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درس چهارم

 ادبّىات نماىشى

آموختىم ىکى از انواع ادبى، نوع نماىشى آن است که در قالب نماىش بر روى صحنه 
مى آىد و در مىان ملل گوناگون به شىوه هاى سّنتى و جدىد رونق داشته است.

است.  نماىشى  ادبّىات  راىج  دو گونٔه   )scenario( فىلم نامه  و   )piece( نماىشنامه 
نماىشنامه، نوشته اى است که در آن جزئّىات، حاالت، رفتار و گفتار بازىگرانى که در صحنٔه 
تئاتر نقشى را بر عهده دارند، نگاشته مى شود و هنرپىشگان براساس آن، حرف ها و حرکات 

خود را در جرىان نماىش تنظىم مى کنند.
فىلم نامه نىز نوعى نماىشنامه است که برمبناى طرح آن، فىلم هاى سىنماىى ىا تلوىزىونى 
ساخته و پرداخته مى شود. به نوىسندٔه فىلم نامه،» فىلم نامه نوىس« و به کسى که فىلم نامه را 

به  ىارى بازىگران به اجرا در مى آورد، »کارگردان« مى گوىند.
معموالً  نوىسنده  نماىشنامه،  نگارش  در  که  اىن است  در  فىلم نامه  و  نماىشنامه  فرق 
گفت وگوى مىان بازىگران نماىش را مى نوىسد در حالى که در فىلم نامه، عالوه بر گفت وگوهاى 
بازىگران، وىژگى صحنه ها و چشم اندازهاىى که کارگردان، داستان فىلم را در آن به مرحلٔه 

اجرا درمى آورد، همچنىن چگونگى حرکت دوربىن فىلم بردارى شرح داده مى شود.
عبّاس  حاتمى،  على  بىضاىى،  بهرام  به  مى توان  اىرانى  معروف  فىلم نامه نوىسان  از 
کىارستمى، ابراهىم حاتمى کىا، مجىد مجىدى، مهدى فخىم زاده، داود مىرباقرى، مسعود 

کىمىاىى و دارىوش مهرجوىى اشاره کرد.
سال پىش، با نمونه اى از نماىشنامـه آشنا شدىـد. اکنون بـا هـم بخشى از فىلم نامٔه 

بچه هاى آسمان را مى خوانىم:
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فىلم نامٔه »بّچه هاى آسمان« نوشتٔه مجىد مجىدى کارگردان و فىلم نامه نوىس، 
ماجراى زهرا و على، خواهر و برادرى خردسال است که بار فقرى شرافتمندانه را به 
دوش مى کشند. کفش زهرا در ماجراىى گم مى شود و آن دو به دلىل درک تنگ دستى 
پدر، مجبور مى شوند از ىک جفت کفش )کفش على( استفاده کنند. على که خود را در 
گم شدن کفش زهرا مّقصر مى داند، مى کوشد دور از چشم پدر و مادر براى او کفشى 

تهّىه کند. اىنک پاىان داستان را با هم مى خوانىم:

بّچه هاى آسمان
راهروى مدرسۀ على

تعطىل  )مدرسه  مى آىند  پاىىن  پلّه ها  از  بّچه ها 
پاىىن  پلّه ها  از  که  بّچه هاىى  جمع  در  على  شده(. 
در  راهرو  در  ورزش  معلّم  مى شود.  دىده  مى آىند، 
حال نصب اطاّلعّىٔه دىوارى است. در آن اطاّلعّىه 
اسامى برگزىده  ها براى شرکت در مسابقٔه دو به چشم 
مى خورد. بّچه ها در مقابل اطاّلعّىه تجّمع کرده اند.
نگاه  به اطاّلعّىه  و  نىز کنجکاو مى اىستد  على 
مى کند. صداى اعتراض بّچه ها به معلّم ورزش شنىده 

مى شود.
ــ آقا، اسم ما نىست. آقا اسم ما هم نىست. آقا ما که خوب دوىدىم و ….

هر  از  بشىن،  انتخاب  همه تون  که  نبود  قرار  ــ چه خبره؟  اعتراض(  )با  معّلم ورزش 
مدرسه اى پنج شش نفر. ان شاءاللّه مسابقه هاى بعدى.

1 ــ نفر اّول؛ نشاِن اّوِل مسابقه، به همراه جام پىروزى و ىک دست گرم کن ورزشى 
و دو هفته اردوى رامسر.

2 ــ نفر دوم؛ نشاِن دوم مسابقه، به همراه جام پىروزى و دو هـفته اردوى رامسر و 
ىک سرى لوازم تحرىر.

3 ــ نفر سوم؛ نشاِن سوم مسابقه، به همراه جام پىروزى و ىک هفته اردوى رامسر و 
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ىک جفت کفش ورزشى.
نگاه على روى کلمٔه کفش ورزشى خشک مى شود. او به فکر عمىقى فرو مى رود و 
انگار که تصمىمى گرفته باشد، با عجله از جمع بّچه ها جدا مى شود و به سمت دفتر مى رود.

دفتر مدرسه
على وارد دفتر مى شود. در داخل دفتر به غىر از معلّم ورزش کسى دىده نمى شود. 

معلّم ورزش مشغول نوشتن است.
على ــ آقا اجازه؟

معّلم ورزش )در حىن نوشتن( ــ بىا تو!
على مقابل معلّم ورزش مى  اىستد.

معّلم ورزش )در حىن نوشتن( ــ چى مى خواى؟
على ــ آقا اجازه … ما مى خواىم تو مسابقه شرکت کنىم!

معّلم ورزش ــ تا اآلن کجا بودى؟ خواب بودى؟
معلّم ورزش اوراق نوشته شده را داخل پرونده قرار مى دهد و بى اعتنا به على آن را 

در قفسه مى گذارد.
على ــ آقا ما خىلى دلمون مى خواد تو مسابقه باشىم.

معّلم ورزش ــ دل بخواهى که نىست پسر جون. اّول اىنکه باىد امتحان بدى، دوم 
اىنکه  مهلتش گذشته. حواست رو جمع کن که مسابقٔه بعدى رو فراموش نکنى.

معلّم ورزش به آن سوى دفتر حرکت مى کند. دو سه توپ ورزشى را از روى مىز 
برمى دارد و در قفسه ها جاى مى دهد. على با اصرار به دنبال معلّم ورزش است.

على )با التماس( ــ آقا تورو خدا کارى کنىد ما تو مسابقه شرکت کنىم!
معّلم ورزش ــ نمى شه آقاجون!

على )مجّددًا با سماجت و با التماس( ــ آقا ىه کارى کنىد بشه!
نمى شه،  مى گم  وقتى  سمجى ىه ها!  بّچٔه  عجب  ــ  عصبانى(  شّدت  )به  ورزش  معّلم 

نمى شه  دىگه. برو پى کارت …
على  مى شود.  قفسه  در  ورزشى  وساىل  چىدن  مشغول  و  برمى گردد  ورزش  معلّم 
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آشکارا به گرىه مى افتد.
على )گرىان( ــ آقا، خىلى دلمون مى خواد تو مسابقه شرکت کنىم. آقا توروخدا ….

آقا به خدا من قول مى دم برنده بشم … از همه جلو مى زنم. آقا توروخدا …
گرىٔه بى امان و همراه با اصرار و التماس على، معلّم ورزش را متأثّر مى کند و به فکر 

فرو مى برد. على همچنان مصّمم، اصرار مى ورزد.
سرانجام معلّم ورزش مى پذىرد که على هم در مسابقٔه دو شرکت کند.

حىاط مدرسۀ على
على در حىاط مدرسه به سرعت در حال دوىدن است. معلّم ورزش هاج و واج به 
دوىدن على نگاه مى کند. على حىاط را دو سه بار دور مى زند. شادى در چهرٔه معلّم ورزش 

دىده مى شود. او در دفتر خود اسم على را ىادداشت مى کند.

حىاط خانۀ على
على خوشحال و خندان سراسىمه وارد حىاط خانه مى شود و به سمت حوض مى رود. 

زهرا در کنار حوض سرگرم شستن قابلمه اى است. على نزدىک زهرا مى نشىند.
على ) نفس  نفس زنان( ــ زهرا، ىه خبر خوب!

زهرا )مشتاق براى شنىدن( ــ چه خبرى؟
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على )نفس نفس زنان( ــ من براى مسابقه انتخاب شدم.
زهرا )با تعّجب( ــ مسابقٔه چى؟

على ــ مسابقٔه دو، پس فرداست. به نفر سوم ىه کفش ورزشى مى دن.
زهرا )با تعّجب( ــ چرا به نفر سوم مى دن؟

على ــ جاىزٔه نفر اّول و دوم چىزهاى دىگه ست.
على با مهربانى به زهرا مى نگرد.

على ــ اگه سوم بشم، کفش هارو مى دم به تو!
زهرا )مأىوسانه( ــ آخه کفش ها پسرونه است.

على )با امىدوارى( ــ خب کارى نداره، چون کفش ها نوه، مى برم عوض مى کنم، ىه 
کفش دخترونه برات مى گىرم.

زهرا )نگران( ــ اگه سوم نشدى، چى؟
على )مصّمم و شاد( ــ من حتماً سوم مى شم.

لبخندى بر لبان زهرا مى نشىند. على از خوشحالى خواهر، شادمان تر مى شود. شىر 
آب را باز مى کند، کمى آب مى خورد و شلنگ آب را به سمت ماهى هاى حوض مى گىرد. 

انگار مى خواهد ماهى ها را هم در شادى خود سهىم کند.

پارک جنگلى
عّدٔه زىادى از دانش آموزان به همراه والدىن خود و مسئوالن برگزارى مسابقه در 
محّوطٔه بزرگ و سرسبز پارک جنگلى دىده مى شوند. بّچه ها در حال گرم کردن خود براى 
مسابقه هستند. لحظه اى بعد وانت آبى رنگ قراضه اى وارد کادر مى شود و به سمت دوربىن 
مى آىد. در داخل وانت، ناظم که رانندٔه وانت است و همچنىن معلّم ورزش دىده مى شوند. 
على و پنج دانش آموز دىگر در پشت وانت نشسته اند. وانت در کنار ماشىن هاى دىگر پارک 

مى کند. ناظم به سرعت پىاده مى شود.
ناظم )خطاب به معلّم ورزش( ــ زود باش بّچه ها را حاضر کن؛ دىر شده.

ناظم به سرعت به سمت محّل برگزارى مسابقه مى رود و معلّم ورزش بّچه ها را از 
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پشت وانت فرامى خواند.
معّلم ورزش ــ زود باشىن، بىاىىد پاىىن ببىنم.

على به همراه بّچه ها به سرعت از پشت وانت پاىىن مى آىد. معلّم ورزش از ساک دستى 
چند پىراهن ورزشى آبى کم رنگ به بّچه ها مى دهد. بّچه ها مشغول درآوردن پىراهن هاى 
از  عّده اى  است.  اطراف  تماشاى  محو  على  مى شوند.  ورزشى  پىراهن  پوشىدن  و  خود 
خانواده ها در کنار فرزندان خود در حال گرفتن عکس دىده مى شوند. عّده اى دىگر در 
پوشىدن کفش هاى ورزشى به بّچه هاى خود کمک مى کنند. عّده اى با شىرىنى و آب مىوه 

از بّچه هاىشان پذىراىى مى کنند. مادرى با دوربىن دستى از بّچه اش فىلم مى گىرد.
على کامالً مات و مبهوت فضا شده است. معلّم ورزش با دست به پشت او مى زند.

معّلم ورزش ــ زود باش دىگه، معطّل چى هستى؟ پىرهنتو بپوش.
بند  به تن مى کند.  پىراهن ورزشى را  پىراهن خود را درمى آورد و  به سرعت  على 
کفشش را محکم گره مى زند )کفش او ىک جفت کتانى کهنه است( و به همراه بّچه هاى 
دىگر به   سمت محّل برگزارى مسابقه حرکت مى کند. انبوهى از بّچه ها در محّل برگزارى 
مسابقه به   چشم مى خورند. تعدادى عّکاس و فىلم بردار در حال تهّىٔه گزارش هستند. مسئول 
مسابقه در باالى چهارپاىه اى مى اىستد و با بلندگوى دستى براى بّچه ها صحبت مى کند:
مسئول مسابقه ــ دانش آموزان عزىز توّجه کنند طول مسىر مسابقه پنج کىلومتره. دور 
درىاچه انتهاى مسابقه است. دانش آموزها، توّجه داشته باشند که از هم فاصله بگىرند. در 
طول مسىر به هم برخورد نکنند. همدىگر را هل ندهند. مواظب باشند برنده شدن مالک نىست 
مهم اخالق ورزشىه. براى همه تون آرزوى موفّقّىت مى کنم. حاال همگى آماده: ىک، دو.
مسئول مسابقه با باال بردن تپانچه، شمارٔه سه را با شلىک تىر اعالم مى کند. على که 
در مىان بّچه ها دىده مى شود با شلّىک تپانچه، شروع به دوىدن مى کند. سىل جمعّىت بّچه ها 
به راه مى افتد. با دىدن اىن جمعّىت عظىم و آماده به نظر مى رسد امکان موفّقّىت على حّتى 

در رده هاى بسىار پاىىن هم غىرممکن است.
اّما در عمق چهرهٔ على در پس نگرانى و ترس، تصمىمى قاطع دىده مى شود.

سبقت  حال  در  مسىر،  بىن  در  بّچه ها  از  عّده اى  مى دوند.  بى امان  بّچه ها  جمعّىت 
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گرفتن به زمىن مى خورند. عّده اى در همان اواىل مسابقه به شّدت خسته مى شوند و از نفس 
مى افتند اّما در چهره شان هىچ نشانى از بازنده شدن دىده نمى شود. گوىى بىشتر براى تفرىح 
و بازى به اىنجا آمده اند. در طول مسىر مسابقه، به تدرىج از جمعّىت بّچه ها کاسته مى شود. 
تنها جمعى در حدود صد نفر پىشتازند که على به سختى در البه الى آنها قابل تشخىص 
است. محّوطٔه پارک جنگلى طى مى شود. بّچه ها به دور درىاچٔه بزرگى مى رسند. از آنجاىى 
که دور درىاچه نزدىک به خّط پاىان است، بّچه ها به شّدت تالش مى کنند تا از هم سبقت 
بگىرند. سرعت عّده اى از بّچه ها که على نىز در مىان آنهاست، باعث مى شود از اىن جمع 
صد نفرى، حدود هفتاد نفر عقب بمانند و سى نفرى پىشتاز شوند. در چهرٔه على خستگى 
موج مى زند. على که در ردىف وسط بّچه هاى گروه پىشتاز است، به دلىل خستگى شدىد، 
از چندىن نفر از بّچه ها عقب مى افتد؛ به طورى که به نفرات آخر گروه نزدىک مى شود. 

گوىى دىگر امىدى براىش نمانده است.
صداى نفس نفس زدن زهرا )خواهر على( بر چهرٔه بى رمق على مى نشىند.

پىاده روى خىابان ــ ذهنّىت على
زهرا به سرعت در حالى که نفس نفس مى زند، با لباس مدرسه مى دود.

پارک جنگلى / دور درىاچه ــ ادامه
با ىادآورى تصوىر زهرا و صداى نفس نفس زدن او پاهاى بى رمق على دوباره جان 

مى گىرد. على از چند نفر جلو مى زند اّما باز خستگى اش شّدت مى گىرد و…

پىاده روى خىابان ــ ذهنّىت على
زهرا به سرعت در حالى که نفس نفس مى زند، مى دود.

پارک جنگلى / دور درىاچه ــ ادامه
وضعّىت جسمى، على را به عقب سوق مى دهد، اّما شراىط روحى و ىادآورى زهرا، 
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انگىزٔه او را بىش از پىش تقوىت مى کند و گام هاى لرزان او را استوار مى سازد. على از 
چند نفرى که عقب مانده، جلو مى زند. رفته رفته تعداد مسابقه دهندگان کم و کمتر مى شود 
و به حدود ده نفر مى رسد. ظاهرًا اىن عّده جّدى ترىن و مصّمم ترىن رقباى على هستند؛ 
بـه گونه اى که هر چه تالش مى کند آنها را پشت سر بگذارد، موفّق نمى شود. تنها به سختى 
مى تواند کنار چند تن از آنها باقى بماند. دىگر بار انگار نداىى درونى به او ىارى مى دهد. 

اىن ندا، زمزمه هاى مظلومانٔه خواهرش زهراست.
نداى درونى على )صداى زهرا( ــ اگر برنده نشدى چى؟…

پاهاى على دىگر بار جان مى گىرند.
صداى زهرا ــ آخه اون کفشا، پسرونه است!…

على دو سه نفرى را به سختى پشت سر مى گذارد.
صداى زهرا ــ من دىگه اىن کفشارو نمى پوشم…

على به نفرات جلو نزدىک مى شود. چهره اش خىس عرق شده و خستگى شدىد او 
نماىان است.

صداى زهرا ــ آخه اىن کفشا، گشاده، از پام درمىاد…
على با تالش فوق العاده از همه جلو مى زند. هىچ کس در جلو او دىده نمى شود. على 

فاصلٔه خود را با نفرات بعدى زىاد مى کند.
صداى زهرا ــ اگه سوم نشدى، چى؟…

صداى على ــ من حتماً سوم مى شم!
على در حال دو، آرام برمى گردد و به پشت سرش نگاه مى کند. از سرعت خود کمى 
مى کاهد و امکان سبقت گرفتن را براى پشت سرى ها فراهم مى کند. نفر اّول پشت سر على 
از او سبقت مى گىرد. على دوباره از سرعت خود کمى مى کاهد. ىک نفر دىگر هم از او 
جلو مى زند. على اآلن کامالً در ردٔه سوم قرار دارد. نفر بعدى به على نزدىک مى شود. 
على حضور او را در کنار خود احساس مى کند و تمامى توانش را به کار مى گىرد تا از او 

عقب نىفتد. مسافت بسىار کمى تا خّط پاىان باقى مانده است.
زمان براى على به کندى مى گذرد. على همچنان در ردىف سوم قرار دارد. نفر بعدى 
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که تالش مى کند از على سبقت بگىرد، وقتى ناکام مى ماند، ناجوانمردانه با دست از پشت 
سر على را به زمىن مى اندازد و از او جلو مى زند. در اىن حال که على نقش زمىن است، 
ىکى دو نفر دىگر از او سبقت مى گىرند. نگاه خسته و به شّدت نگران على به جلو، اىن تصّور 
را اىجاد مى کند که دىگر امىدى نىست اّما در نهاىِت ناباورى على برمى خىزد و آخرىن توان 
خود را به پاهاى نىمه جانش منتقل و شروع به دوىدن مى کند. به سرعت مى دود و از دو 
نفرى که از او سبقت گرفته بودند، جلو مى زند و به گروه سه نفرى پىشتاز نزدىک مى شود.
دىگر چىزى به خّط پاىان نمانده است، به طورى که جمعّىت استقبال کننده و پرچم هاى 
خّط پاىان به خوبى دىده مى شود. على به سختى به گروه سه نفرى مى رسد و کامالً در کنار 
آنها قرار مى گىرد. رقابت به قدرى تنگاتنگ است که تفکىک نفر اّول و دوم براى على )و 
براى ما( غىرممکن است. آنها به پنجاه متر پاىان مسابقه نزدىک مى شوند اّما همچنان على 
شانه به شانٔه سه نفر دىگر مى دود. جمعّىت مشتاق با هىاهو دوندگان را تشوىق مى کنند. در 
مىان آنها، ناظم و معلّم ورزش على با هىجان و فرىاد، على را تشوىق مى کنند که سرىع تر بدود 
و از بقّىه جلو بزند. تنها پنج شش متر به خّط پاىان باقى مانده است. هر چهار نفر در کنار هم 
مى دوند و به خّط پاىان مى رسند. نوار خّط پاىان را پاره مى کنند و هر چهار تن روى زمىن 

پخش مى شوند. هنوز معلوم نىست نفر اّول و دوم کىست.
جمعّىت به سمت آنها هجوم مى برند. ناظم و معلّم ورزش على هىجان زده در جمع دىده 
مى شوند و باالى سر على مى رسند. ناظم با خوش حالى على را در آغوش مى گىرد. على 
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خسته و بى رمق و نگران در حالى که به شّدت نفس نفس مى زند، به ناظم مى نگرد.
على )برىده برىده( ــ آقا… آقا… ما… سوم شدىم؟

ناظم )به شّدت شادمان( ــ سوم چىه على جون… تو اّول شدى! اّول…!
على مات و مبهوت مى ماند. معلّم ورزش با شادى بسىار او را از جا بلند مى کند بر  روى 
شانه هاى خود مى نشاند. خبرنگاران و عّکاسان همگى به سمت على هجوم مى برند و از او 
عکس و فىلم مى گىرند. از نگاه على همه چىز رنگ باخته است. توّجهش به تنها چىزى که 
جلب مى شود، مىز جواىز است که کفش هاى نو روى آن خودنماىى مى کنند. حسرت داشتن 
آن کفش ها در نگاه على موج مى زند. نفرات دوم و سوم از اىنکه نتوانسته اند مقام اّول را 
کسب کنند، به شّدت مى گرىند. مسئوالن مسابقه آمادٔه اهداى جواىز مى شوند. ناظم که در 

کنار مىز جواىز اىستاده است، خطاب به معلّم ورزش على را فرا مى خواند.
ناظم  )با خوش حالى( ــ على را بىارش!

معلّم ورزش، على را از دوش خود پاىىن مى آورد و به سمت مىز جواىز مى روند. با 
رسىدن على به کنار مسئوالن برگزارى مسابقه، همگى براى او کف مى زنند. على در کنار 
رئىس برگزارى مسابقه قرار مى گىرد. رئىس دست على را مى فشارد و او را مى بوسد و 
نشان اّول مسابقه را به گردن او مى اندازد. همگى هىجان زده براى على کف مى زنند اّما 
على هىچ واکنشى نشان نمى دهد. چرا که تمام توّجهش ــ زىر چشمى ــ به کفش هاى روى 
مىز جواىز است که آنها را از دست داده. رئىس جام مسابقه را به على مى دهد. اّما قبل از 
اىنکه جام حّتى به دست هاى على برسد، ناظم مدرسٔه على آن را بلند مى کند و با شوق به 
سمت خبرنگاران و عّکاسان تکان مى دهد. عّکاسى مدام از صحنه عکس مى گىرد. مسئوالن 
برگزارى مسابقه هر ىک به نوبت با على عکس مى گىرند. ناظم و معلّم ورزش هر کدام به 

تنهاىى با على عکس ىادگارى مى اندازند.
بروند مى خوام ىک عکس تکى ازش  برادران خواهش مى کنم کنار  از  ــ    عکّاس 

بگىرم…
على، تنها مى شود. عّکاس آمادٔه عکس گرفتن از او مى شود. على سر به زىر دارد.

عکّاس  ــ  قهرمان… سرت را بىار باال!
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على به آرامى سرش را باال مى آورد و به دوربىن مى نگرد. چهرٔه على به شّدت غمگىن 
و رنجور است و اشک در چشمانش حلقه زده است.

بازارچه ــ مقابل مغازه
پدر على از داخل مغازٔه کوچکى در حالى که ىک بستٔه چاى در دست دارد، بىرون 
مى آىد و به سمت دوچرخٔه خود که کنار مغازه قرار دارد، مى رود. بستٔه چاى را در خورجىن 
پشت دوچرخه جاى مى دهد. مقدارى اجناس در ترک بند دوچرخه دىده مى شود. پارچٔه 
گلدارى که نىمى از آن از روزنامه اى که به دورش پىچىده شده، دىده مى شود، ىک جعبه 
جعبٔه  دو  اجناس  البه الى  در  و  مقدارى سبزى خوردن  تافتون،  نان  عدد  شىرىنى، چند 
مقّواىى کوچک که دو جفت کفش دخترانه و پسرانه از گوشه هاى آنها خودنماىى مى کند. 

پدر سوار دوچرخه مى شود و از بازارچه عبور مى کند.

حىاط خانۀ على
زهرا در کنار شىر حوض در حال شستن شىشٔه شىر نوزاد است. صداى در توّجه او 
را جلب مى کند و به سمت در مى نگرد. لحظه اى بعد على از داالن کوچک حىاط نماىان 
مى شود. على نگاهش به زهرا مى افتد و لحظه اى درجا خشک مى شود. چهرٔه على از شرم 
به زىر مى افتد. زهرا که ابتدا از دىدن على خوشحال شده، از حالت گرفتٔه على، غمگىن 
مى شود. على به آرامى به سمت حوض مى آىد و مقابل زهرا مى اىستد. و به او خىره مى شود 
زهرا نىز به على زل مى زند. على که تحّمل نگاه معصومانه و اندوهگىن زهرا را ندارد، نفس 
عمىق حسرت بارى مى کشد و سر به زىر مى اندازد و با انگشتان دستش بازى مى کند. در 
اىن حىن، صداى گرىٔه نوزاد از داخل اتاق به گوش مى رسد. زهرا با کمى مکث برمى گردد 

و به سمت اتاق مى دود.
على لحظه اى با نگاه حسرت بار و غمزده اش رفتن زهرا را تعقىب مى کند و سپس 
به کنار شىر آب مى رود. کمى آب مى نوشد و روى لبٔه حوض مى نشىند. کفش ها را از پا 
درمى آورد و به نزدىکى خود پرت مى کند. از کفش هاى کهنٔه على جز الشه اى تّکه پاره 
چىزى نمانده. على به آرامى جوراب هاىش را درمى آورد. درد شدىدى در چهره اش نماىان 
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مى شود. با بىرون آوردن جوراب ها، پاهاى تاول زده و آش و الش او ظاهر مى شود. على 
پاهاى بى جان خود را به داخل آب حوض فرومى برد. خنکى آب، انگار آرامشى در وجود 

او اىجاد مى کند. على به آرامى سر در گرىبان فرو مى برد.
نماىى از زاوىٔه باال دىده مى شود که تنها بخشى از حىاط و حوض آب در مرکز آن 
قرار دارد. على در کنار حوض آب به گونه اى نشسته که انگار در مرکز ثقل زمىن جاى 
دارد. نور خورشىد در تأللؤ آب به گونه اى است که انگار حوض، به خصوص محدودٔه 

على نور باران شده.
نماى بسته اى از جمع ماهى هاى قرمز که به سمت دوربىن مى آىند و از کادر خارج 

مى شوند.
نماى بسته اى از داخل آب که تنها دو پاى على در کادر دىده مى شود.

سفىدى بىش از حّد پاها، اىن تصّور را به وجود مى آورد که انگار نورى از آن ساطع 
مى شود.

جمع ماهى هاى قرمز وارد کادر شده و به سمت پاهاى على مى لغزند.
نماى پاىانى )کادر بسته(: ماهى هاى قرمز به دور پاهاى على طواف مى کنند. ماهى ها، 

پاهاى على را بوسه باران مى کنند.

  خودآزماىى
1 ــ چرا على مى کوشد در اىن مسابقه نفر سوم شود؟

2 ــ در کدام بخش درس، نوىسنده چهرٔه فقر و غنا را نشان مى دهد؟
3 ــ چرا نوىسنده اىن فىلم نامه را »بّچه هاى آسمان« نامىده است؟

4 ــ با پىروى از سبک نوىسنده، به دلخواه، ماجراى اىن فىلم نامه را به گونه اى دىگر به پاىان برسانىد.
5 ــ در صورتى  که فىلم »بّچه هاى آسمان« را دىده اىد، آن را با متن درس مقاىسه کنىد.
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آورده اند که …
چون عمروبن لىث واسماعىل سامانى به ىکدىگر رسىدند، مصاف٭ کردند. اتّفاق 
چنان افتاد که عمروبن لىث به دِر بلخ شکسته شد و هفتاد هزار سوار او همه به هزىمت 
رفتند و چون او را پىش امىر اسماعىل آوردند، بفرمود تا او را به ىوزبانان٭ سپردند 
و اىن از عجاىب روزگار است. چون نماز دىگر شد، فّراشى که از آِن عمرولىث بود 
نزد  به  بر وى بسوخت.  افتاد؛ دلش  بر عمرولىث  در لشگرگاه مى گشت. چشمش 
او رفت. عمرو او را گفت: »امشب پىش من باش که بس تنها مانده ام«. بعد از آن 
گفت: »تا مردم1 زنده باشد، او را از قوت چاره نىست. تدبىر چىزى خوردنى کن که 
من گرسنه ام«. فّراش ىک من گوشت به دست آورد و دىگى آهنىن پىدا کرده، لختى 
سرگىن خشک برچىده، کلوخى دو سه فراهم نهاد تا قلىه٭ اى بکند. چون گوشت در 
دىگ انداخت و خود به طلب نمک شد، روز به آخر آمده بود. سگى بىامد و سر در 
دىگ کرد و پاره اى گوشت برداشت. دهنش بسوخت؛ سبک برآورد. حلقٔه دىگ 
در گردنش افتاد. از سوزش دىگ به آهنگ خاست و دىگ را ببرد. عمرولىث چون 
آن حال چنان دىد، رو سوى سپاه و نگاهبانان کرده، بخندىد، گفت: »عبرت گىرىد 
که من آن مردم که بامداد مطبخ مرا هزار و چهارصد شتر مى کشىد و شبانگاه سگى 

برداشته است و مى برد!« و گفت: »َاصبحُت امىرًا و امسىُت اسىرًا«.
سىاست نامه

1ــ انسان
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فصل دوم

 ادبّىات داستانى معاصر

اهداف کّلى فصل:
1ــ آشناىى با سىر تحّول و جلوه هاى گوناگون ادبّىات داستانى معاصر

2ــ آشناىى با نمونه هاىى از داستان هاى معاصر اىران
3ــ آشناىى با جرىان داستان نوىسى معاصر اىران

4ــ کسب تواناىى جهت انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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درس پنجم

 ادبّىات داستانى معاصر

نظىر  کتاب هاىى  با  مشروطه  دورٔه  اواىل  از  معاصر  داستانى  ادبّىات  به  آوردن  روى 
»سىاحت نامٔه ابراهىم بىگ« از زىن العابدىن مراغه اى و »مسالک المحسنىن« از عبدالّرحىم 

طالبوف آغاز شد.
اىن آثار، نه در قالب داستان و به صورت معمول و شناخته شدٔه امروز بلکه به شکل 
داستان و مقاله به قصد انتقاد از اوضاع ادارى، اجتماعى، سىاسى و اقتصادى آن روزگار 

نوشته مى شد. در کتاب ادبّىات سال گذشته با برخى از اىن گونه آثار آشنا شدىم.
خواندن داستان ها و رمان هاى ترجمه شده و پرماجراىى چون »کنت مونت کرىستو«، 
هنر  با  حدودى  تا  را  اىرانى  خوانندگان  ذهن  آنها  مانند  و  بالس«  »ژىل  تفنگدار«،  »سه 
داستان نوىسى غرب آشنا کرد. پىش از اىن، مردم اىران با قّصه خوانى خو گرفته بودند و 
قّصه هاىى نظىر رستم نامه، اسکندرنامه، حسىن کُرد معروف به شبسترى و امىرارسالن را 
مى خواندند. اىن نوع قّصه هاى عامىانه که به ظاهر هدفى جز سرگرم کردن خوانندگان و 
شنوندگان خود نداشتند در واقع براى ستاىش خوبى ها، جوانمردى ها و بزرگداشت خصاىل 
نىک و فضىلت هاى اخالقى به وجود آمده بودند و براى نقل در قهوه خانه ها و مجامع عمومى 
به مسائل اجتماعى و  آثار خود  نوىسندگان در  از مشروطه،  بعد  آنها استفاده مى شد.  از 
رنج هاى طبقات محروم جامعه پرداختند و با زور و بى عدالتى به جدال برخاستند. آنها با 
بهره گىرى از ادبّىات داستانى غرب، از نحوه و اسلوب قّصه نوىسى متداول پىش از مشروطه 
فاصله گرفتند. آنها اصول فّنى داستان نوىسى غرب را تا حدودى آموختند و رمان گونه هاىى 
آمىخته با انتقاد تند و مستقىم و گاه طنزآلود و هجوآمىز از اوضاع اجتماعى اىران نوشتند؛ 
مانند مجمع دىوانگان از صنعتى زاده، تهران مخوف از مشفق کاظمى، روزگارسىاه از عبّاس 

خلىلى، شهرناز از ىحىى دولت آبادى و …  .
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داستان کوتاه در اىران با مجموعٔه »ىکى بود ىکى نبود« اثر سّىد محّمدعلى جمال زاده 
در سال 1300 متولّد شد.

پس از جمال زاده نوىسندگانى دىگر چون صادق هداىت، بزرگ علوى، جالل آل احمد، 
سىمىن دانشور، محمود دولت آبادى و … هر ىک به تجارب تازه اى در زمىنٔه داستان کوتاه 
و بلند دست ىافتند و افق هاىى تازه را فراروى نوىسندگان جوان گشودند. در اىن فصل سه 

نمونه داستان از ادبّىات داستانى معاصر در اىران، معّرفى مى شود.

محّمدعلى جمال زاده در سال 1274 ش. در خانواده اى روحانى در اصفهان به دنىا آمد. در هفده سالگى 
براى تحصىل به بىروت رفت و سپس رهسپار پارىس شد.

او نخستىن مجموعٔه داستان هاى کوتاه اىرانى را تحت عنوان »ىکى 
بود ىکى نبود« در سال 1300 منتشر کرد. به اعتبار همىن کتاب، جمال زاده را 
آغازگر سبک واقع گراىى در نثر معاصر فارسى و پدر داستان نوىسى دانسته اند. 
در اىن داستان ها، گوشه هاىى از زندگى اىرانىان در دورٔه مشروطه به صورتى 
اصطالحات  و  از ضرب المثل ها  آکنده  و  طنزآمىز  ساده،  نثرى  با  و  انتقادى 

عامىانه بىان شده است.
بعضى دىگر از آثار جمال زاده عبارت اند از: دارالمجانىن، سروته ىک 
کرباس، تلخ و شىرىن، هفت کشور، شورآباد، راه آب نامه، قّصه هاى کوتاه براى 

بّچه هاى رىش دار و قّصٔه ما به سر رسىد.
محّمدعلى جمال زاده در سال 1376 در ژنو چهره در نقاب خاک کشىد.

کباب غاز
ىا

رساله در حکمت مطلقۀ »ازماست که برماست«

شب عىد نوروز بود و موقع ترفىع٭ رتبه1. در اداره با هم قطارها قرار و مدار گذاشته 
بودىم که هر کس، اّول ترفىع رتبه ىافت به عنوان ولىمه٭ کباب غاز صحىحى بدهد، دوستان 

نوش جان نموده به عمر و عّزتش دعا کنند.
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زد و ترفىع رتبه به اسم من در آمد. فورًا مسئلٔه مىهمانى و قرار با رفقا را با عىالم 
که به تازگى با هم عروسى کرده بودىم، در مىان گذاشتم. گفت: »تو شىرىنى عروسى هم به 
دوستانت نداده اى و باىد در اىن موقع درست جلوشان درآىى ولى چىزى که هست چون 
ظرف و کارد و چنگال براى دوازده نفر بىشتر ندارىم ىا باىد باز ىک دست دىگر خرىد و ىا 

باىد عّدهٔ مىهمان بىشتر از ىازده نفر نباشد که با خودت بشود دوازده نفر.«
گفتم: »خودت بهتر مى دانى که در اىن شب عىدى مالّىه از چه قرار است و بودجه 
ابدًا اجازٔه خرىدن خرت و پرت تازه نمى دهد و دوستان من هم از بىست و سه چهار نفر 

کمتر نمى شوند.«
گفت: »تنها همان رتبه هاى باال را وعده بگىر و مابقى را نقدًا خط بکش و بگذار 

سماق بمکند.«
بابا خدا را خوش نمى آىد. اىن  گفتم: »اى 
بدبخت ها سال آزگار٭ ىک بار براىشان چنىن پاىى 
مى افتد و شکم ها را مّدتى است صابون زده اند که 
کباب غاز بخورند و ساعت شمارى مى کنند. چطور 
است از منزل ىکى از دوست و آشناىان ىک دست 

دىگر ظرف و لوازم عارىه٭ بگىرىم.«
با اوقات تلخ گفت: »اىن خىال را از سرت 
از  بعد  اّول  مىهمانى  در  است  محال  که  کن  بىرون 
عروسى بگذارم از کسى چىز عارىه وارد اىن خانه 
بشود. مگر نمى دانى که شکوم٭ ندارد و بچٔه اّول 

مى مىرد؟«
گفتم: »پس چاره اى نىست جز اىن که دو روز 
مهمانى بدهىم. ىک روز ىک دسته بىاىند و بخورند 

و فرداى آن روز دسته اى دىگر.«
عىالم با اىن ترتىب موافقت کرد و بنا شد روز 



 32 

دوم عىد نوروز دستٔه اّول و روز سوم دستٔه دوم بىاىند.
اىنک روز دوم عىد است و تدارک پذىراىى از هر جهت دىده شده است، عالوه بر غاز 
معهود، آش جو اعال و کباب بّرٔه ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلّفات 
روبه راه شده است. در تختخواب گرم و نرم تازه اى لم داده بودم و به تفرىح تمام مشغول 
خواندن حکاىت هاى بى نظىر صادق هداىت بودم. درست کىفور شده بودم که عىالم وارد 
براى  تنى توست و  آمده مى گوىد پسر عموى  نام،  شد و گفت: جوان دىالقى٭ مصطفى 

عىد  مبارکى شرفىاب شده است.
ىا  پنج  به سّن بىست و  مصطفى پسر عموى دخترداىى خالٔه مادرم مى شد. جوانى 
بىست و شش. الت و لوت و آسمان جل و بى دست و پا و پخمه و تا بخواهى بدرىخت و 
بدقواره. الحمدللّه که سالى ىک مرتبه بىشتر از زىارت جمالش مسرور و مشعوف نمى شدم.
به زنم گفتم تو را به خدا بگو فالنى هنوز از خواب بىدار نشده و شّر اىن غول بى شاخ 

و دم را از سر ما بکن.
گفت: »به من دخلى ندارد. ماشاءاللّه هفت قرآن به مىان2 پسر عموى خودت است. 

هر گلى هست به سر خودت بزن.«
دىدم چاره اى نىست و خدا را هم خوش نمى آىد اىن بىچاره را که البد از راه دور و 
دراز با شکم گرسنه و پاى برهنه به امىد چند رىال عىدى آمده ناامىد کنم. پىش خود گفتم: 
»چنىن روز مبارکى صلٔه ارحام نکنى کى خواهى کرد.« لهذا صداىش کردم. سرش را خم 
کرده وارد شد. دىدم ماشاءاللّه چشم بد دور آقا واتر ّقىده اند3. قدش درازتر و تک و پوزش4 
کرىه تر شده است. گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده اى بود که همان ساعت در دىگ 

مشغول کباب شدن بود.
از توصىف لباسش بهتر است بگذرم ولى همىن قدر مى دانم که سر زانوهاى شلوارش 
که از بس شسته بودند به قدر ىک وجب خورد رفته بود5 چنان باد کرده بود که راستى  راستى 

تصّور کردم دو رأس هندوانه از جاىى کش رفته و در آنجا مخفى کرده است.
مشغول تماشا و ورانداز اىن مخلوق کمىاب و شٌی  ُعجاب6 بودم که عىالم هراسان وارد 
شده گفت: »خاک به سرم، مرد حسابى اگر اىن غاز را براى مىهمان هاى امروز بىاورىم، 
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براى مىهمان هاى فردا از کجا غاز خواهى آورد؟ تو که ىک غاز بىشتر نىاورده اى و به همٔه 
دوستانت هم وعدٔه کباب غاز داده اى!«

دىدم حرف حسابى است و بد غفلتى شده؛ گفتم: »آىا نمى شود نصف غاز را امروز 
و نصف دىگرش را فردا سر مىز آورد؟«

گفت: »مگر مى خواهى آبروى خودت را برىزى؟ هرگز دىده نشده که نصف غاز سر 
سفره بىاورند. تمام ُحسن کباب غاز به اىن است که دست نخورده و سر به ُمهر روى مىز بىاىد.«
حّقاً که حرف منطقى بود و هىچ برو برگرد نداشت. پس از مّدتى اندىشه و استشاره٭ 
چارٔه منحصر به فرد را در اىن دىدم که هرطور شده تا زود است ىک غاز دىگر دست و پا 
کنىم. به خود گفتم اىن مصطفى گرچه زىاد کودن و بى نهاىت چلمن٭ است، ولى پىدا کردن 
ىک دانه غاز در شهر بزرگى مثل تهران کشف امرىکا و شکستن گردن رستم که نىست. البد 
اىن قدرها از دستش ساخته است. به او خطاب کرده گفتم: »مصطفى جان، البد ملتفت 
شده اى مطلب از چه قرار است. مى خواهم امروز نشان بدهى که چند مرده حاّلجى و از 

زىر سنگ  هم شده ىک عدد غاز خوب و تازه به هر قىمتى شده براى ما پىدا کنى.«
مصطفى به عادت معهود ابتدا مبلغى سرخ و سىاه شد و باألخره صداىش برىده برىده 
مثل صداى قلىانى که آبش را کم و زىاد کنند، از نى پىچ حلقوم بىرون آمد و معلوم شد 
مى فرماىند: »در اىن روز عىد قىد غاز را باىد به کلّى زد و از اىن خىال باىد منصرف شد؛ 

چون که در تمام شهر ىک دکّان باز نىست.«
با حال استىصال٭ پرسىدم: »پس چه خاکى به سر برىزم!« با همان صدا آب دهن را فرو 
برده گفت: »واللّه چه عرض کنم، مختارىد ولى خوب بود مىهمانى را پس مى خواندىد7.« 
گفتم: »خدا عقلت بدهد؛ ىک ساعت دىگر مهمان ها وارد مى شوند. چطور پس بخوانم؟« 
گفت: »خودتان را بزنىد به ناخوشى و بگوىىد طبىب قدغن کرده؛ از تختخواب پاىىن نىاىىد.« 
گفتم: »همىن امروز صبح به چند نفرشان تلفن کرده ام. چطور بگوىم ناخوشم؟« گفت: 
»بگوىىد غاز خرىده بودم سگ برد.« گفتم:» تو رفقاى مرا نمى شناسى. بچه قنداقى که 
نىستند که هر چه بگوىم آنها هم مثل بچٔه آدم باور کنند. خواهند گفت مى خواستى ىک غاز 
دىگر بخرى و اصالً پا پَى مى شوند8 که سگ را بىاور تا حسابش را دستش بدهىم.« گفت: 
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»بسپارىد اصالً بگوىند آقا منزل تشرىف ندارند و به زىارت حضرت معصومه رفته اند.«
دىدم زىاد پرت و پال٭ مى گوىد. گفتم: »مصطفى مى دانى چىست. عىدى تو را حاضر 
کرده ام. اىن اسکناس را مى گىرى و زود مى روى که مى خواهم هر چه زودتر از قول من 
و خانم به زن عموجانم سالم برسانى و بگوىى ان شاءاللّه اىن سال نو به شما مبارک باشد و 

هزار سال به اىن سال ها برسىد.«
ولى معلوم بود که فکر و خىال مصطفى جاى دىگر است؛ بدون آنکه اصالً به حرف هاى 
من گوش داده باشد دنبالٔه افکار خود را گرفته گفت: »اگر ممکن باشد شىوه اى سوار کرد 
که امروز مهمان ها دست به غاز نزنند مى شود همىن غاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر 

سفره آورد.«
اىن حرف که در بادى٭ امر زىاد بى پا و بى معنى به نظر مى آمد، کم کم وقتى درست آن 
را در زواىا و خفاىاى٭ خاطر و مخّىله نشخوار کردم معلوم شد آن قدرها هم نامعقول نىست و 
نباىد زىاد سرسرى گرفت. هر چه بىشتر در اىن باب دقىق شدم، ىک نوع امىدوارى در خود 
حس نمودم و ستارٔه ضعىفى در شبستان تىره و تار درونم درخشىدن گرفت. رفته رفته سر 
دماغ آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفى نموده گفتم: »اّولىن بار است که از تو ىک کلمه 
حرف حسابى مى شنوم ولى به نظرم اىن گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد. باىد 
خودت مهارتى به خرج بدهى که احدى از مهمانان در صدد دست زدن به اىن غاز برنىاىند.«
مصطفى هم جانى گرفت و گرچه هنوز درست دستگىرش نشده بود که مقصود من 
چىست و مهار شتر را به کدام جانب مى خواهم بکشم، آثار شادى در َوَجناتش٭ نمودار 
گردىد. بر تعارف و خوش زبانى افزوده گفتم: »چرا نمى آىى بنشىنى؟ نزدىک تر بىا، روى 
اىن صندلى مخمل پهلوى خودم بنشىن. بگو ببىنم حال و احوالت چطور است؟ چه کارها 
مى کنى؟ مى خواهى براىت شغل خوب و زن مناسبى پىدا کنم؟ چرا گز نمى خورى؟ از اىن 

باقلبا )باقلوا( نوش جان کن که سوغات ىزد است ….«.
خواست  و  داد  جا  مخمل  صندلى  روى  را  معوجش  و  کج  و  دراز  قد  مصطفى 
جوىده  جوىده از اىن بروز َمَحّبت و دل بستگى غىر مترّقبٔه هرگز ندىده و نشنىده سپاس گزارى 
کند ولى مهلتش نداده گفتم: »استغفراللّه، اىن حرف ها چىست. تو برادر کوچک من هستى. 
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 وللّه که امروز باىد ناهار را با ما صرف کنى.  اصالً امروز هم نمى گذارم از اىنجا بروى. ِاالّٰ
همىن اآلن هم به خانم مى سپارم ىک دست از لباس هاى شىک خودم هم بدهد بپوشى و 
نو  نوار که شدى، باىد سر مىز پهلوى خودم بنشىنى. چىزى که هست ملتفت باش وقتى بعد 
از مقّدمات، آش جو و کباب بّره و برنج و خورش، غاز را روى مىز آوردند، مى گوىى اى بابا 
دستم به دامانتان، دىگر شکم ما جا ندارد. اىن قدر خورده اىم که نزدىک است بترکىم. کاه از 
خودمان نىست کاهدان که از خودمان است. از طرف خود و اىن آقاىان استدعاى عاجزانه 
دارم بفرماىىد همىن طور اىن دْورى٭ را برگردانند به اندرون و اگر خىلى اصرار دارىد ممکن 
است باز ىکى از اىّام همىن بهار خدمت رسىده، از نو دلى از عزا درآورىم ولى خدا شاهد 
است امروز بىش از اىن به ما بخورانىد همىن جا بسترى شده وبال جانت مى گردىم. مگر 
آنکه مرگ ما را خواسته باشىد. آن وقت من هم هر چه اصرار و تعارف مى کنم تو بىشتر ِابا 
و امتناع مى ورزى و به هر شىوه اى هست، مهمانان دىگر را هم با خودت همراه مى کنى.«
مصطفى که با دهن باز و گردن دراز حرف هاى مرا گوش مى داد، پوزخند نمکىنى زد 

و گفت: »خوب دستگىرم شد. خاطر جمع باشىد که از عهده برخواهم آمد.«
چندىن بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد بعد براى تبدىل لباس و آراستن سر و 

وضع او را به اتاق دىگر فرستادم.
دو ساعت بعد مهمان ها بدون تخلّف، تمام و کمال دور مىز حلقه زده در صرف کردن 
صىغٔه »بلّعُت«٭ اهتمام تامى داشتند که ناگهان مصطفى با لباس تازه و جوراب و کراوات 
ابرىشمى ممتاز و پوتىن جىر بّراق خرامان چون طاووس مست وارد شد. خىلى تعّجب کردم 
که با آن قد دراز چه حّقه اى به کار برده که لباس من اىن طور قالب بدنش در آمده است. 

گوىى جامه اى بود که درزِى٭ ازل به قامت زىباى جناب اىشان دوخته است.
آقاى مصطفى خان با کمال متانت و دلرباىى تعارفات معمولى را برگزار کرده با وقار و 
خون سردى هر چه تمام تر بر سر مىز قرار گرفت. او را به عنوان ىکى از جوان هاى فاضل و 
الىق پاىتخت به رفقا معّرفى کردم و چون دىدم به خوبى از عهدٔه وظاىف مقّررٔه خود برمى آىد 
قلباً خىلى مسرور شدم و در باب آن مسئلٔه معهود خاطرم داشت کم کم به کلّى آسوده مى شد.
محتاج به تذکار نىست که اىشان در خوراک هم سر سوزنى قصور را جاىز نمى شمردند. 
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حاال دىگر چانه اش هم گرم شده و در خوش زبانى و حّرافى و شوخى و بذله و لطىفه نوک 
جمع را چىده و متکلّم وحده و مجلس آراى بالمعارض٭ شده است.
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اىن آدم بى چشم و رو که از امامزاده داود و حضرت عبدالعظىم قدم آن طرف تر نگذاشته 
بود، از سرگذشت هاى خود در شىکاگو و منچستر و پارىس و شهرهاى دىگرى از اروپا 
و امرىکا چىزها حکاىت مى کرد که چىزى نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم. 
همه گوش شده بودند و اىشان زبان. عجب در اىن است که فرورفتن لقمه هاى پى درپى ابدًا 
جلوى صداىش را نمى گرفت. گوىى حنجره اش دو تنبوشه٭ داشت؛ ىکى براى بلعىدن لقمه 

و دىگرى براى بىرون دادن حرف هاى قلنبه.
به خواندن قصىده اى که مى گفت همىن  بنا کرد  به مناسبت صحبت از سىزده عىد 
دىروز ساخته است. فرىاد، فغان مرحبا و آفرىن به آسمان بلند شد. دو نفر از آقاىان که خىلى 
اّدعاى فضل و کمالشان مى شد، مقدارى از ابىات را دو بار و سه بار مکّرر خواستند. ىکى 
از حّضار که کبّادٔه شعر و ادب مى کشىد9، چنان محظوظ٭ گردىده بود که جلو رفته جبهٔه٭ 
شاعر را بوسىده گفت: »اى واللّه حقىقتاً استادى« و از تخلّص او پرسىد. مصطفى به رسم 
تحقىر چىن به صورت انداخته گفت: »من تخلّص را از زواىد و از جمله رسوم و عاداتى 
مى دانم که باىد متروک گردد ولى به اصرار مرحوم ادىب پىشاورى که خىلى به من لطف 
داشتند و در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و کاسه و کوزه ىکى شده بودىم، کلمٔه »استاد« 
را برحسب پىشنهاد اىشان اختىار کردم اّما خوش ندارم زىاد استعمال کنم.« همٔه حّضار 

ىک صدا تصدىق کردند که تخلّصى بس بجاست و واقعاً سزاوار حضرت اىشان است.
در آن اثنا صداى زنگ تلفـن از سرسراى عمارت بلند شد. آقاى استادى روبه نوکر 
نمـوده فـرمودند: »هم قـطار احتمال مى دهـم وزىـر داخله بـاشد و مرا بـخواهد. بگوىىد فالنى 
حاال سر مىز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد« ولى معلوم شد نمره غلطى بوده است.
با همان زباِن بى زبانى نگاه، حّقش را کف  تو چشمش مى افتاد،  اگر چشمم احىاناً 
دستش مى گذاشتم. ولى شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربرىده مدام در 

روى مىز از اىن بشقاب به آن بشقاب مى دوىد و به کاىنات اعتنا نداشت.
حاال آش جو و کباب بّره و پلو و چلو و مخلّفات دىگر صرف شده است و موقع مناسبى 
است که کباب غاز را بىاورند .دلم مى تپد. خادم را دىدم که قاب بر روى دست وارد شد و 

ىک رأس غاز فربه و برشته در وسط مىز گذاشت و ناپدىد شد.
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که  کند  مستش  چنان  غاز  بوى  نکند  که  است  مصطفى  پىش  حواسم  دانگ  شش 
دامنش از دست برود. ولى خىر، الحمدللّه هنوز عقلش به جا و سرش توى حساب است. 
به محض اىنکه چشمش به غاز افتاد رو به مهمان ها نموده گفت: »آقاىان تصدىق بفرماىىد که 
مىزبان عزىز ما اىن ىک دم را دىگر خوش نخواند. آىا حاال هم وقت آوردن غاز است؟ من 
که شخصاً تا خرخره خورده ام و اگر سرم را از تنم جدا کنىد ىک لقمه هم دىگر نمى توانم 
بخورم ولو مائدٔه آسمانى باشد. ما که خىال ندارىم از اىنجا ىک راست به مرىض خانٔه دولتى 
بروىم. معدٔه انسان که گاوخونى زنده رود نىست که هر چه توىش برىزى پر نشود.« آنگاه نوکر 
را صدا زده گفت: »بىا هم قطار، آقاىان خواهش دارند اىن غاز را بردارى و بى برو برگرد 

ىکسر ببرى به اندرون.«
مهمان ها سخت در محظور گىر کرده10 و تکلىف خود را نمى دانند. از ىک طرف بوى 
کباب تازه به دماغشان رسىده است و ابدًا بى مىل نىستند ولو به عنوان مقاىسه باشد لقمه اى از 
آن چشىده طعم و مزٔه غاز را با بّره بسنجند ولى در مقابل تظاهرات شخص شخىصى٭ چون 
آقـاى استاد دو  دل مانـده بودند و گـرچه چشم هاىشان بـه غاز دوختـه شده بـود، خواهى 
نخواهى جز تصدىق حرف هاى مصطفى و بله و البّته گفتن چاره اى نداشتند. دىدم توطئٔه ما 
دارد مى ماسد. دلم مى خواست مى توانستم صدآفرىن به مصطفى گفته از آن تارىخ به بعد زىر 
بغلش را بگىرم و براىش کار مناسبى دست و پا کنم ولى محض حفظ ظاهر و خالى نبودن 
عرىضه کارد پهن و درازى شبىه به ساطور قّصابى به دست گرفته بودم مدام به غاز حمـله 
آورده و چنـان وانمود مى کردم که مى خواهم اىن حىوان بى ىاروىاور را از هم بـدرم و ضمناً 
ىک  رىـز تعارف و اصرار بـود که بـه شکم آقـاى استاد مى بستم که محـض خاطر من هـم 
شده فقـط ىک لقمه مىل بفرماىىد که الاقل زحمت آشپز از مىان نرود و دماغش نسوزد.

خوشبختانه قّصاب زبان غاز را با کلّه اش برىده بود وااّل چه چىزها که با آن زبان به مِن 
بى حىاى دورو نمى گفت. خالصه آنکه از من همه اصرار بود و از مصطفى انکار و عاقبت 
کار به جاىى کشىد که مهمان ها هم با او هم صدا شدند و دسته جمعى خواستار بردن غاز و 

هوادار تمامّىت و عدم تجاوز به آن گردىدند.
کار داشت به دلخواه انجام مى ىافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقاىان حىف 
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نىست از چنىن غازى گذشت که شکمش را از آلوى بَـَرغان پرکرده اند و منحصرًا با کرٔه 
فرنگى سرخ شده است؟ هنوز اىن کالم از دهن خرد شدٔه ما بىرون نجسته بود که مصطفى 
مثل اىنکه غفلتاً فنرش در رفته باشد بى اختىار دست دراز کرد و ىک کتف غاز را کنده به 
نىش کشىد و گفت: »حاال که مى فرماىىد با آلوى بَـَرغان پر شده و با کرٔه فرنگى سرخش 
کرده اند، روا نىست بىش از اىن روى مىزبان محترم را زمىن انداخت و محض خاطر اىشان 
هم شده ىک لقمٔه مختصر مى چشىم.« دىگران که منتظر چنىن حرفى بودند فرصت نداده 
مانند قحطى زدگان به جان غاز افتادند و در ىک چشم به هم زدن گوشت و استخوان غاز 
مادر مرده مانند گوشت و استخوان شتر قربانى در کمرکش دوازده حلقوم و کتل٭ و گردنٔه 
به زبان  ىعنى  پىموده  بلع و هضم و تحلىل را  ىک دوجىن شکم و روده مراحل مضغ٭ و 
خودمانى رندان چنان کلکش را کندند که گوىى هرگز غازى قدم به عالم وجود ننهاده بود! 
مى گوىند انسان حىوانى است گوشت خوار ولى اىن مخلوقات عجىب گوىا استخوان خور 
خلق شده بودند. واقعاً مثل اىن بود که هر کدام ىک معدٔه ىدکى هم همراه آورده باشند. هىچ 
باور کردنى نبود که سر همىن مىز آقاىان دو ساعت تمام کارد و چنگال به دست با ىک خروار 
گوشت و پوست و بقوالت٭ و حبوبات در کشمکش و تالش بوده اند و ته بشقاب ها را هم 
لىسىده انـد، هر دوازده تـن تـمام و کمال و راست و حسابى از سر نـو مشغول خوردن شدند 
و بـه چشم خودم دىـدم که غاز گلگونم لَخت لَخت و ِقـطعًة بعد ُاخرى11 طعـمٔه اىن جماعت 
کرکس صفت شده َو کأَن لم ىکن شىئاً مـذکورًا 12 در گورستان شکم آقاىـان نـاپدىد گردىد.
بـه جز  و  دهانم خشک شده  بـه  آب  هولناک  منظرٔه  اىن  تماشاى  از  مى گـوىى  مـرا 
تحـوىـل دادن خنـده هاى زورکى و خـوش آمـدگـوىى هاى ساختگى کارى از دستم ساخـته 

نبود.
در همان بحبوحٔه٭  بخوربخور که منظرٔه فنا و زوال غاز خدا بىامرز، مرا به ىاد بى ثباتى 
فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر و فرىب جهان پتىاره٭ و وقاحت اىن مصطفاى 
بدقواره انداخته بود، باز صداى تلفن بلند شد. بىرون َجستم و فورًا برگشته گفتم: »آقاى 
مصطفى خان، وزىر داخله شخصاً پاى تلفن است و اصرار دارد دو کلمه با خود شما صحبت 
بدارد.« ىارو حساب کار را کرده بدون آنکه سرسوزنى خود را از تک وتا بىندازد، دل به 
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درىا زده و به دنبال من از اتاق بىرون آمد.
به مجّرد اىنکه از اتاق بىرون آمدىم، در را بستم و صداى کشىدٔه آب نکشىده اى به قول 
متجّددىن طنىن انداز گردىد و پنج انگشت دعاگو به معّىت مچ و کف و ما ىتعلُّق ِبه13، بِر روى 
صورت گل انداختٔه آقاى استادى نقش بست. گفتم: »خانه خراب تا حلقوم بلعىده بودى، 
باز تا چشمت به غاز افتاد، دىن و اىمان را باختى و به منى که چون توىى را صندوقچٔه سّر 
خود قرار داده بودم، خىانت ورزىدى و نارو زدى. ِد بگىر که اىن نازشستت باشد«. و باز 

کشىدٔه دىگرى، نثارش کردم.
با همان صداى برىده و زبان گرفته و ادا و اطوارهاى معمولى خودش که در تمام مّدت 
ناهار اثرى از آن هوىدا نبود، نفس زنان و هق هق کنان گفت: »پسر عموجان، من چه گناهى 
دارم؟ مگر ىادتان رفته که وقتى با هم قرار و مدار گذاشتىم، شما فقط صحبت از غاز کردىد. 
کى گفته بودىد که توى روغن فرنگى سرخ شده و توى شکمش هم آلوى بَرغان گذاشته اند؟ 

تصدىق بفرماىىد که اگر تقصىرى هست با شماست نه با من.«
به قدرى عصبانى شده بودم که چشمم جاىى را نمى دىد. از اىن بهانه تراشى هاىش داشتم 
شاخ درمى آوردم. بى اختىار دِر خانه را باز کرده و اىن جوان نمک ناشناس را مانند موشى 
که از خمرٔه روغن بىرون کشىده باشند بىرون انداختم و قدرى براى به جا آمدن احوال و 
تسکىن غلىان٭ درونى در حىاط قدم زده، آن گاه با صورتى که گوىى قشرى از خندٔه تصّنعى 

روى آن کشىده باشند، وارد اتاق مهمان ها شدم.
معذرت  »آقا مصطفى خىلى  گفتم:  دراز کشىده اند.  و راست مهمان ها  دىدم چپ 
خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظى با آقاىان بروند. وزىر داخله اتومبىل شخصى 

خود را فرستاده بود که فورًا آنجا بروند و دىگر نخواستند مزاحم آقاىان بشوند.«
همٔه اهل مجلس تأسف خوردند و از خوش مشربى و خوش محضرى و فضل و 
کمال او چىزها گفتند و براى دعوت اىشان به مجالس خود نمرٔه تلفن و نشان منزل او را 
از من خواستند و من هم از شما چه پنهان با کمال بى چشم و روىى بدون آنکه خم به ابرو 

بىاورم، همه را به غلط دادم.
فرداى آن روز به خاطرم آمد که دىروز ىک دست از بهترىن لباس هاى نودوز خود 
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را با کلّّىٔه متفّرعات٭ به انضمام ماىَحتوى٭ ىعنى آقاى استادى مصطفى خان به دست چالق 
شدٔه خودم از خانه بىرون انداخته ام ولى چون تىرى که از شست رفته باز نمى گردد، ىک 
بار دىگر به کالم بلند پاىٔه »از ماست که بر ماست« اىمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم که 

تا من باشم دىگر پىرامون ترفىع رتبه نگردم.

 توضىحات
1 ــ باال رفتن درجه و حقوق کارمند دولت با توّجه به سوابق و سنوات خدمت او.

2 ــ براى پرهىز از بدى ىا دور شدن از مصىبت، اىن جمله به صورت دعا به کار مى رفت.
3 ــ تنزل کردن، به عقب برگشتن.

4 ــ تک و پوز، دک و پوز: سر و وضع، قىافٔه ظاهرى
5 ــ ساىىده شدن و از بىن رفتن.

 هذا لََشىٌئ ُعجاٌب« سورٔه ص آىٔه 5 که معموالً براى اشاره به امرى شگفت به کار مى رود. 6 ــ اشاره به آىٔه »ِانَّ
7 ــ دعوت را پس گرفتن.

8 ــ در امرى اصرار ورزىدن.
9 ــ کبّادهٔ چىزى را کشىدن ىعنى اّدعاى چىزى داشتن، خواستار چىزى بودن.

10 ــ در تنگنا افتادن، رودر باىستى.
11 ــ تّکه اى بعد از تّکٔه دىگر.

12 ــ بخشى از آىٔه اّول سورٔه دهر است به معنى »چىزى قابل ذکر نبود«. در اىن داستان ىعنى تمام خوراکى ها 
سر به نىست شد.

13 ــ آنچه بدان وابسته است.

بىاموزىم
به جمله هاى زىر توّجه کنىد:

 تنها همان رتبه هاى باال را وعده بگىر و مابقى را نقدًا خط بکش.
 با حال استىصال پرسىدم: »پس چه خاکى به سر برىزم؟«

در جمله هاى باال دو عبارِت مشّخص شده داراى دو معنى نزدىک و 
دور هستند. اّما معنى دور آنها مورد نظر است. »خط  بکش« در اصطالح ىعنى 
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نادىده بگىر و »چه خاکى به سر برىزم؟« ىعنى چه کار باىد بکنم؟ در جمله هاى 
مقصود  واقعى  و  نزدىک  معانى  و  است  نظر  مورد  دور  معانى  اىن  شده  ذکر 
نوىسنده را نمى رساند، به اىن کاربرد کناىه مى گوىند. اکنون به چند نمونٔه دىگر 

از کناىه ها توّجه کنىد.
دست و پا کردن ــ سماق مکىدن ــ تا خرخره خوردن ــ روى کسى را 

زمىن انداختن ــ شکم را صابون زدن و … .

  خودآزماىى
1 ــ محورى ترىن پىام اىن داستان چىست؟
2 ــ به نظر شما نقطٔه اوج داستان کجاست؟

3 ــ نوىسنده از کدام شىوه هاى نوىسندگى براى تأثىرگذارى بىشتر استفاده کرده است؟
4 ــ عبارت هاى زىر را معنا کنىد:

ج بودن جلو کسى درآمدن، سماق مکىدن، شکم را صابون زدن، چند مرده حال ّ
5 ــ دو نمونه از توصىفات زىباى درس را بىان کنىد.

6 ــ پنج ترکىب و اصطالح عامىانه را در درس پىدا کنىد.
با اىن درس  به هوا خاست« را در کالس بخوانىد و  با کمک دبىر خود شعر »روزى زسر سنگ عقابى  ــ   7

مقاىسه کنىد.


