــورد بــا مایهبرن گــروه داماهــی بــا جنــوب ایــران  شــخصیت 
کــه بــا موج هایــش دریــا  ح جلــدی  آلبــوم، طرحــی مــواج بــا رنــگ حنایــی دیــده می  شــود. طــر
گرمــی مــردم جنــوب را. داماهــی  و بــاد را نشــان می دهــد و بــا رنگــش صمیمیــت و خــون 
کــه زنــان جنوبــی بــا حنــا حــک می کننــد بــا موســیقی نشــان  ســعی دارد نقــش و نگارهایــی را 
کار تــا حــد زیــادی  ح هــای متفاوتــی بزنــد. در ایــن  کمــک رنگ هــای مشــخص، طر دهــد و بــه 
کــه در عیــن حــال، هــم متنــوع و هــم  موفــق بودنــد و محصولــش آلبومــی بــا ۱4 قطعــه اســت 

یکدســت اســت. سیامک قلی زاده/سینا چراغی

وه داماهی لبوم »داماهی« از گر وری بر آ مر
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کــه  عمــده ترانه هــای آلبــوم عاشــقانه اســت. بیشــتر ترانه هــای عاشــقانه 
در موســیقی پــاپ امــروز  حالتــی غمگیــن از عشــق را روایــت می کننــد امــا 
در ایــن آلبــوم اصــوال بــا وجــه مثبــت و ســرخوش عشــق مواجهیــم. البتــه 
کــه بیانــی طنــاز دارنــد.  در ایــن مــورد مدیــون ترانه هــای محلــی هســتند 
و  گلبوتــه  گوشــواره،  خاموشــان،  محلــه  بمــان،  دختــرک،  ترانه هــای 
ســامبای بهــار چنیــن فضایــی دارنــد. قطعــه »صندلــی« امــا عاشــقانه ای 
کــه فضایــی غمگیــن را تصویــر می کنــد؛  بــا ترانــه فارســی و معاصــر اســت 
گل بــه یــک صندلــی.  کــه نیســتی پشــت میــز، فقــط می دهــم  بــه جــای تــو 
تــا قطعــه بیشــتر هیجــان  ایــن وجــود تنظیــم آهنــگ باعــث شــده  بــا 
بــا ترانــه ای از ابراهیــم منصفــی،  تــا غــم. »ســوگند« امــا  داشــته باشــد 
غمگین تریــن عاشــقانه آلبــوم اســت. هرچنــد در ایــن ترانــه هــم بــا یــک 
کــه اجــازه نمی دهــد ماننــد  کمتــر شــنیده شــده طــرف هســتیم  روایــت 
عاشــقانه  کــه  قطعــه  دو  شــود.  ســطحی  پــاپ  عاشــقانه های  اغلــب 
در  مهمــی  نقــش  دارنــد،  محلــی  گویشــی  دو  هــر  قضــا  از  و  نیســتند 
ریتمیک تریــن  بیــوه«  و  »لنــج  یعنــی  اولــی  می کننــد.  بــازی  آلبــوم  ایــن 
زنــی  مشــکالت  داســتان  کــه  اســت  آلبــوم  قطعــه  شــادترین  شــاید  و 
بیــوه را روایــت می کنــد. »مــردن مردانــه« امــا بــدون شــک ســیاه ترین 
داســتان  ترانــه  ایــن  در  منصفــی  اســت.  آلبــوم  ترانــه  غمگین تریــن  و 
بــه دو راهــی زندگــی و  کــه  مــردی شکســت خــورده را روایــت می کنــد 
مــرگ رســیده: یــا زندگــی بختــر )بهتــر( یــا مــردن مردونــه. نقطــه مشــترک 
کــه در ایــن دو قطعــه وجــود دارد روایی-داســتانی بــودن ترانــه  دیگــری 

ــل را  کام ــه  ــک قص ــخص دارد و ی ــان مش ــاز و پای ــه آغ ک ــتانی  ــت؛ داس اس
تعریــف می کنــد. در میــان قطعــات آلبــوم، »صــدا« بــا شــعری از ســیدرضا 
محمــدی )شــاعر افغــان( حکایتــی متفــاوت اســت. صــدا هــم بــار فلســفی 
کالبــد تــن بــه در  و هستی شناســانه دارد، هــم نگاهــی عاشــقانه: صــدا ز 
که  کشــید مــرا، صــدا بــه شــکل کســی شــد بــه بــر کشــید مــرا. تنهــا نکتــه ای 
فلســفه اش مشــخص نیســت وجــود قطعــه بــی کالم بــا نــام »شــب های 
کــه  ــه از نظــر ملــودی و اســتایل قطعــه فضاشــکن )قطعــه  روز« اســت؛ ن
ــی  ــری از یکنواخت ــا و جلوگی ــر فض ــرای تغیی ــا و ب ــه آلبوم ه ــوال در میان معم
ــی  ــا متفاوت ــد ی ــرف جدی ــه ح ــد و ن ــاب می آی ــه حس ــود( ب ــتفاده می ش اس

ــر دارد.  ــات دیگ ــه قطع ــبت ب نس
داماهــی ترکیبــی از موزیســین های باتجربــه و میانســال همــراه با جوانانی 
کار بلــد اســت. حمــزه یگانــه و دارا دارایــی از »جزمــن« هــای  پرشــور و 
کــه تجربه هــای فراوانــی در بندهــای مختلــف مثــل آبرنــگ،  قدیمی انــد 
کشیشــی، دارکــوب دارنــد. آن هــا  میــرا، نایمــا، پیتــر ســلیمانی پــور، آریــن 
ک بــه آلبومــی ســاده تر یعنــی  رفته رفتــه از تجربه هــای متفــاوت در جــز و را
کســب درآمــد  داماهــی می رســند. شــاید اعضــای داماهــی هــم بــرای 
کارهــای دیگــری انجــام می دهنــد امــا وقتــی قــرار اســت خودشــان ســمت 
موســیقی پــاپ برونــد بــه داماهــی منتهــی می شــود؛ اثــری بــا موســیقی 
پــاپ. وقتــی  کامــاًل  کالم و خوانشــی  بــا  منســجم و اســتاندارد همــراه 
گر  کنیــد بــا اثــری پــاپ روبــه رو هســتید ولی ا گــوش  آهنگ هــای داماهــی را 
ــه رو می شــوید.  ــا ســبک جــز روب صــدای خواننــده حــذف شــود بیشــتر ب
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کــه خواننــده  گــروه بــه ســبک و اســتایل در ملودی هایــی  در واقــع نــگاه 
کــه در خوانــش و ملودی هــای اصلــی )غیــر از  می خوانــد نیســت؛ چــرا 
کروماتیــک )نت هــای چســبیده(  برخــی تکنوازی هــا(، بــا ملودی هــای 

کــه در ســبک جــز مرســوم اســت روبــه رو نیســتیم.
کارشــان الزامــا  حتــی بــرای وارد کــردن موســیقی جنــوب یــا بلوچــی در 
از مهم تریــن المــان یعنــی ریتــم اســتفاده پررنــگ نمی کننــد. ریتم هــای 
ــا  ــود. آن ه ــنیده می ش ــوم ش ــن آلب ــر در ای کمت ــوب،  ــیقی جن ــنای موس آش
کننــد امــا بــاز هــم حــس و حــال  کــه از دمــام اســتفاده  اصــراری ندارنــد 
کــه بیشــتر از ریتــم  موســیقی جنــوب را منتقــل می کننــد. حــس و حالــی 
کولغانــی   ریشــه در شــخصیت و خوانــش و اشــعار دارد. خوانــش رضــا 
کــه در  وام دار لحــن و لهجــه زادگاهــش اســت و بــه خوبــی احساســی 
کولغانــی و ابراهیــم علــوی  کنــد. حضــور رضــا  اشــعار اســت را منتقــل مــی 
گــروه هــم  کتــر  کارا کشــور اســت باعــث شــده تــا  کــه زادگاهشــان جنــوب 
رنــگ و بــوی جنوبــی را داشــته باشــد. قطعــات آلبــوم بــه نوعــی تابعــی از 

شــخصیت اعضــا اســت. قطعاتــی پــر شــور و هیجــان مثــل »لنــج وبیــوه« 
کــه در نیمــه اول آلبــوم هســتند نزدیکــی بیشــتری بــا دارا و  و »بمــان« 
کــه شــاید بــا  رضــا دارنــد و قطعاتــی ماننــد »مــردن مردانــه« و »صــدا« 
روحیــه افــراد درونگــرا تناســب بیشــتری دارد نمــادی از ابراهیــم و حمــزه 

هســتند.
کنــد ســاده و هوشــمندانه اســت. آن هــا دریافــت  کــه داماهــی مــی  کاری 
کننــد  هــای خــود از موســیقی جنــوب را در فــرم هــای مشــخص بیــان مــی 
و از ایــن رو موســیقی آن هــا بــه »ورد موزیــک« نزدیــک مــی شــود. البتــه 
پیــش از ایــن پویــا محمــودی در »بــاراد« دســت بــه چنیــن تجربــه ای زده 
ــه موســیقی  ــا رویکــرد ارائ ــروه هایــی ماننــد داماهــی ب گ ــر تعــداد  گ ــود. ا ب
ســلیقه  پیشــرفت  بــرای  مناســبی  بســتر  شــاید  شــود  بیشــتر  پــاپ 
گــروه هــای  کــه بــرای  شــنیداری جامعــه فراهــم شــود. مهمتریــن خطــری 

ــام تکــرار اســت. ــه ن باشــخصیت ایــران و داماهــی وجــود دارد دامــی ب
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چرخه
موسیقیاز
ازلتاابد

گ »Will-Dog« و ویلیــام ماروفــو  2۱ ســال پیــش، ویــل-دا
اتحادیــه   بــه  جــوان  موزیســین  دو   »William Marrufo«
کارگــران ارتــش پیوســتند. آنهــا در مبــارزه شکســت  معتــرض 
کــه در آن  خوردنــد. در نهایــت امــا موفــق شــدند ســاختمانی 
تظاهــرات برگــزار می شــد را بــرای دوره ۱2 ماهــه بــه یــک مرکــز 

کننــد. هنــری و اجتماعــی تبدیــل 
از  زیــادی  تعــداد  شــد؛  شــروع   ۱۹۹۵ مــارس  از  داســتان 
نیروهــای جــوان محلــی در ارتــش لــس آنجلــس اســتخدام 
شــدند. حقــوق و مزایــای ایــن افــراد متناســب بــا زندگــی در 
کــه وضعیتــی نابســمان  ایــن ناحیــه نبــود و همیــن باعــث شــد 
 Carmelo« کارملــو آلــوارز کننــد. در همیــن زمــان،  را تجربــه 
کــه یــک فعــال قدیمــی از منطقــه اتحادیــه »پیکــو«   »Alvarez
تیــن ارتــش بــود، شــروع بــه تظاهــرات  و تنهــا مدیــر بخــش ال
کار  نیــروی  مشــکالت  حــل  و  مدیریــت  بــه  اعتــراض  بــرای 
ارزیابــی  بــرای  ارتــش  هیئت مدیــره  آن،  از  پــس  کمــی  کــرد. 
گفتگویــی تشــکیل داد. ارتــش،  کتیک هــای آلــوارز جلســه  تا
تــالش او در یافتــن راه هــای خــالق و ســازنده  بــرای آمــوزش 
نیــروی جــوان ارتــش را زیــر ذره بیــن بــرد و در نهایــت آلــوارز 
کــرد.  اخراجــش  و  داد  تشــخیص  نامطلــوب  عنصــری  را 
کــه آلــوارز در آن مدیــر برنامــه  کارمنــدان ارتــش در ســاختمانی 
کردنــد و حاضــر بــه تــرک ســاختمان  بــود شــروع بــه تظاهــرات 
را  آنهــا  مرکــزی،  ســاختمان  مدیــران  پاســخ،  در  نشــدند. 
کردنــد؛ هرچنــد همــان  تهدیــد بــه دســتگیری توســط پلیــس 
گ و ویلیــام بــه همــراه بیــش از ســی  شــب آلــوارز، ویــل-دا
همــکار دیگــر بــرای تصاحــب ســاختمان بــه معترضیــن ملحــق 
فعــاالن  کردنــد.  تحصــن  همان جــا  تمــام  مــاه  دو  و  شــدند 
عمومــی  مرکــز  یــک  بــه  را  ســاختمان  پــس،  آن  از  معتــرض 
هفتــه  در  مــکان  ایــن  کردنــد.  تبدیــل  هنری-اجتماعــی 
خیریــه  کنســرت های  بــه  تعطیــالت  در  و  ورکشــاپ ها  بــه 
گاهــی سیاســی و  کــرد. در ایــن مبــارزات آ اختصــاص پیــدا 
گــروه موســیقی  آمــوزش اقتصــاد نویــن ترویــج شــد و یــک 
تیــن از دل ایــن مبــارزه متولــد شــد. نیــت اصلــی از تشــکیل  ال
کمــک هزینــه بــرای انجمــن بــود. آن هــا  گروهــی تامیــن  چنیــن 
گ و ویلیــام ماروفــو  گروهــی هفــت نفــره متشــکل از ویــل-دا
سبکشــان  بودنــد.  دیگــر  جــوان  کارگــر  چندیــن  همــراه  بــه 
ــی  از  ــود؛ ترکیب ــاوت ب ــون و متف گ گونا ــتایل های  ــی از اس تلفیق
تیــن ، جــز، سالســا،  ســبک های فانــک، هیپ هــاپ، ریتــم ال

وزگار دسِت ر

سیامک قلی زاده/آنژال والی

اســطوره های تمــدن غنــی »آزتــک« حــدود قــرن ۱4 میــالدی در مکزیــک مرکــزی 
نــام  بــه  آزتــک خدایــی  گرفتنــد. قــوم  یــا همــان مکزیکوســیتی فعلــی، شــکل 
گل« را میــان دیگــر خدایانشــان  شــوچیپیلی »Xochipill« بــه معنــی »شــاهزاده 
کــه  بــوده   پرســتش می کردنــد. شــوچیپیلی خــدای رقــص، موســیقی و برکــت 
ســایه ای از روح خــود را بــه نــام »Ozomatli« بــرای مردمانــش  فراهــم می کــرد.

اوزوماتلــی در زبــان آزتــک بــه معنــی »میمــون« و دوازدهمیــن روز از بیســت روز 
کــه ایــن قــوم بــرای آییــن مذهبی شــان اســتفاده  تقویــم »مایا«هــا اســت؛ تقویمــی 
می کردنــد. ایــن میمــون افســانه ای، همراهی کننــده روحی-عاطفــی و خدمتگــزار 
خــدای رقــص و موســیقی اســت. میمــون در فرهنــگ و اســاطیر آزتــک ســمبل 
شــخصیتی شــاد، دوســتدار همیشــگی رقــص، آهنــگ، همــراه بــا بازیگوشــی و 
تقلیــد اســت؛ به همیــن دلیــل لطــف خــدای موســیقی شــامل حالــش مردمــی 
کنجــکاو،  کــه نشــان ایــن روز از تقویــم را دارنــد. آن هــا در واقــع ذهنــی  شــده 
کــه  خــالق، شــاداب و عالقه منــد بــه جشــن و پایکوبــی دارنــد. نیــروی محرکــی 
میمون دارد میِل شــدیدش برای به رســمیت شــناخته شــدن را نشــان می دهد. 
کاری بــرای رســیدن بــه ایــن میــل  ایــن نیــرو باعــث مــی شــود میمــون از هیــچ  
فروگــذار نکنــد. ورای ایــن نمــای ظاهــری یــک جوهــر اصلــی هــم نهفتــه اســت. 
بــه دلیــِل همیــن میــِل درونــی بــه رســمیت داشــتن، مــردم اوزوماتلــی  نشــان 
کــه روز تولدشــان بــا اوزوماتلــی عجیــن شــده( دنبــاِل مقام هایــی  )مردمانــی 

آنهــا  قــوی  انگیــزه  همیــن  باشــد.  توجــه  مــورد  کــه  در هســتند 
ــه موفقیتــی واقعــی و چشــمگیر  زندگــی معمــوال منجــر ب

کاریزماتیک و معاشــرتی هســتند  می شــود. افــرادی 
و می تواننــد بــه همــان انــدازه ســرکش 

خدمت گــزاری  دلیــل  بــه  شــوند. 
اوزوماتلــی بــرای خــدای موســیقی 

مردمــش  و  او  موجودیــت  رقــص،  و 
در هنــر، بــازی و تفریــح تنیــده شــده  اســت. 

ایــن خصلــت، خــود را بیشــتر از هــر چیــز در 
خوانندگــی،  بازیگــری،  ماننــِد  مشــاغلی 
بــه  نیــاز  کــه  کارهایــی  یــا  نویســندگی 

می کنــد. آشــکار  دارد،  ســخنوری 
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گــروِه رقــص را تشــکیل  رگــی  و ورلدبیــت. در هســته آن، یــک 
موســیقی  شــد.  آمیختــه  هــم  در  موســیقی  بــا  کــه  دادنــد 
ــی روان و  ــاده، آهنگ ــای س ــا تنظیم ه ــی ب ــروا ول ــلوغ و بی پ ش
کنــار ایــن  قابــل هضــم را بــرای شــنونده بــه ارمغــان مــی آورد. 
شــجاعانه  اشــعار  هیجان انگیــز،  حتــی  و  کــم  مترا موســیقی 
بهتریــن  می کنــد.  جذاب تــر  را  قطعــات  سیاســی،   

ً
بعضــا و 

گــروه در نقــل قولــی از خودشــان  توصیــف از موســیقی ایــن 
بــا ماشــینتان  کنیــد در حــال رانندگــی  وجــود دارد: »تصــور 
کنیــد و شیشــه ها  هســتید. ضبط صــوت ماشــین را خامــوش 
را پاییــن بکشــید. حــاال تمــام موســیقی های ماشــین های 
چیــز  هــر  یــا  و  فانــک  هیپ-هــاپ،  سالســا،  از  اطراف تــان 
ــان  ــه در می ک ــه وار  ــوط دیوان ــن مخل ــنوید. ای ــری را می ش دیگ
تشــکیل  را  مــا  بنــد  ماهیــت  دارد،  وجــود  ناهنجــار  صــدای 

می دهــد«.
گی هــای میمــون اســطوره ای باعــث  گفــت ویژ شــاید بتــوان 
ــام  گ و ویلی ــل دا ــک، وی ــان آزت ــس از خدای ــا پ ــا قرن ه ــد ت ش
کــه  گروهــی  گروهشــان را »ازوماتلــی« بگذارنــد.  ماروفــو نــام 
کانــون توجــه باشــد، درآمــدی بــرای انجمنــش  توانســت هــم 
کنــد و هــم منشــا رقــص، پایکوبــی و موســیقی  پــا  دســت و 
گی هــای اســطوره  گــروه ازوماتلــی بیشــتر ویژ باشــد. در واقــع 
ــر  ــرش، بهت ــای دیگ گی ه ــه ویژ ــگاه ب ــرای ن ــا ب ــک را دارد ام آزت
ک هــم بررســی شــود؛ رونــدی  اســت رونــدی در موســیقی را
ــا بــه حــال وجــود دارد  کــه شــاید از ابتــدای تولیــد موســیقی ت
و اســاس و منطقــش را از تقلیــد وام می گیــرد. بشــر بــه شــکل 
انتزاعی تریــن  تــا  روزانــه  کارهــای  ابتدایی تریــن  از  متــداول 
خالقیت هــا و فعالیت هایــش در هنــر و صنعــت از طبیعــت و 
هســتی الگوبــرداری می کنــد. الگوهایــش  را بــه مــرور تکمیــل و 
حتــی بــه خلقــی جدیــد و بی همتــا می رســد. موســیقی ماننــد 
گــر بــه  هــر عمــل دیگــری از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. ا
کنیــم چنیــن الگویــی وجــود دارد.  یادگیــری موســیقی دقــت 
کــه موســیقی را خــوب یــاد می گیرنــد عالقــه زیــادی  آن هایــی 
می دهنــد.  نشــان  خــود  درس هــای  تکــرار  و  نواختــن  بــه 
چنیــن رونــدی در مقاطــع مختلــف بــرای موزیســین ها وجــود 
دارد و وقتــی بــه اوج موفقیــت می رســند بــاز هــم یکــی دیگــر از 

گی هــای ازوماتلــی را بدســت آوردنــد؛ »توجــه«. ویژ

تقریبــا ۶0 ســال پیــش خانــواده ای از حومــه بــه لنــدن نقــل 
گیتــاری  جدیــد  خانــه  در  خانــواده  پســر  کردنــد.  مــکان 
ــرد.  ک ــرای همیشــه عــوض  ــه مســیر زندگیــش را ب ک ــرد  ک پیــدا 
هــم  از  و  می بــرد  مدرســه  بــه  خــود  بــا  روزهــا  را  گیتــارش  او 
گرفــت. هــر روز همان هــا را تمریــن  کوردهــا را یــاد  کالســیش آ
گیتــاری نداشــت٬  از مدتــی چــون معلــم  پــس  می کــرد ولــی 
گــوش دادن بــه صفحــه  بــرای آنکــه حوصلــه اش ســر نــرود بــا 
را  زدن  گیتــار  صداهــا،  همــان  تقلیــد  و  موســیقی  هــای 
کم کــم در جوانــی بــه یــک  می آموخــت. بــا ادامــه ایــن رونــد 
نــام  بــه  گروهــی  در  شــد.  تبدیــل  اســتودیویی  گیتاریســت 
او  شــد.  بیــس  نوازنــده  جایگزیــن   »Yardbirds« یاردبــردز 
خیلی زود نشــان داد توانایی لیدگیتاریســت شــدن را دارد و 
گروه شــکل  کــه در اعضــای  ایــن اتفــاق هــم افتــاد. بــا تغییراتــی 
ــرد از  ــده می ک ــای زن ــه در اجراه ک ــی  ــت و بداهه نوازی های گرف
گروهــی جدیــد بــا افــکاری جدیــد پدیــد آمــد؛  دل یاربــردز، 
نــام  نداشــت.  وجــود  زمــان  آن  تــا  مشــابهش  کــه  گروهــی 
گــروه »نیــو یــارد بــردز« بــود امــا دو ســال بعــد تبدیــل بــه  ایــن 
گروه هــای تاریــخ موســیقی شــد؛  یکــی از افســانه ای تریــن 
تبدیــل  کــه  گیتاریســتی  جــوان،  پیــج  جیمــی  »لدزپلیــن«. 
ــه یــک اســطوره شــد و هنــوز میــان پنــج برتریــن نوازنــدگان  ب
کــه از یاردبــردز  گیتــار، در لیســت های معتبــر جهــان اســت. او 
ک را در ســر داشــت بــا  ســودای رســاندن بلــوز بــه هــارد را
پیــج همــراه  آرزویــش جامــه عمــل پوشــاند.  بــه  لدزپلیــن 
رابــرت پلنــت، جــان بونــم و جــان پــل جونــز از موفق تریــن 
کلیدی تریــن مهره هــا بــرای موســیقی هوی متــال دهــه 70  و 
کمــک آن هــا بــه  میــالدی شــدند. پیدایــش هــوی متــال تنهــا 
کارشــان  موســیقی نبــود؛ ســبک های متنوعــی بــه واســطه 
متولــد شــد. لــد زپلیــن همــواره مــورد ســتایش و منبــع الهامــی 
کار تا هم رده های خودشــان  بــزرگ بــرای آهنگســازان، از تازه 
مرکــز  بــرای ســالیان متوالــی  توانســتند  آن هــا  اســت.  بــوده 
گروهــا  توجــه و حتــی یکــی از جنجالی تریــن و پرحاشــیه ترین 
الگوبــرداری  از  هــم  آن هــا  ایــن همــه  بــا  باشــند.  تاریــخ  در 
آهنــگ  مشــهورترین  و  تریــن  محبــوب  نیســتند.  مســتثنی 
از  کــه  اســت   »Stariways to Heaven« گــروه  ایــن 
ک در تاریــخ هــم بــه حســاب می آیــد.  پرفروش تریــن آثــار را

ک تولِد غوِل هارد را

Ozomatli
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لدزپلیــن  کــه  اســت  اینجــا  جالــب   
آهنــگ  از  تقلیــد  بــه  را  اثــر  ایــن 
ســال  در  اســت.  ســاخته  دیگــری 
کــه ریــف هایــی  20۱4 مشــخص شــد 
آهنــگ  ایــن  بــرای  پیــج  جیمــی  کــه 
هشــت دقیقــه ای نوشــته، از آهنگــی 
ج  ُبــر معنــای  بــه   »Taurus« نــام  بــه 
 »Spirit« اســپریت  گــروه  از  ــور 

َ
ث

آمریکایــی  گروهــی  اســت؛  برداشــته 
بــرای  نوپــا  و  جــوان  لدزپلیــن  کــه 
بــود.  نواختــه  کنسرت شــان  شــروع 
در همــه ســال های فعالیــت لدزپلیــن 
چنینــی  ایــن  حدیث هــای  و  حــرف 
وجــود داشــته و حتــی آن هــا غرامــت 
ــت  ــم پرداخ ــی را ه ــتفاده غیرقانون اس
کردنــد، امــا ایــن چــه چیــزی را تغییــر 

؟ هــد می د

کاور می کنند لترنیتیوها هم  آ
کــه هدیه هــای پیشــنهادی  گیتــار  کوبایــن« در تولــد ۱4 ســالگیش بیــن دوچرخــه و  »کــورت 
کــه آهنــگ معــروف پلکانــی تــا بهشــت از  کــرد. پــس از آن بــود  گیتــار را انتخــاب  عمویــش بــود٬ 
کاورکــردن از لدزپلین  کــرت بــا  کــرد تــا بــه نواختــن آن مســلط شــود.  لدزپلیــن را آنقــدر تمریــن 
ک و هــوی متــال دهــه 70 میــالدی توانســت شــروع بــه نوشــتن  کنــار دیگــر آهنگ هــای هــاردرا
گــروه نیروانــا پدیــد  کــه  کنــد. در واقــع چنــد نســل پــس از لدزپلیــن بــود  قطعه هــای خــود 
ــا  گذشــت. نیروان ــی آهنگســازان شــناخته شــده،  کاور و بازخوان ــه  کارش ب آمــد و در شــروع 
کــرد.  در ۱۹87 میــالدی و در نخســتین اجــرای زنــده اش دو آهنــگ از لدزپلیــن را بازخوانــی 
کردنــد و دومیــن آلبــوم آن هــا، مهــم نیســت »Nevermind« تــا  آن هــا بــه ســرعت پیشــرفت 
ک جهــان اســت. نیروانــا رونــدی را پیمــود  بــه امــروز یکــی از پرفــروش تریــن آلبوم هــای را
 »Grunge« گرانــج کــه منجــر بــه خلــق ســبکی جدیــد و شــروع یــک جریــان آلترنیتیــو بــه نــام 
کــه ســمبلی از خالقیــت اســت، بازخوانــی آهنگ هــای مــورد عالقــه اش را  کوبیــن  شــد. 
ــاب  ــه حس ــارش ب ــن آث ــا از بهتری ــی وقت ه ــش خیل کاورهای ــی  ــرد و حت ــف نک ــگاه متوق هیچ
کــرد  کــرده اســت. او ســعی  کــه از آهنگ هــای »دیویــد بویــی«  کاورهایــی  می آیــد: همچــون 
کنــد: »مــن می خواســتم  تولیــد  پــاپ   ک و صداهــای  از هــوی را ترکیبــی  در آهنگ هایــش 
ک بــه شــدت تلفیــق شــده باشــد و ســپس  کــه در آن ســبک پانــک را کامــال لدزپلینــی شــوم 
گروهــش نیروانــا توانســت  کوبیــن بــه همــراه  کــرت  رگه هایــی از پــاپ را در آن بگنجانــم«. 
هماننــد یکــی از پیشــگامان خــود یعنــی لدزپلیــن بــه یــک آیکــون و سوپراســتار در دهــه ۹0 

میــالدی تبدیــل شــود و ایــن چرخــه را بــه آهنگســازان بعــدی خــود بســپارد.
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کــرد. اعضــای ایــن  گــروه میــوز »muse« ادامــه پیــدا  چرخــه الگــو دوبــاره اوایــل قــرن 2۱، در 
گروه هــای دیگــری می نواختنــد ابتــدا آهنگ هــای نیروانــا را بازخوانــی  کــه پیش تــر در  بنــد 
گــروه تریبیوتــی )بزگداشــت یــا  می کردنــد. در ســال 20۱4 میــوز بــرای ادای احتــرام بــه ایــن 
کــرد. آن هــا،  کنســرتی بــرای ادای احتــرام( را اجــرا و آهنــگ لیتیــوم »Lithium« را بازخوانــی 
کــورت  ــا و  کــه نیروان ــد  ــروه خــود می داننــد. معتقدن گ ــا را عاملــی مهــم در شــکل گیری  نیروان
 Dom«کوبیــن از تاثیرگذارتریــن افــراد در زندگیشــان هســتند. درامــر میــوز یعنــی دام هــاوارد
کردیم  کــه مــا شــروع بــه نواختــن و تمریــن  Howard« می گویــد: نیروانــا یکــی از دالیلــی اســت 
ــا بــرای میلیون هــا انســان در دنیــا  گــروه موســیقی تشــکیل دهیــم؛ نیروان گرفتیــم  و تصمیــم 
گــروه بــوده اســت. آنهــا ســبک ها و صداهایــی ماننــد الکترونیــک  انگیــزه و الگــو در تشــکیل 
ک  ک و هاردرا کالســیک را ک را به هم پیوند دادند و با المان هایی برگرفته از  ک و آرت را را
کننــد. میــوز  گلــم، الکترونیــک دســت پیــدا  ک،  گرســیو را ــا بــه تلفیقــی از پرا کردنــد ت ترکیــب 
گــروه  کــه بــه ســختی می تــوان نــام  ک در قــرن 2۱ اســت؛ قرنــی  گروه هــای را یکــی از مهمتریــن 

کــرد. ک بــزرگ و یکه تــازی را از دیگــران جــدا  را
بــزرگ  گروه هــای  از  بســیاری  و  می یابــد  ادامــه  ابــد  تــا  رونــدی  چنیــن  زیــاد  احتمــال  بــه 
کارشــان را شــروع می کننــد. چرخــه موســیقی بــدون تقلیــد  ــا تقلیــد از همدیگــر  موســیقی ب
کــه ایــن تقلیدهــا دســت مایــه ای بــرای ادامــه راه باشــد و نــه هــدف  نمی چرخــد امــا تــا جایــی 

اصلــی.

منبع: ماهنامه شبکه آفتاب/ شماره 2۹

قرن 21،  فقدان اسطوره، تکمیل چرخه
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کــه بــا دو »ســینگل تــرک« در بیــن عامــه  گروهــی در ایــران ایــن میــزان از اقبــال را داشــته  کمتــر 
ــا  ــند ی ــده باش ــناخته ش ــش ش ــدام از اعضای ک ــچ  ــه هی ــار بی آنک ــود. چارت ــناخته ش ــردم ش م
گروهــی پرطرفــدار تبدیــل  حتــی اســمی از آنهــا بــرده شــود و البتــه بــدون هیــچ تبلیغاتــی بــه 
بــازار آمــد و میــان پرفروش تریــن  بــه  شــد. نخســتین آلبــوم آنهــا هــم اواخــر ســال ۱3۹2 
کنســرت را  گرفــت. آنهــا توانســتند رکــورد ســرعت بلیط فروشــی  آلبوم هــای ســال بعــد جــای 
کوتاهــی شــاید بــرای برخــی  کننــد. ایــن حجــم موفقیــت در چنیــن بــازه زمانــی  هــم جابه جــا 

از همکارانشــان هــم حســادت برانگیــز بــود. 
کردنــد و  واقعیــت امــا نشــان می دهــد، آنهــا بیــش از حــد انتظــار خودشــان طرفــدار پیــدا 
ــه  ک ــی اجتماعــی  ــم دارد. دالیل ــی ه ــر از توانای ــی غی ــه دالیل ک ــدند؛  ــوب ش ــرعت محب ــه س ب
گــر در زمــان دیگــری همیــن آثــار را  در یــک دوره زمانــی خــاص معنــا پیــدا می کنــد. شــاید ا
منتشــر می کردنــد بــا ایــن موفقیــت روبــه رو نمی شــدند. بــه هرحــال تاثیــر شــرایط اجتمــاع در 
گیــر شــدن یــا نشــدن آثــار هنرمنــدان همیشــه وجــود دارد و بررســی ایــن عامــل در  میــزان فرا

درانهتــــــــــــــایمسیر،
جادهمیلغزد!

سیامک قلی زاده

وه چارتار لبوم جدید گر به بهانه انتشار »جاده می رقصد«؛ آ

عکاس: مهرداد صالحی
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کــه بررســی  تــر از رقبــای قبلــی پــاپ خــود« هســتند؛ درســت بــه همیــن دلیــل اســت  پلــه باال
گــروه هــم ضــروری می شــود. پارامترهــای موســیقایی ایــن 

ــقانه   عاش
ً
ــرا کث ــدارد و ا ــر ن ــطح پایینت ــای س گروه ه ــا  ــی ب ــچ تفاوت ــان هی ــوای ترانه هایش 4. محت

هســتند. آنهــا ترانــه را در فرمــی امــروزی و زیباتــر ارائــه می دهنــد. بعضــی از تکنیک هــای شــعری 
کشــف همیــن نــکات  هرچنــد ســاده بــرای مخاطبــان حــس پیچیدگــی ایجــاد می کنــد و در واقــع 
کــه همیشــه بــا ترانه هــای واضــح و ســطحی  بــه شــنونده لــذت جدیــدی می دهــد. هم آنهایــی 
رو بــه رو بوده انــد حــاال از شــنیدن مفاهیــم قبلــی در یــک لبــاس زیباتــر خوشــنود می شــود. امــا 
فرامــوش نکنیــم در موســیقی پــاپ ترانه هــای عاشــقانه همیشــه پرطرفدارتریــن هســتند و وقتــی 
کــه ترانــه  بیانــی تغزلــی و حتــی سرراســت داشــته باشــند مانــدگاری هــم پیــدا می کننــد؛ همانطــور 
»نیــاز« بــا خوانــش فریــدون فروغــی بــا گذشــت چهــل ســال هنــوز هــم میــان بیشــتر مــردم و حتــی 
مخاطبــان خــاص موســیقی طرفــدار دارد. البتــه چنیــن مثال هایــی نشــان می دهــد یــک ترانــه 

مردمــی و مانــدگار در موســیقی پــاپ نیــازی بــه پیچیده بــودن ســطحی نــدارد.
ــه موســیقی الکترونیــک و ملودی هــا  ــار نزدیــک ب ۵. تنظیــم و صــدا دهــی در آهنگ هــای چارت
کار را جوانــی بــه نــام »محمــود شــریکر« بــا  بیشــتر نزدیــک بــه موســیقی ســنتی اســت. ایــن 
کــه چارتــار  تــر انجــام می دهــد امــا هنــوز شــناخته شــده نیســت. صداهایــی  کیفیــت بســیار باال

کــه خواننــدگان پــاپ   همان هایــی اســت 
ً
کار می بــرد دقیقــا بــرای ارائــه موســیقی الکترونیــک بــه 

ــدارد. تنظیــم  کارشــان وجــود ن ــد و در ایــن زمینــه هیــچ تفاوتــی در  ــاًل هــم اســتفاده می کردن قب
آهنگ هــا بــا اینکــه نگاهــی جدیــد در موســیقی پــاپ بــه حســاب می آیــد، امــا در پایین تریــن 
کســانی مثــل ســیاوش  ســطح موســیقی الکترونیــک اســت. در زمینــه موســیقی الکترونیــک 
کــه درک درســتی از ایــن موســیقی دارنــد و مثــال  امینــی و عطــا ابتــکار در ایــران فعالیــت می کننــد 
خوبــی بــرای تولیــدات اســتاندارد هســتند. در واقــع چارتــار تنهــا قســمت محدودی از موســیقی 
کامــل نمی شــود. بــرای  گاه ایــن رونــد  الکترونیــک بــا محوریــت ریتــم را اســتفاده می کنــد و هیــچ 
کلــی در  ــار مهــم اســت. اصــوال شــنونده اصلــی ایــن موســیقی آن را  مخاطــب امــا، پکیــج چارت
کلــی آهنــگ را  نظــر می گیــرد و دقــت خاصــی بــه ملــودی و تنظیــم نــدارد. در واقــع حــال و هــوای 

پســند می کنــد و بــه جزئییــات موســیقیایی توجــه خاصــی نــدارد.
۶. حــال و هــوای تمــام آهنگ هــای چارتــار نزدیــک بــه هــم اســت. شــاید تنهــا تفــاوت در اســلو 
کــه تنظیمــش  یــا ترنــس بــودن قطعــات باشــد. در مجمــوع دو آلبــوم، تنهــا آهنــگ »کالغ« اســت 
کــه مخاطــب اصلــی چارتــار نیســتند شــاید تمــام آهنگ هــای  کســانی  کمــی متفــاوت می شــود. 
ــه نظرشــان یکســان باشــد. دلیلــش هــم فضــای نزدیــک تنظیم هــا و جنــس صــدای  ــار ب چارت

موفقیــت چارتــار نیــاز بــه چهارچــوب جامعه شناســی و یــک تحقیــق مســتقل دارد. چنــدی 
کــرده  منتشــر  را  می رقصــد«  »جــاده  خــود  دوم  آلبــوم  محبوبیــت،  اوج  در  چارتــار  پیــش 
گاری ندارنــد؛ حتــی  گــروه ســر ســاز اســت. امــا تعــدادی از مخاطبــان جــدی موســیقی هــم بــا 
 همیــن را دلیلــی بــر پــر 

ً
موســیقی چارتــار را بــا آثــار پــاپ بی کیفیــت مقایســه می کننــد و اتفاقــا

ــر بگوییــم انتقاداتــی در مــورد  گ طرفــدار شــدن آنهــا می داننــد. شــاید پــر هــم بیــراه نباشــد ا
کــه درســت بــه نظــر می رســد  ح می شــود  گروه هایــی مطــر کیفــی موســیقی چنیــن  ســطح 
امــا چهارچــوب و دلیــل آنهــا مشــخص نیســت و در واقــع فقــط انتقــادی اســت بــرای انتقــاد. 

کشــور ســودآور  کنیــم فعالیت شــان بــرای موســیقی  گــروه نــگاه  کــه بــه ایــن  ۱. از هــر زاویــه 
کــه موســیقی پــاپ )جریــان اصلــی پــاپ( چیــزی جــز تکــرار  بــوده اســت. درســت زمانــی 
ــه  ک ــه می دهــد. ایــن  ــاپ ارائ ــد از موســیقی پ ــار یــک پکیــج جدی خودشــان نداشــتند، چارت
موســیقی چارتــار چــه اســمی داشــت و دارد، محــل اصلــی بحــث نیســت. اســتفاده کردن 
گــروه  تــری بــه چارتــار و هیــچ  از نام هایــی  چــون فیــوژن، تلفیقــی و آلترنیتیــو جایــگاه باال
کلمــه بــرای توصیــف چارتــار همــان »پــاپ« باشــد  دیگــری نمی دهــد. شــاید مناســبترین 
گــروه و میــزان مخاطبشــان اســت. همچنیــن از  کــه در بردارنــده پاپیــوالر بــودن موســیقی 

نظــر شــاخصه های موســیقی نزدیکــی بیشــتری بــه موســیقی پــاپ دارنــد. ایــن پکیــج شــاید 
کــه در ایــران تولیــد می شــود،  ضعف هایــی دارد و قــرار هــم نیســت تمــام موســیقی هایی 
کارکــرد و مخاطبــش بایــد  گروهــی بــا توجــه بــه  کیفیــت را داشــته باشــد. در واقــع هــر  بهتریــن 

در جایــگاه خــودش بررســی شــود.
بــه  گــردش مالــی قابــل توجــه  یــک  بــاالی مخاطبانــش،  بــه میــزان  بــا توجــه  2. چارتــار 
موســیقی ایــران اضافــه می کنــد. آلبومشــان در ســایت »بیــپ تونــز« فــروش خوبــی دارد؛ 
کنسرت هایشــان هــم در  نســخه های فیزیکی شــان مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد و بلیــط 
کنش هــای بــاال بــه مــرور زمــان بــه  موســیقی  کوتاهــی بــه فــروش می رســد. همیــن ترا زمــان 

کمــک می کنــد و »منشــا خدمــات« خواهــد شــد.  ایــران 
کمــک می کننــد تــا ســمت  گروههایــی ماننــد آنهــا در واقــع  3. پرطرفــدار شــدن چارتــار و 
کــه بــه تکــرار  کنــد و جریانــی قبلــی  و ســوی جریــان اصلــی موســیقی پــاپ در ایــران تغییــر 
کــم بــه حاشــیه رانــده شــود. حتــی شــاید آنهــا هــم فکــری بــه  کــم  مکــررات افتــاده بــود 
کننــد تــا در بــازار  کاالی موســیقیایی جدیــدی تولیــد  کــه  حــال خــود بکننــد و مجبــور شــوند 
کــه آنهــا »یــک  رقابــت باقــی بماننــد. حتــی منتقــدان ســر ســخت چارتــار هــم قبــول می کننــد 
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گــر در  ا کــه  افتــاد؛ چــرا  برایــش  اتفــاق ممکــن  کــه بهتریــن  خواننــده اســت. خواننــده ای 
گــروه،  موســیقی ســنتی فعالیــت می کــرد شــاید هیچــگاه بــه چنیــن موفقیتــی نمی رســید. 
کیــد روی  کــه در ذهــن بمانــد. در خوانــش اشــعار هــم تا ملودی هــای تاثیرگــذاری نــدارد 
کلمــات  کیــد معنایــی روی  کلمــات وجــود نــدارد و خواننــده شــعر را پشــت ســر هــم و بــدون تا
کــه بیــاد  کــه بپرســیم تنهــا چیــزی  می خوانــد. شــاید از طرفــداران پروپــا قــرص آنهــا هــم 
کننــد ایــن عبارت هــا اســت: »بــاراااان تویــی…«، »مــرااا بــه خاطــرت نگــه  می آورنــد و زمزمــه 
ــا »ایمــان مــن در حلقــه هندســه انــدام توســت«. البتــه هیــت شــدن ایــن ترانه هــا  دار…« ی

ــتقیم دارد. ــر مس ــادآوری تاثی در ی
7. چارتــار در آلبــوم جدیدشــان هیــچ پیشــرفت و تغییــر خاصــی نکردنــد. البتــه شــاید آنهــا 
کردنــد و بــه عمــد ایــن رونــد را بدون ریســک ادامــه دادند.  فکــر می کننــد ســبک خــود را پیــدا 
گــر  کــه آلبــوم آهنــگ هیــت نــدارد. ا گذشــت چنــد مــاه از انتشــار آلبــوم می تــوان دیــد  امــا بــا 
ایــن آلبــوم را قبــل از بــاران تویــی منتشــر می کردنــد ایــن بــار جــاده می رقصــد جریــان ســاز و 
ــا ایــن ســبک و ســیاق  گــوش مــردم ب قطعاتــی از همیــن آلبــوم برجســته می شــد. حــاال امــا 
کنــد بــه  آشناســت و ایــن خــود دلیلــی بــر هیــت نشــدن قطعــات اســت. چارتــار بایــد ســعی 
کــه  گروه هــای مشــابه دیگــری  تکــرار نیفتــد و رونــد یادگیــری را متوقــف نکنــد تــا همــراه بــا 
ایــن روزهــا پرطرفــدار هســتند؛ نقــش پلــی بــرای عبــور از وضعیــت زرد موســیقی پــاپ را بــازی 

کننــد.
کــه بیــان شــد، بســیاری از مخاطبــان  گی هــای مثبــت و پارامترهایــی  8. بــا وجــود تمــام ویژ
کارشناســان موســیقی نظــر مثبتــی نســبت بــه  موســیقی ســراغ چارتــار نمی رونــد. همینطــور 
گفتــه  موســیقی چارتــار نــدارد. در واقــع دالیــل اصلــی ایــن موضــوع البــه الی مطالــب بــاال 
گروهــی پرطرفــدار و ســودمند بــرای موســیقی ایــران اســت امــا نبایــد فرامــوش  شــد. چارتــار 
کــه در رابطــه بــا بیشــتر المان هــای موســیقیایی دچــار ضعــف شــدید اســت. یــک  شــود 
ــد  ــگاه می کنن ــیقی ن ــه موس ــانه ب ــی شناس ــر زیبای ــناس از منظ کارش ــا  ــه ای و ی ــب حرف مخاط
ــا حتــی ســوز نوســتالژیک صــدای خواننــده نمی شــوند.  ــر بازی هــای شــعری ســاده ی و درگی
اصــوال پدیدهــا ی بــه نــام ســلیقه تــا حــد زیــادی بــا توجــه بــه دانــش و نــگاه زیبایی شناســانه 
گــروه را پــس  گســترده ای از مخاطبــان، ایــن  افــراد بــه وجــود می آیــد. حــال ســلیقه طیــف 
می زنــد. همیــن امــر نشــان می دهــد داشــتن مخاطــب زیــاد و المان هــای موســیقی پــاپ؛ 
کنــد. بــرای اینکــه چارتــار بتوانــد ایــن  نمی توانــد موفقیــت هنــری و خالقیــت اثــر را تضمیــن 
کنــد راه بســیار دشــوار و شــاید نشــدنی در پیــش دارد؛ البتــه شــاید  طیــف را بــا خــود همــراه 

کار نداشــته باشــند. عالقــه ای هــم بــه ایــن 
منبع:

روزنامه اعتماد، شماره ٣٣٥٦
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نقاشی

که بد ساخته شده است. واقعیت فیلمی است 
گدار ژان لوک  معرفیکتاب

گرفتــن آن از شــعری دیــداری_ مفهومــی  کــه فراینــد شــکل  کل« شــعری زبــان محــور اســت  کتــاب »هیــا
کتــاب رفتــه اســت. آغــاز شــده و بــا شــعری نوشــتاری، قطعــه قطعــه و چندســطحی بــه جلــد 

ــا وجــود روابــط بینامتنــی  کــه ب ــا فــرم و ســاختن جهانــی زبانــی اســت  کل، تجربــه ورزی ب گــی هیــا ویژ
کــه بــا  کتــاب و جلــد آن، یــک پــروژه و یــک شــعر اســت  کل  بســیار، خودارجــاع و خودبســنده اســت. 

خ می دهــد خوانــدن آن، اجرایــی از امــر ناممکــن زبانــی ر
کتابــی پاردوکســیکال اســت؛ شــخصی ترین و در عیــن حــال غیرشــخصی ترین  کل بــرای مولــف آن  هیــا
کتــاب اســت، فضاهــای زبانــی بســیاری وارد  کــه در واقــع متــن  کل  شــعر او اســت. در روز ســوِم هیــا
کــه تنهــا ردی از آنهــا  کــه جایــی در زبــان شــعر وی ندارنــد امــا چنــان دفرمــه شــده اند  شــعر شــده اند 

باقــی مانــده و ارتباطشــان بــا منشــا محــو شــده اســت.
کثرتــی وجــود  کل« وحــدت در  کتاب هــای قبلــی وی هــم رویکــردی پــروژه ای داشــته اند. امــا در »هیــا
کتــاب هــم  کتــاب اســت و نــام  کل  کــه واحــد ایــن شــعر  کــه آن را متمایــز می کنــد، ضمــن ایــن  دارد 

کیــدی بــه همیــن موضــوع اســت تا
ــاط  ــر ارتب ــطحی دیگ ــوم« در س ــام« و »ه ــر از ن ــاب »عط ــا دوکت ــال ب ــن ح کل« در عی ــا ــعر »هی ــاب ش کت
کــه خواننــده هوشــمند قطعــا می توانــد بــه آن توســع بخشــد و فضاهــای جدیــدی  بینامتنــی می ســازد 

کنــد. را بــه ایــن معبــد زبانــی متکثــر اضافــه 

مولف:  محمد آزرم
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نقاش: سروش دبیری 

Painter: Soroush Dabiri 100 x 100 mixed material on canvas, 2015

جان ِ  سنگ
ی وش دبیر نگاهی به چند نقاشی تازه از سر

می دیــدم  را  ســنگ ها  ایــن  کــه  وقتــی 
فکــر  تشکیل دهنده شــان  ذرات  بــه 
ل 

َ
َتَشــّک ایــن  بــر  کــه  زمانــی  و  می کــردم 

گذشــته اســت. چــه قانونــی و بــر اســاس 
را  رنگــی  ذرات  همــه  ایــن  جاذبــه  کــدام 
گــرد هــم بــه ســختی فشــرده اســت؟ مــن 
ــم. نخوانــده ام در موردشــان، امــا  نمی دان
کســتری  کــه این هــا خا در نظــرم بــاور دارم 
نیســتند و بی جــان هــم نیســتند. مــن ایــن 

دیــده ام.  دار  »جــان«  را  ســنگ ها 
می کشــیدم  را  ســنگ ها  ایــن  کــه  وقتــی 
کنــار  ذره ذره  را  رنگــی ام  مــواد  تمــام 
ــون  ــا قان ــردم. اینج ل می ک ــّکِ ــر ُمتش یکدیگ
را مــن مشــخص می کــردم و تنهــا نیــروی 
کــه مــن مجــذوب روی  جاذبــه ایــن بــود 
گذاشــتن ایــن همــه دانه هــای رنگــی  هــم 
بــر روی یکدیگــر شــدم. ایــن ذرات »جــانِ  

می دهنــد. تشــکیل  مــرا  ســنگ«های 
سروش دبیری
اسفند ماه ۱3۹4

آب  و  ماهــی  و  درخــت  بــه  گاه  دبیــری  ســروش  آثــار 
نظــاره  را  خــود  و  طبیعــت"  ــــ  "زن  نســبت  و  می پــردازد 
گاه بــه بازخوانــی موقعیــت "بــودن" انســان در   می کنــد. 
فراخوانــی  بــا  گاه  و  "پنجره هــا"  نزدیــک  از  حاضــر  عصــر 
"مــداوت"  امتــداد  در  دبیــری  کنــون  ا "مــن".  ریشــه های 
کشــف ســنگ ها  رســیده اســت. ســنگ هایی  خــود، بــه 
ــه یکــی از مهمتریــن عناصــر بازخوانــی تاریــخ و خویــش  ک
کنــون بــه مثابــه  کــه ا اســت. ســنگ و ســنگ نگاره هایی 
خوانــش مجــدد  مفهــوم زندگــی؛ عناصــر تصویــری خــود را 
کــه  در آن ســازماندهی می کند.ســرو، بــرگ... و خطوطــی 
بــه مثابــه نخســتین تــالش "انســان" در مانــدگاری دوبــاره  
دبیــری   ســروش  گرفته اند.ســنگ های  تــازه ای  جــان 
رنــگ دیگــری دارنــد. صــدای ســازی از آن بر می خیــزد  و  
انــدوه انســان از ســنگ و قبــر را بــه الیــه ای دیگــر از دیــدن 
ســوق می دهــد. ایــن ســنگ ها چیــز دیگــری دارنــد.  جــان 

گــوش دهیــم.  دارنــد . بــه صــدای جــان 
مهران سیدی
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Painter: Soroush Dabiri 100 x 100 mixed material on canvas, 2015
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Painter: Soroush Dabiri 100 x 100 mixed material on canvas, 2015
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نــه  نــود و چهــار، حــدود ســاعت  جمعــه یکــم خــرداد 
کــرده  شــب ترافیــک ســنگینی خیابــان شــهریار را قفــل 
بــود. بــرای رســیدن بــه تــاالر وحــدت مجبــور شــدم از 
خیــر ایــن خیابــان بگــذرم و از چنــد خیابــان پایین تــر 
از  آنطرف تــر  کوچــه  چنــد  در  و  بزنــم  دور  را  ترافیــک 
مجهزتریــن ســالن تئاتــر و موســیقی ایــران، خــودروی 

کنــم.  خــود را پــارک 

جلــوی تــاالر شــلوغ بــود. هــم اهالــی ادب و هنــر، هــم 
عالقه منــدان بــه هنــر منتظــر ورود بودنــد. درهــای تــاالر 
ــه زمــان اعــالم  ــر نســبت ب ــا حــدود یــک ســاعت تأخی ب
منتظــران  روی  بــر  شــب  نیــم  و  ده  ســاعت  در  شــده، 
کوچــک  بــاز شــد. یــک بــوم دایــره ای بــزرگ، یــک میــز 
ابــزار  کاردک،  قلم مــو،  رنــگ،  قوطی هــای  شیشــه ای، 
گوشــه ای  کوچــک در  نقاشــی در یــک ســو و دو صندلــی 

دیگــر از صحنــه. 

گران  بــا صــدای تشــویق تماشــا پــس از چنــد دقیقــه، 
کت بــا  کیــوان ســا دو هنرمنــد بــه روی صحنــه آمدنــد: 
که  پیراهنــی ســنتی - بومــی و علیرضــا مجابــی هنرمندی 
عــالوه بــر خلــق آثــار هنــری متفــاوت، در انتخــاب لبــاس 
لباســی  بــا  دارد،  وســواس  همــواره  نیــز  خوشپوشــی  و 
و  خوشــرنگ  دســتمال گردن  یــک  و  ســفید  یکدســت 

ــر.  ــر س ــج ب ک ــم  ــغ، آنه ــز جی کاله قرم ــک  ــه ی البت

کت پــس از اســتقرار بــر صندلــی اش بــا پــوزش  کیــوان ســا
گران دلیــل تأخیــر را تحویــل دیرهنــگام ســالن  از تماشــا
کــرد.  یعنــی درســت نیــم ســاعت قبــل از برنامــه اعــالم 
ــا تفــاوت در اهمیتــی  کافــی بــود ت ــاه  کوت همیــن توضیــح 
کــه بــزرگان هنــر بــرای ایــن برنامــه ی منحصــر بــه فــرد 
تــاالر  انــدرکاران  بــا دیــدگاه دســت  قائــل شــده بودنــد 

مشــخص شــود. 

کت، هنرنمایــی زنده ی  کیوان ســا کوتــاه  پــس از توضیــح 
کت زخمــه بــر تــار می زد  کیــوان ســا دو هنرمنــد آغــاز شــد. 
و علیرضــا مجابــی رنــگ بــر بــوم. صــدای ســایش لیســه 
بــر بــوم نظمــی متفــاوت از نظــم موســیقایی تــار داشــت. 
کــه  برخــالف عــادت معمــول تماشــگران تــاالر وحــدت، 

رنگاهنگ؛
زخمهایبربوم،

رنگیدرتار

وز رخدادی یکتا در هنر امر

ایوب صادقیانی
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همــواره یــا شــاهد فــراز و فــرود اعضــای ارکســترهای موســیقی و یــا دیالوگ هــای 
گاه گاه صــدای تشــویق یــا خنده شــان فضــای  هیجان آمیــز بازیگــران تئاتــر بوده انــد و 
کــه از  کامــل منتظــر تکمیــل اتفاقــی بودنــد  ســالن را پــر می کــرد،  ایــن بــار در ســکوت 
کــه بــر صحنــه ی مجهزتریــن تــاالر ایــران نقاشــی و  قبــل افتــاده و نیفتــاده بــود. ایــن 
ــود  گر خلــق می شــد، اتفــاق یکتایــی ب موســیقی همزمــان در حضــور صدهــا تماشــا
کــه  کــه چــه بــر صحنــه و بــر بــوم نقــش می بســت، اتفاقــی بــود  کــه افتــاده بــود و ایــن 

هنــوز نیفتــاده بــود و تــا لحظــه ی آخــر چیســتی اش غیرقابــل پیش بینــی بــود.
ــا حرکــت  گذشــت بیــش از نیم ســاعت از برنامــه، حــدود هفتــاد درصــد از تابلــو ب ــا  ب
کت رنــگ زمینــه ی  کیــوان ســا یکســان دســت علیرضــا مجابــی و زخمه هــای تــار 
گرفتــه بــود. اولیــن حرکــت  خــاص از ترکیــب رنگ هــای ســفید و بــژ و آبــی بــه خــود 
کمانــی  بــا تشــویق حاضــران همــراه شــد، حرکتــی  متفــاوت دســت آقــای نقــاش 
ــده از  ــی شــیار دار تکــرار شــد و در فضــای ســفید باقــی مان کاردک ــا  ــار ب ــه چندیــن ب ک
 منظــم از رد رنــگ و لیســه نقــش بســت. 

ً
کمــان رو بــه بــاال و البتــه نســبتا بــوم چنــد 

ــا  ــد و در انته ــه باش ــو چ ــت تابل کلی ــت در  ــرار اس ــود ق ــوم نب ــدا معل ــه در ابت ک ــی  نقش
نیــز نمی شــد بــه طــور قطعــی بــه چیســتی و پیامــش پــی پــرد. رنگ هــای آبــی، ســبز، 
ســفید،طالیی، قهــوه ای، قرمــز و ... در هــم می پیچیدنــد و رنگ هــای بیشــتری 
پدیــدار می شــدند. رنــگ قرمــز مثــل تعــدادی دیگــر از آثــار علیرضــا مجابــی کمان هــای 
کــرد و شــکل داد تــا تبدیــل شــد به چیزی شــبیه بته  رو بــه بــاالی متفــاوت را برجســته 
کمــک دو دســتیار مشــکی پوش  جقــه یــا ویرگــول و یــا شــاید چیــز دیگــری. تابلــو بــا 
بــه روی زمیــن خوابانــده شــد و رنگ هــا و نقش هــای غیرقطعــی تابلــو بــا قلم مــو 
گرفتنــد. اندکــی بعــد بــا قوطــی رنــگ طالیــی  شــکل های البــد شــکل تری بــه خــود 
مــو پیچشــی  قلــم  بــا  بعــد  و  پاشــیده شــد  تابلــوی  بــه روی  گلوله هایــی درشــت 
کــه البتــه ایــن پیچــش قطعــی نبــود و بــا ایســتادن  موج گــون در هــر دایــره ایجــاد شــد 
کشــیده شــد. موجــی حاصــل از پرتــاب یــک ســنگ در  تابلــو از یــک ســو بــه پاییــن 
کشــیده شــده یــا هــر چیــز  گرفتــه و  کــه از یــک طــرف  کنیــد  کن برکــه ای را تصــور  آب ســا
 
ً
کشــیده ای. بعــد بــا یــک بطــری حــاوی رنــگ ســیاه، خطــوط نســبتا پیــچ درپیــچ 
 صافــی روی تابلــو نقــش بســت. شــره هایی نــه چنــدان اســتوار 

ً
مــوازی نــه لزومــا

کاردک همــان انــدک قطعیــت استوارشــان هــم متالشــی  کــه بــا ضربه هــای ســریع 
کردنــد ایــن  می شــد. بعــد بــا رنــگ آبــی عــددی نوشــته شــد و خیلی هــا مثــل مــن فکــر 
کــه ایــن اعــداد بی نظــم بــا خــط  کار؛ اّمــآ وقتــی  یعنــی تاریــخ زدن پــای تابلــو و پایــان 
کــه هنرنمایــی هنــوز ادامــه  خــوش نقــاش بــر نقــاط مختلفــی نقــش بســت معلــوم شــد 
ــه در دو  ــق" را وارون ــه ی "عش کلم ــار  ــده ای ، دوب ــکل غافل گیر کنن ــه ش ــد ب دارد.  و بع
کــه ابــداع  ســوی تابلــو آنهــم بــدون نقطــه و بــا رنگــی نزدیــک بــه رنــگ زمینــه بــا خطــی 
خــودش اســت نوشــت. هــر حرکــت تــازه ی نقــاش بــا تشــویق حضــار همــراه می شــد. 
گاهــی  کــرده بــود و  کت تــارش را بــه ســه تــار تبدیــل  کیــوان ســا در ســوی دیگــر صحنــه، 
بــا نــگاه بــه ضربه هــای تنــد قلــم مــو او هــم زخمه هایــش را شــتاب می بخشــید و 

حاضــران را بــه تشــویق وادار می کــرد. 

کار نقــاش نفس گیــر اســت امــا در میانه هــای برنامــه  کــه  گرچــه در آغــاز معلــوم بــود  ا
بــود.  کت در هــم آمیختــه  تــار ســا بــا صــدای ســه  صــدای نفس نفس زدن هایــش 
گاهــی از تابلــو فاصلــه می گرفــت تــا از نمایــی دورتــر  کمــی خســته،  نقــاِش حــاال 
تابلــو را بهتــر ببینــد و البتــه در فاصلــه ی ایــن دوری و نزدیکــی نرمشــی بــه دســت 
کامــل دســت و بازویــش نبــود، از  گــر بانــداژ  و انگشــتانش بدهــد تــا معلــوم شــود ا

کاســته می شــد.  ســرعتش در هنرنمایــی 

گویــی ابجــد،  مربع هایــی بــا قرمــز پررنــگ و  عــالوه بــر اعــداد، برخــی از حــروف الفبــا 
المان هــای دیگــِر نــه چنــدان قابــل توصیــف نیــز بــر تابلــوی خوابیــده نقــش بســت. 
کــه شــبیه تیغــه ی بلنــد یــک شمشــیر بــود و یــا  بعــد المــان درشــت خــط ماننــدی 
 بتــه جقــه ای 

ً
شــاید الــف، ایســتاده ترین حــرف زبــان فارســی، از میانــه ی نمــاد ظاهــرا

ج از ایــن المــان تمــام شــد و  یــا ویرگــول شــکل، شــروع شــد و انتهــای تیــزش در خــار
کــه مــن و شــاید افــراد دیگــری فکــر می کردیــم مثــاًل قــرار اســت تیــری در بتــه  در حالــی 
کــه خبــردار و منظــم  کنــد، بــا ظهــور ســه نقطــه ی ســفید مربــع شــکل  جقــه جــا خــوش 
ــس از چنــد  ــال باطــل. پ ــم زهــی خی گفتی ــه صــف شــدند،  ــد ب ــیر مانن زیرخــط شمش
ــر زمیــن نشســت و حــرف میــم را  ــا قلــم مــو، نقــاش ب کار ب ــار دو و نزدیــک شــدن و  ب
کــه می دانســتم امضــای »م. آذرفــر« بــا حــرف میــم  بــا رنــگ قرمــز نوشــت و حتــی مــن 
کــه امضــا می کنــد چــون دو بــار دیگــر در طــول برنامــه  شــروع می شــود مطمئــن نبــودم 
کــه تاریــخ و امضــا می کنــد امــا حدســم اشــتباه بــود. در نهایــت بــا  کــرده بــودم  فکــر 
کت هــم آرام  امضــای نقــاش، و بعــد ایســتادن و شکســتن قلــم مویــش، ســاز ســا
 مبهــوت بــاال!

ً
گرفــت و البتــه صــدای تشــویق ممتــد و ایســتاده ی حاضــراِن احتمــاال

کــه نقــاش قــرار اســت بعــد از  گــر عــدم قطعیــت و انتظــار و حــس پرســش در ایــن  ا
می رفــت.  ســر  مخاطبــان  حوصلــه ی  شــاید  نبــود،  بزنــد  نقشــی  چــه  نقــش  یــک 
کــه نــه تنهــا در طــول برنامــه، بلکــه پــس از برنامــه ادامــه داشــت و در  عــدم قطعیتــی 
کنــار المــان  کــه در  تابلــوی خلــق شــده تــا ابــد ادامــه خواهــد داشــت. عــدم قطعیتــی 
ــر و در میــان رنگ هــا، المان هــا، حــروف  ســنتی بته جقــه  البتــه شــاید بتــه جقــه- ب
کاملــن پســت مــدرن بــود. تابلویــی  کــی از خلــق تابلویــی  و اعــداد قابــل تأویــل، حا
کــه در فضــا و بســتری پســت مــدرن خلــق شــد. تصــور تأثیــر و تأثــر صــدای  متفــاوت 
گوشــنواز ســازهای ســنتی تــار و ســه تــار موســیقیدان چیره دســتی چــون  قطعــی و 
کت بــا عــدم قطعیــت و انتــزاع نقاشــی آوانــگارد چــون علیرضــا مجابــی  کیــوان ســا
کنجــکاو خــود فضایــی دیگرگونــه بــود  گِر مشــتاق و  بــر صحنــه ی تــاالری پــر از تماشــا
گرچــه قبــاًل  خ دادنــش امکان پذیــر باشــد. ا کــه شــاید فقــط در عصــر پســت مدرن ر
ایــن شکســتن مــرز بیــن دو هنــر و ایجــاد فضایــی بینامتنــی بــرای اولیــن بــار توســط 
همیــن هنرمنــد نقــاش بــا ســاز پیانــوی هانیبال یوســف در فضــای بــاز مجــاور مــوزه ی 
گران  ــا ــدت و تماش ــاالر وح ــمی ت ــای رس ــا فض ــود، اّم ــده ب ــزار ش ــر برگ ــای معاص هنره
کنجــکاو منتظــر افرینــش دو هنرمنــد بودنــد،  کــه تــا آخریــن لحظــه صبورانــه و  کتی  ســا
کــه اســتاد  کــرده بــود. جســارتی  کــه ایــن برنامــه را جســورانه تر  خــرق عادتــی بــود 
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ح  مطــر مجسمه ســاز  و  نقــاش  مشــهدی زاده  عبــاس 
روی  بــر  حضــور  بــا  برنامــه  پایــان  در  پیشکســوت  و 
کــه  صحنــه آن را بــه نیکــی ســتود. جســارت و شــجاعتی 
ج، و در مقابــل چنیــن  یــک نقــاش از خلــوت خــود خــار
جمعیتــی آن هــم بداهــه و در مواجهــه بــا هنــری دیگــر 
، اثــر خــود را بیافریند.عــالوه بــر اســتاد مشــهدی زاده 
حضــور چهره هایــی چــون دکتــر جــواد مجابــی، بهــزاد 
بهمنــی،  محمدعلــی  مرشــدلو،  احمــد  شیشــه گران، 
پــوران درخشــنده، مجتبــا ویســی، مســعود آب پــرور، 
دانیــال حکیمــی، بکتــاش آبتیــن، رضــا فیاضــی، امیــرکاوه 
اهمیــت  از  کــی  حا عبداللهــی،  علــی  جــان،  آهنیــن 
حضــور  بــر  عــالوه  بــود.  پرفورمنــس  ایــن  یکتایــی  و 
نوجوانــان  و  کــودکان  حضــور  بــزرگان،  ایــن  انتظــار  و 
کنــاری مــن  کــه در صندلــی  مثــل دختربچــه خردســالی 
نشســته بــود و علیرغــم ســردرد و توصیــه مــادرش بــه 
ســردرد،  کاهــش  و  اســتراحت  بــرای  ســالن  از  خــروج 
کار  مشــتاقانه و مصرانــه تــا انتهــای برنامــه منتظــر پایــان 
نقــاش بــود، نویدبخــش اتفاقــات متفاوتــی از ایــن دســت 
کــه آغــازش بــا  در آینــده ی هنــر ایــن مــرز و بــوم اســت. 

گــره خــورده اســت. نــام رنگاهنــگ 
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معرفیکتاب

ــه  ــه ب گان ــری جدا ــر شــعر و داســتان و در عیــن حــال در ژان ــر در هــر دو ژان ایــن اث
کــه دارای دو چهــره اســت. چهــره  نــام شعر-داســتان قابــل طبقــه بنــدی اســت 
کتــاب اســت بــه نــام “زندگــی پــر اســت از غلط هــای نحــوی”  اول آن، جلــد چــپ 
کتــاب اســت  کــه شــامل چهــل قطعــه شــعر اســت. چهــره دوم آن، جلــد راســت 
کــه شــامل یــک داســتان در چهــل قطعــه  بــه نــام از غلط هــای نحــوی معــذورم 

بــه صــورت پاورقــی اســت.

کــه هــر تکــه  ســاختار ایــن اثــر از چهــل تکــه داســتان و شــعر تشــکیل شــده اســت 
کــه بــه داســتان ارجاع  داســتان در یــک شــب روایــت می شــود و بــا قطعــه شــعری 

گســتردگی خوانــش اثــر می شــود. کــه باعــث  می دهــد، ارتبــاط بینامتنــی دارد 

هــر قطعــه شــعر بــا یــک قطعــه داســتان در ارتبــاط اســت. داســتان روایــت دو 
کتــاب  گانگــی در تمــام اجــزای  شــهر بــه نام هــای خورشــید و مــاه اســت. ایــن دو 
ح روی جلــد )زن/مــرد(، ژانــر اثــر )شعر/داســتان(،  دیــده می شــود، از جملــه: طــر
کالســیک( و دو نــوع  گونــه زن )زن مــدرن/زن  نــام شــهرها )خورشــید/ماه(، دو 
روایــت )خــرد/کالن(. روایــت خــرد، در داســتان در چهــل شــب بیــان می شــود 

ــار  ــن ب ــه ای ک ــاوت  ــن تف ــا ای ــت، ب ــب اس ــک ش ــزار و ی ــتان های ه ــادآور داس ــه ی ک
گــو بــه روایــت داســتان می پــردازد و هــر تکــه  بــه جــای شــهرزاد، لیــالی قصــه 
کــه نمایانگــر چهــل شــب هســتند،  کــه لیــال روایــت می کنــد، بــا شــعرها  داســتانی 
کنــد،  ــرای اینکــه از مــرگ نجــات پیــدا  مرتبــط هســتند. لیــال هماننــد شــهرزاد ب
بــه  را  روایــت می کنــد و ســعی دارد مخاطــب  تکــه  را در چهــل  یــک داســتان 
انــدازه چهــل شــب همــراه خــود نگــه دارد و درواقــع او ســعی دارد بــرای چهــل 
ــوب  ــب محس ــا مخاط ــینی راوی ب ــه نش ــه ای چل گون ــه  ــه ب ک ــد،  ــده بمان ــب زن ش

می شــود.
کهــن و روایــت آن، روایتــی اســطوره ای اســت از دو شــهر  زبــان داســتان، زبانــی 
ــپ  ــمت چ ــعرها از س ــود، ش ــروع می ش ــرف ش ــر از دو ط ــن اث ــاه. ای ــید و م خورش
کــه بــه  کتــاب  کتــاب شــروع می شــوند و قطعــات داســتانی از ســمت راســت 
صــورت مــوازی از دو جهــت متفــاوت، ایــن دو ژانــر یکدیگــر را تکمیــل می کننــد. از 
کــه شــهر خورشــید )داســتان( از ســمت راســت شــروع می شــود و شــهر  آنجایــی 
کالن را شــکل  کتــاب در یــک چرخــش فلکــی روایــت  مــاه )شــعر( از ســمت چــپ، 
کــه از ســطح صرفــن شــعرها یــا داســتان ها فراتــر مــی رود،  می دهــد و خوانشــی 

بــا توجــه بــه ســاختار اثــر شــکل می گیــرد.
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کاریکاتوریســت اهــل ایــران و برنــده چندیــن جایــزه  جمــال رحمتــی )زاده  ۱3۵۱ در زنجــان( 
بین المللــی اســت.

گرافیــک از دانشــگده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران  غ التحصیــل رشــته   رحمتــی فار
و فــوق لیسانســش را هــم در زمینــه انیمیشــن از دانشــکده ســینما تئاتــر دانشــگاه هنــر 
کاریکاتوریســت بــا روزنامه هــا و مجــالت  کــرده اســت. او ســابقه همــکاری بــه عنــوان  اخــذ 
دنیــای تصویــر، همشــهری، شــرق، توانــا، ایــران، زن، زنــان فــردا، روز هفتــم، عصــر آزادگان، 
کاریکاتــور و  جامعــه، تــوس و نشــاط و بســیاری نشــریات دیگــر را دارد، و او دبیــر ســوریس 
کارتــون نشــریات معتبــری همچــون شــرق، هــم میهــن، مجــالت همشــهری و... بــه عهــده 
ح روزنامــه اعتمــاد اســت. جمــال رحمتــی  داشــته و در حــال حاضــر هــم دبیــر ســرویس طــر
دارنــده 2۶ جایــزه بین المللــی از جملــه ۶ جایــزه اول جهانــی اســت. او مــدرس دانشــگاه 

کــرده اســت. کوتــاه داســتانی را نیــز تجربــه  کارگردانــی چنــد فیلــم  کنــون  اســت و تــا 

جایزه ها
برنــده چندیــن جایــزه بین المللــی ماننــد جایــزه ویــژه جشــنواره بین المللــی  رحمتــی 
کــره جنوبــی، جایــزه اول جشــنواره  ســاتریکون لهســتان، دیپلــم افتخــار جشــنواره تایجــون 
ــور ورشــو در لهســتان، جایــزه بهتریــن  کاریکات ــا، جایــزه ویــژه مــوزه  ــز اروپ بین المللــی طن
برزیــل، جایــزه ســوم جشــنواره  کــو، جایــزه اول جشــنواره پیااویــی  با انیمیشــن  فیلــم 

بین المللــی ضــد مــواد مخــدر، جایــزه دوم جشــنواره هیمــال هنــد شــده اســت.

کــرده  کــه دغدغه هــای متعــددی را در آثــار خــود؛ خالقانــه منعکــس  جمــال رحمتــی هنرمنــدی اســت 
اســت. دامنــه ی پرداختــن بــه حوزه هــای موردعالقــه ش را می تــوان در لیســت بلندباالیــی نوشــت و 
گرفتــه تــا ناهمگونــی مخــرب زیســت انســان و محیطــش و ... کــرد. از دغدغه هــای اجتماعــی  تحلیــل 

کــه در آثــار وی خودنمایــی می کنــد چندخوانشــی بــودن محتــوای آثــار درخشــانش  نکتــه ی مهمــی 
کــه موجــب می شــود مخاطــب بــا خاســتگاه های متفــاوت روایــت مســتقل خــود را در محتــوی  اســت 
کشــف معانــی دیگــر را اســتمرار دهــد. رویکــرد جــدی همیشــگی وی در تمــام  جســتجو نماینــد و لــذت 
کاریکاتوریســت های دیگــر اســت هــم نشــان  کــه فراتــر از آثــار متــدوال  کمــال بــودن پرداخــت هــر اثــر  و 
کاریکاتــور بــه مثابــه ی یــک رســانه ی مســتقل اســت.  ایــن  از تســلط وی بــر ابــزار  و هــم جدی بــودن 
کــه حتــی در نبــود امضــای او؛ هــم متوجــه خالــق آن اثــر شــویم و نیــز  مانــدگاری  رویکــرد باعــث شــده 

آثــار خلــق شــده میســر شــود.
مهران سیدی کشید پس؛ 

Jamal Rahmati

کاریکاتوریست: جمال رحمتی

Cartoonist: Jamal Rahmati
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مجسمه

معرفیکتاب

گزینــش و مقدمــه محمــد آزرم بــه چــاپ رســیده اســت.   گزیــده شــعرهای هوشــنگ ایرانــی بــا  کتــاب »جیــغ بنفــش« شــامل 
کــه در   گام هــر جنبــش نویــن، بــا درهــم شکســتن بت هــای قدیــم، همــراه اســت. ایــن جملــه از هوشــنگ ایرانــی اســت  اولیــن 
کــه در نخســتین روزهــای شــهریور  »بیانیــه   خــروس جنگــی« در ســال ۱330 در مجلــه ای بــه همیــن نــام منتشــر شــد. شــاعری 
۱3۵2 در پاریــس بــر اثــر ابتــال بــه ســرطان حنجــره درگذشــت. پیکــر او را در ۱4 شــهریورماه همــان ســال در بهشــت زهــرا بــه 

ک ســپردند.   خــا
گرفــت  کلمــه مــورد قضــاوت قــرار  کــه شــعرش خوانــده شــود، بــا دو  کــه نیــم قــرن بــدون ایــن  هوشــنگ ایرانــی شــاعری اســت 
کبــود  ح اســت:  »غــار  کــه بــه ایــن شــر کلمــه هــم عبــارت بودنــد از: جیــغ بنفــش! ایرانــی یــک شــعر ســه ســطری دارد  و ایــن دو 
گــوش و فشــرده پلــک و خمیــده/ یکســره جیغــی بنفــش می کشــد« عبــارت و اصطــالح جیــغ بنفــش از  مــی دود/ دســت بــه 
کســتری«  کتــاب شــعر ایــن شــاعر بــا نــام »بنفــش تنــد بــر خا کــه در اولیــن  همیــن شــعر، بــاب شــد. نــام ایــن شــعر »کبــود« اســت 
کــه فصلــی جدیــد در تقویــم شــعر  کتاب هایــی ســت  کســتری« یکــی از آن  در ســال ۱330 چــاپ شــد. »بنفــش تنــد بــر خا
ــده  ــدی ش ــش، طبقه بن ــغ بنف ــارت جی ــا عب ــده، ب ــر درک نش ــر ام ــر از آن، ه ــارف و فرات ــر نامتع ــر ام ــس از آن ه ــت و پ فارسی س

اســت.
گزیــده شــعرهای هوشــنگ ایرانــی بــا مقدمــه و تشــریح شعرهاســت. او دارای نــگاه خاصــی بــود و آزرم  کتــاب »جیــغ بنفــش« 
کــرده اســت. روی چنــد شــعر از اشــعارش هــم، خوانــش و  هــم شــعرهای قــوی اش را بــرای چــاپ در ایــن مجموعــه انتخــاب 
کننــد. او ۵ مقالــه  کشــور بتواننــد از پتانســیل نهفتــه در اشــعار ایرانــی، اســتفاده  ح نوشــته اســت تــا شــاعران امــروز و آینــده  شــر

کمتــر دربــاره آثــار خــودش حــرف زد. گذاشــت. بــه ایــن ترتیــب،  هــم نوشــت و بیشــتر انــرژی اش را صــرف بحــث و جــدال 
گرفتــه و توســط آنــان، پــوچ و بیهــوده معرفــی شــده،  گــر شــعر هوشــنگ ایرانــی مــورد حملــه ی طرفــداران شــعر ســنتی قــرار  ا
کــه نقــدی جــز طعنــه و تمســخر دریافــت  کنــش بــه بیانیــه خــروس جنگــی او بــوده اســت. ایــن  کــه ایــن رویکــرد وا بایــد بگوییــم 
کــه نســبت بــه شــعر او و طرفدارانــش نشــان داده شــده  نکــرده، اتفــاق عجیبــی نیســت بلکــه عکس العملــی طبیعــی اســت 
ــه    ــن بیانی ــود. در ای ــذف ش ــی ح ــعر فارس ــرن از ش ــم ق ــدود نی ــی ح ــنگ ایران ــد هوش ــث ش ــه باع ک ــود  ــه ب ــن بیانی ــت. همی اس
فوتوریســتی و ضدســنتی، آن چــه مغفــول مانــده، بــاور بــه دانــش و تکنولــوژی، بــه عنــوان بنیــان فلســفه  پیشــرفت و حرکــت 
کــه مرکــز تناقض هــا و حفــره  فروپاشــاننده   بی وقفــه، بــه ســوی آینــده اســت؛ و آن چــه مؤکــد شــده، صمیمیــت بــا درون اســت 

متــن بیانیــه اســت.

کتاب جیغ بنفش
منتخب شعرهای هوشنگ ایرانی

گزینش و مقدمه: محمد آزرم
انتشارات: سرزمین اهـورایی  

تعدادصفحات١٠٦
قیمت ٨٠٠٠ تومان



آبان صالحی ـــ  متولد ۱3۶7
غ التحصیل مجسمه سازی دانشگاه تهران فار

گروهی خانه هنرمندان ۱3۹2/۱3۹۱ 2 نمایشگاه 
گروهی طراحان آزاد ۱3۹2 نمایشگاه 

گروهی موزه هنرهای معاصر اهواز ۱3۹2 نمایشگاه 
راه یافته به بینال شهری ۱3۹4

منتخب جشنواره ورسوس ۱3۹4

و  کشـــیده  قـــد  وی  اندیشـــه   جســـتجوگر.  و  گاه  آ اســـت،  جـــوان 
ــدن  ــت و از مانـ ــیال اسـ ــی رود. سـ ــر مـ ــر دیگـ ــدن امـ ــمت دیـ دارد سـ
زیســـت  و  تاریـــخ  فراخوانـــی  ولـــی  امـــروز دارد  هراســـان. ســـر در 

کـــرد. شناســـایی  می تـــوان  آثـــارش  در  را  انســـان 
نویدبخـــش  آثـــار؛  محتـــوی  و  فـــرم  متریـــال،  در   وی  جســـارت 
کنـــون  ا در  گاهانه تـــر  آ می توانـــد  کـــه  اســـت  هنرمنـــدی  ظهـــور 
گـــذارد. ببینیـــم  کنـــد و آثـــار تاثیرگـــذار و مانـــدگاری را برجـــا  زندگـــی 

می رســـد. کجـــا  بـــه  و  تـــا  او  ذهن شلیک شـــده ی 

Aban
Salehi

بیدارگردی
یک ذهن 

شلیک شده

sculptor

مهران سیدی
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طــراده هســتی بــر اقیانــوس ذهــن بی امــان و پیوســته بــه پیــش 
کمنــدی  حرا بــر  بــاز  انــدازد  لنگــر  کــه  کرانــه ای  هــر  بــر  و  می تــازد 
ــه  ک ــا  کج ــر  ــد و ه ــتایی را برنمی تاب ــز ایس ــت. هرگ ــف اس ــش واق خوی
حصــاری بیابــد آن را درمی شــکند زیــرا وجــود خویــش را در پویشــی 

می یابــد... بــاز  بی مقصــد 
و اینجا...

مســیر  در  حرکــت  رانــه  نیســت.  ســیری پذیر  نیــازوار  غریــزه  رانــه 
ســرای  در  مقصــدی  یافتــن  اراده  رانــه  نیســت،  ســودآور  اهــداف 
و  رنــج  از  شــکایت  رانــه  نیســت.  فرهنــگ  زرق   پــر  هنجارهــای 
کــه در  گــذر هــم نیســت... رانــه غریــزه ای آزاد اســت  لذت هــای زود 
ح واره ذهــن انســان آشــیانه ســاخته و آنقــدر در حصارهــا  پیلــه طــر
تنگنــای  از  رهایــی  طبــل  تــا  می خــورد  غوطــه  ذهــن  تاریکــی  و 
ژرف اندیــش وجــود نواختــه شــود و آنــگاه بی امــان ماننــد توســنی 
تراژدی هــای  درک  از  یافتــه  بال هــای  بــا  و  کنــد  طغیــان  ســرکش 
بــه  و  درشــکند  را  ذهــن   دیوارهــای  خویــش  پیلــه  از  برخواســته 

می کشــد. پــر  بی مقصــد  رهایــی 

کمالی دکتر معین 
روانکاو - مدرس و پژوهشگر روانشناسی

رانه...
غریزه ای آزاد در آشیانه ذهن...
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کشـــف؛ تملـــک  صالحـــی از وسوســـه ی خـــود در جهـــت 
کـــه حتـــی  و جســـتجوی فضـــا چشم پوشـــی نمی کنـــد 
نقطـــه دیدهـــای نامتعارفـــی را از منشـــا نـــور جهانـــش  
بـــه مـــا پیشـــنهاد می کنـــد. ایـــن ســـاختار فرضـــی نـــوری 
ولـــی  می کنـــد  متبـــادر  را  فضـــا  از  محـــدوده ای  گرچـــه 
ــه قابیلـــت درک دارد.  ــان نقطـ ــرواز میـ ــط در پـ ــا فقـ فضـ
متـــدوال  بعدهـــای  شکســـتن  بـــا  او  کـــه  اینجاســـت 
ســـیاحت  پرنـــده وار  و  می کنـــد  فریـــز   را  مخاطـــب 

می کنـــد.  میســـر  را  حجمـــش 
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مجسمه ساز: آبان صالحی ــ ابعاد: 25 * 35  ـــ متریال: سرامیک

sculptor: Aban Salehi

گلس مجسمه ساز: آبان صالحی   ابعاد:35 * 30 ـــ  متریال: فایبر 

sculptor: Aban Salehi

عضوی از خانواده ی آقای صاد

گرفتار و واژگون در انتظار سرنوشت است ونوس 

گوش می رسد... شب؛ صدا به 
و اینک در راه؛ خوابی.

با چشمانی از مکث

گلوله من؛ مکث یک 
ــی از  ــی 2۵*3۵؛ یکـ ــی یعنـ کوچکـ ــاد  ــن ابعـ ــد در چنیـ ــدی بتوانـ ــه هنرمنـ کـ ــد  ــد می نمایـ ــیار بعیـ بسـ
بزرگتریـــن رویدادهـــای زیســـت یـــک انســـان  ـــــــ مـــرگ ـــــــ را چنیـــن  تلـــخ؛ لمس شـــدنی پیـــش چشـــم 
غ از هرقضاوتـــی بـــه درون جســـمیت مـــرگ   ــار بگـــذارد. صالحـــی ماننـــد یـــک باستان شـــناس، فـ
ـــا ســـنگین ترین  ـــا نشـــان دادن لحظـــه رخـــداد دســـت مخاطـــب را رهـــا می کنـــد ت قـــدم می گـــذارد و ب
ــار  ــی در اختیـ ــکان مضاعفـ ــرامیک امـ ــال سـ ــمندانه متریـ ــاب هوشـ ــد. انتخـ کنـ ــه  ــات را تجربـ لحظـ

کنـــد. کـــه وقـــوع مـــرگ را در مکـــث چشـــمان میســـر  هنرمنـــد قـــرار داده 
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تصویرسازی

پریدن به روایت رنگ )داستان بلند(
نوشته: لیال صادقی

ح جلد: سپیده شمالی طر
ناشر: نقش جهان/ انتشارات خوارزمی )۱3۹3(

قیمت: ۹000 تومان

معرفیکتاب

ح روی جلــد آغــاز می شــود و خوانــدن   ایــن اثــر هماننــد دیگــر آثــار صادقــی از طــر
کتــاب دارای  ایــن  پایــان می یابــد.  آغــاز و  کتــاب  بــا خوانــش جلــد  داســتان 
ــن  ــه ای ک ــت  ــد اس ــر جل ح زی ــر ــر ط ــد و دیگ ح روی جل ــر ــی ط ــد، یک ح جل ــر دو ط
دوگانگــی بــا درون مایــه داســتان در تطابــق اســت. نقاشــی های مــورد اســتفاده 
ح جلــد اثــری از عبــاس بلوکی فــر، روی جلــد تصویــری از فرهــاد و پشــت  در طــر
کــه رمــان  جلــد، تصویــری از شــیرین و همراهانــش دیــده می شــود، درصورتــی 
ح روی جلــد، شــیرین بــه عنــوان  بــه روایــت زن داســتان اســت. درواقــع در طــر
می شــود،  رانــده  کتــاب  جلــد  پشــت  بــه  و  پس زمینــه  بــه  داســتان  راوی  زن 
کــه ایــن خــود، بخشــی  کــه زاویــه دیــد داســتان مربــوط بــه اوســت  درصورتــی 

گفتــه از داســتان را شــکل می دهــد. نا

ح زیــر جلــد بــا نقاشــی وســط قــاب )اثــر جــواد عقیلــی( نیــز بــه عنــوان بخشــی  طــر
کــه زن  ح روی جلــد و متــن اثــر اســت، بدین گونــه  کامل کننــده طــر از رمــان، 
گرفته شــده در وســط جلــد، زیــر یــک جلــد دیگــر )تصویــر قبلــی( پنهــان  قــاب 
کتــاب را بــردارد، در غیــر  کاور روی  شــده اســت و خواننــده بــرای دیــدن آن بایــد 
ایــن صــورت تصویــر ایــن زن را نمی توانــد ببینــد. بــه پــس رانــده شــدن زن از 
کــه همــه راویــان آن  نــگاه خواننــده، در هماهنگــی بــا درون مایــه اثــری اســت 
کــه  زن هســتند، امــا روایــت آن هــا و زاویــه دیــد آن هــا معطــوف بــه مــردی اســت 
کــه از او می گوینــد و او در داســتان هیــچ  هســته مرکــزی داســتان اســت. مــردی 

ــا بلندتریــن صــدای داســتان از آن اوســت. گوی ــدارد، امــا  صدایــی ن
ــو پیــش مــی رود و شــخصیت  ــه صــورت چنــد روایــت مــوازی و تودرت داســتان ب
کــه بــه صــورت زن هــای دیگــری در دوران متفــاوت،  مرکــزی در ظاهــر زنــی اســت 
زن هــا  ایــن  همچنیــن  می شــود.  تکثیــر  غیــره  و  لــوط  زن  شــیرین،  ماننــد 
زنــی  نقــاش،  زنــی  از جملــه  ایفــا می کننــد،  را  نقش هــای اجتماعــی متفاوتــی 
گویــا ایــن زن هــا بخشــی از تاریــخ  کــه  خانــه دار، زنــی اســطوره ای و زنــی خیالــی 
زن بــودن را روایــت می کننــد. روایت هــای داســتانی در تالقــی بــا روایت هــای 
داســتان های دیگــری قــرار می گیرنــد و از لحــاظ زمانــی و مکانــی در چنــد بعــد 

متکثــر شــکل می گیرنــد.
کشــیدن تصویــری از شــیرین،   در نقطــه آغــاز داســتان، زن نقــاش در حــال 
کــه در پایــان داســتان تصویــر ایــن زن اســطوره ای از هــم  زنــی اســطوره ای اســت 
کتــاب هماننــد تصویــر هــر یــک از زن هــا از  متالشــی می شــود و قــاب زیــر جلــد 

چهــره تهــی می شــود و در تعلیقــی ابهام گونــه بی ســرانجام می مانــد.
کــه هــر بخــش بــه نــام رنــگ مکمــل  کار بــر ســه بخــش تقســیم می شــود  ســاختار 
نارنجــی(، فصــل زرد )زمینــه  آبــی )زمینــه  رنــگ زمینــه صفحــه اســت: فصــل 
کســتری پررنــگ  بنفــش( و فصــل قرمــز )زمینــه ســبر(. نــام فصل هــا بــه رنــگ خا
کــه نمــادی از خنثــی بــودن فــرد در برابــر رنــگ زمینــه بــه مثابــه  نوشــته شــده 
کســتری بــه رنــگ مکمــل زمینــه دیــده می شــود، بــی  کــه خا اجتمــاع اســت، چــرا 

آن کــه بــه واقــع و در ماهیــت بــه آن رنــگ باشــد.



Nasim
Bahari   کاشف 

    فروتن 
َ  خط

ُ
   ٖ

نسیم بهاری
متولد بهار ۶۶ تهران

گرافیک لیسانس طراحی 
کودکان از  کار حرفه ای خود را با مجله سروش 

سال ۱38۵ شروع و در ادامه با مجله ها، ناشرین و 
کودک و نوجوان همکاری  سازمان های مرتبط با 

کنار حرفه تصویرگری؛ مشغول  داشته. وی در 
طراحی پارچه و پترن است.

خرداد 1395    |    سال اول    |    شماره اول    |    نشریه فرهنگی، ادبی و هنری    |                |    نشریه فرهنگی، ادبی و هنری    |    شماره  1    |    سال اول    |    خرداد  1395      260261 ALEFMA: Journal of Literature, Culture, and the Arts Vol: 1, No: 1, May 2016ALEFMA: Journal of Literature, Culture, and the Arts Vol: 1, No: 1, May 2016



کـــه تمرکـــز وی بـــر اســـتفاده از شـــیوه ی  نســـیم بهـــاری از آن دســـته هنرمندانـــی اســـت 
طراحـــی مبتنـــی بـــر بافـــت و ایجـــاد ســـاختارهای چندالیـــه و درهم تنیـــده،  ضمـــن ارایـــه 
ــن  ــری از ایـ کمتـ ــانه های  ــه نشـ کـ ــده  ــی شـ ــار بدیعـ ــه آثـ ــر بـ ــد؛ منجـ ــپت هایی قدرتمنـ کانسـ
کنتـــرل فـــرم و محتـــوی در آثـــار  کشـــور بـــه چشـــم می خـــورد.  متـــد در دیگـــر هنرمنـــدان 
ـــا رویکـــردی مســـتقل امضـــای منحصربفـــردی  ـــا همـــراه ب ـــی زیب تصویرســـازی و ایجـــاد جهان
ـــظ  ـــن حف ـــود ضم ـــوع خ ـــفارش های متن ـــاری در س ـــیم به ـــت. نس ـــرده اس ک ـــق  ـــرای وی خل ب
ـــری  ـــد تصویرگ ـــای رون ـــن و ظرافت ه ـــه مت ـــردی؛ ب ـــری  ف ـــی هن ـــک و مش ـــه تکنی ـــود ب ـــد خ تعه
متـــون وفادارانـــه عمـــل می کنـــد و آنچـــه مخاطـــب را بـــه وجـــد مـــی آورد دریافـــت زیبایـــی، 
کـــه تصویرگـــر  بـــا  عشـــق  و هیجـــان تقدیمـــش می کنـــد. آثـــار وی  احتـــرام و ارزشی ســـت 
خـــط بطالنـــی بـــر فـــرض اشـــتباه فقـــدان جســـتجوگری هنرمنـــدان جـــوان معاصـــر اســـت.
مهران سیدی
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کنید: به نیمه باالی تصویر دقت 
ـــرده  ـــدود نک ـــا مح کتره کارا ـــان  ـــده می ـــای درهم تنی ـــق بافت ه ـــه خل ـــا ب ـــود را صرف ـــه خ ـــاز توج تصویرس
کشـــف را بـــه مخاطـــب  اســـت. طراحـــی و بکارگیـــری حـــرف شـــین بـــرای شـــخصیت شـــیپورزن لـــذت 
هدیـــه می دهـــد. درک درســـت از رنگ آمیـــزی دقیـــق و تفکیـــک عناصـــر همگـــون؛  ضمـــن ایجـــاد 

ــزار و دیزایـــن را نشـــان می دهـــد.  تصویـــری جـــذاب تســـلط وی بـــه ابـ
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در چند فریم دوصفحه می توان 
ترکیب بندی اسپیرال گونه عناصر 

را دید. 

جزییـــات  بـــه  بهـــاری  اشـــتیاق 
طراحی هـــای  در  حتـــی  فـــراوان 
می شـــود.  دیـــده  نیـــز  وی  طبیعـــت 
کـــه  نقطه هـــا؛ هاشـــور و خطوطـــی 
را   مطبوعـــی  بصـــری  بیـــان  فرم هـــا 

می کنـــد. منتقـــل  ببینـــده  بـــه 
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ایجاد روایتی پلکانی و خالقانه.
بـــا تمرکزگرایـــی در محـــور  اثـــر  ایـــن 
وســـط و تفکیـــک عناصـــر داســـتان 
کادرهـــای مجـــزا، برخـــورد خالقـــی  در 
بـــا موضـــوع ســـفارش داشـــته اســـت. 
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KATOWICE ی فستیوال آرت جاز وژه ی طراحی هویت بصر وری بر پر مر
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Katowiceدرســال2014و2015ایــنفرصــتموردعالقــهیهــر فســتیوالجــازآرت
کــهطراحــیهویــتبصــری گویــنطــراحلهســتانیداد طراحگرافیکــیرااینبــاربــهمارتــا
کــهعلیرغــمجــوانبودنــش،تجربههــای گویــن گیــرد.مارتــا ایــنرویــدادمهــمرابــرعهــده
خوبــیدرزمینــهطراحــیهویتبصــریداشــتهالفبــایتصویــریقدرتمنــدیبرگرفتــهاز
ســنتجلدهــایصفحــاتموســیقیوپوســترهایجــازقدیــمرا،بــاهمراهــیتایپوگرافــی
کــهایــنفســتیوالبــاخیــال کــرد قدرتمنــد،دقیــقوشــفافورنگهــایمحــدودخلــق
کنــد. راحــتهفتــهایمملــوازصــدایپیانــووجــازرادرسرتاســرشــهرسیلیســیاپایکوبــی
کــهدرچارچــوبروزبینالمللــیجــازاعــالمشــدهتوســط Katowiceهفتــهجــازآرت
بــزرگانو کــهمحــلحضــور تاثیرگــذاریاســت و رویــدادمهــم برگــزارمیشــود یونســکو

گروههــایجــوانخــالقحــوزهیجــازمحســوبمیشــود.

ســیاه و قرمــز رنــگ ســه انتخــاب بــا مارتــا
فونــت یــک فقــط از بهرهگیــری و ســفید و
قــدمدرســتیرابــرایایجــادلحــنومحتــوی

برمــیدارد. یکســانی بصــری
کافــیولــیآوت توجــهبــهفضاهــایمنفــی
از اســتفاده نیــز و آثــار تمامــی ســنجیدهدر
ــواســتــــــ ــرپیان ــهتداعیگ ک خطــوطافقــی
ـــــیکپارچگــی عنصــرالینفــکموســیقیجــاز
ایجــاد پــروژه عناصــر تمامــی در بیشــتری

کــردهاســت.
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بــه توجهــش علیرغــم گویــن مارتــا
رنــگ، قبیــل از پــروژه عناصــر هماهنگــی
گرافیکــیوحــروف،درمــوردســایز فرمهــای
بــهجســارتزدهو اقــالمموردنیــازدســت
ســعینمــودهبــاتنــوعدرابعــاداقــالم،تنــوع
فیزیکــیدرجهــتپویایــیتصویــریرارقــم
بزنــد.ویبــرایایجــادحــسهمدلــیبیشــتر
پیادهشــده فرمهــای تنــوع مخاطــب،از
کاغــذبهتریــن ابعــادمختلــفوجنــس در
کشــیدهو بهــرهرابــردهوابعــادپوســترهای
بــه رابیشــتر نامتعــارف،دیزایــنمجموعــه

مینشــاند. چشــم
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اســتفادهازعکسهایسیاهوســفید
وعــدماعمــالافکتویــژهایدرآن،
حــسســادگیونزدیــکتــریرابــه
گویــیایــن مخاطــبالقــامیکنــد.
رویکــردنشــانیازروحموســیقیجــاز
نشــاتمیگیــردکهســادهوصمیمی

گــوشمخاطــبمینشــیند. بــه
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