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 ي اصالت اثر و رعايت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

هاِي ناشي از انجام تمامي حقوق مادّي و معنوي مترتب بر نتايج، ابتكارات، اختراعات و نوآوري
با رعايت  باشد. نقل مطلب از اين اثر،مي دانشگاه محقق اردبيلياين پژوهش، متعلق به 

 مقرّرات مربوطه و با ذكر نام دانشگاه محقق اردبيلي، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است.

  
ــش ــد دان ــور معتم ــاء حســين پ ــب ثن ــهاينجان ــي                    مقطــع كارشناســي ارشــد رشــته يآموخت ــات فارس ــان و ادبي ي زب

ي دانشــجويي ســي دانشــگاه محقــق اردبيلــي بــه شــمارهي زبــان و ادبيــات فارگــرايش ادبيــات پايــداري دانشــكده
بررسي درد، رنج و مصــائب جنــگ  ي تحصيلي خود تحت عنواننامهكه در تاريخ                از پايان  ٩٨٣١١٤٤١٠٢

  شوم كه:ام، متعهد ميدفاع نموده پورهاي شهريار مندنيدر داستان
  
ونه مــدرك تحصــيلي يــا بــه عنــوان هرگونــه فعاليــت پژوهشــي در ســاير  گنامه را قبالً براي دريافت هيچ) اين پايان١

  ام.ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي داخل و خارج از كشور ارائه ننمودهدانشگاه
 گيرم.ي تحصيلي خود را بر عهده مينامه) مسئوليت صحّت و سقم تمامي مندرجات پايان٢

  باشد.اينجانب مينامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط ) اين پايان٣
ام، مطــابق ضــوابط و مقــرّرات مربوطــه و بــا ) در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران استفاده نموده٤

رعايت اصل امانتداري علمي، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در مــتن و فهرســت منــابع و مآخــذ ذكــر 
  ام.نموده

برداري اعم از نشر كتــاب، ثبــت اختــراع و ... از ايــن تحصيل، قصد استفاده يا هر گونه بهره) چنانچه بعد از فراغت از ٥
  ي معاونت پژوهشي و فنّاوري دانشگاه محقق اردبيلي، مجوزهاي الزم را اخذ نمايم.نامه را داشته باشم، از حوزهپايان

هــا و انــواع هــا، ســمينارها، گردهمــاييكنفــرانس ها،نامه در همايشي مستخرج از اين پاياني مقاله) در صورت ارائه٦
  مجالت، نام دانشگاه محقق اردبيلي را در كنار نام نويسندگان (دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور) ذكر نمايم.

، ) چنانچه در هر مقطع زماني، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقــب ناشــي از آن (منجملــه ابطــال مــدرك تحصــيلي٧
دانم با اينجانــب مطــابق ضــوابط و پذيرم و دانشگاه محقق اردبيلي را مجاز ميدانشگاه و ...) را مي طرح شكايت توسط

 مقرّرات مربوطه رفتار نمايد.
 

  نام ونام خانوادگي دانشجو: ثناء حسين پور معتمد
  امضا
  تاريخ
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 ادبيات و علوم انسانيي دانشكده

 زبان و ادبيات فارسيگروه آموزشي 

  
  

  ي كارشناسي ارشدبراي دريافت درجه نامهپايان
  ي زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداريدر رشته

  

  عنوان:

  پورهاي شهريار مندنيداستانبررسي درد، رنج و مصائب جنگ در 
  
  

   :راهنما(اساتيد)  استاد
  دكتر رامين محرمي

  
  

 :مشاور(اساتيد)  استاد

  دكتر عسگر صالحي
  
  

 :پژوهشگر

 ثناء حسين پور معتمد

  
  فصل سال

  ١٤٠٠دي ماه 
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  ادبيات و علوم انسانيي دانشكده

 زبان و ادبيات فارسيگروه آموزشي 

  
  ي كارشناسي ارشدفت درجهبراي دريا نامهپايان
  ي زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداريدر رشته

  

  عنوان:

  پورهاي شهريار مندنيدرد، رنج و مصائب جنگ در داستان
  

 :پژوهشگر

  ثناء حسين پور معتمد
 
  

  ............................ يدرجه با نامهپايان ي داورانكميتهي شده تصويب و ارزيابي

  امضاء  سمت  ي علميمرتبه  ام و نام خانوادگين

    ي داوراناستاد راهنما و رييس كميته  دانشيار  دكتر رامين محرمي

    استاد مشاور  دانشيار  دكتر عسگر صالحي

    داور  دانشيار  دكتر خدابخش اسداللهي

  
  سال –ماه 
  ١٤٠٠ دي
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  تقديم به:
كــه  ترين واژه هــا در لغــت نامــه دلــم، مــادر مهربــانم مقدس

و پــدرم كــه در  زندگيم را مديون مهر و عطوفــت او مــي دانــم

ــوز و  ــاوري دلس ــواره ي ــدگي هم ــاي زن ــواري ه ــا و دش ــختي ه س

   فداكار و پشتيباني محكم و مطمئن برايم بود.
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اری    :پاس
ی ح  ی  مـا ـه و ر ـی و ی  غ ، تالش  ی  مات  ه از ز م  ی دا ود الزم  جا   ـی  ا ن  ـ ـر را ی د نـاب آ ـرم  مـای  ـتاد را مـا ا

م. ه با ی را دا در دا ش و    مال 
د  ـد ا  ـذ ـش را  و ـن  شـاوره ا ه  ی  س صال ر  ی د ناب آ ی  ا تاد  من از ا ـی ـول دوران  ـه   ـی  ا ید  مـام اسـا خـار  و  ا

ه ام   رشان دا م را   م.،  ب ع ما ی  ش  ی و  دردا   ما 
ھار  د، ا ود ر یاری  ن  ا  ا ی  و د و   یک   ود نارم  ر   ن  ه  ا ی  سا مام  م و  تا واده ام، دو ه از خا م. خا ی  ی    در دا
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  ثناء :نام                                   پور معتمد      : حسيندانشجو خانوادگي نام

  پورهاي شهريار مندنيبررسي درد، رنج و مصائب جنگ در داستان :نامهپايان عنوان

  

  دكتر رامين محرمي :راهنما (اساتيد) استاد 

   دكتر عسگر صالحي ر:مشاو (اساتيد) استاد 

                          فارسي زبان و ادبيات: رشته                                           كارشناسي ارشد ي:تحصيل مقطع 

    اردبيلي محقق :دانشگاه                                                         ادبيات پايداري:  گرايش

   126ات:صفح تعداد                              دفاع: تاريخ                ادبيات و علوم انساني:دانشكده

ها حاضــر بــوده و بــه پور از جمله نويسندگاني است كه در زمان جنگ در جبههشهريار مندني :چكيده

چشم خود شاهد اتفاقاتي است كه در جنگ افتاده بــود. اكثــر تفكــر و آثــار نويســندگان دوران جنــگ 

هاي زمان جنگ دچار دگرگوني شده و جنــگ گيرد،  بنابرين داستانتحت تأثير اتفاقات جنگ قرار مي

هــاي آورنــد. داســتانشوند و ادبياتي جديد را به وجود ميها با هم آميخته مين داستانو ادبيات در اي

گــردد هايي است كه ماجراهايي آن به دوران جنگ و جبهــه بــازميپور از نمونة داستانشهريار مندني

اع از انــو هــاي او پــرداســتان .با محيط جنگ آشنايي داشته و خود فضاي جبهه را تجربه كــرده زيرا او

شــهادت و شــود. هاي جنگ و چه در پشت جبهه ديده مــيدرد، رنج و مصائبي است كه چه در جبهه

از نمونــة درد، رنــج و مصــائبي اســت در مرگ، اسارت، معلوليت و ناتواني، فقــر، خشــونت و ســنگدلي 

 اي اوهــپور وجود دارد. در تمام داســتانهاي شهريار مندنيهاي زمان جنگ به ويژه در داستانداستان

انــد، بــه داستان تحميل شده است و در واقع به ميل خود جنگ را آغاز نكــرده يهاجنگ به شخصيت

ته عشــق بــه هاي جنگ نگــه داشــهمين دليل با درد و رنج فراوان همراه است و آنچه آنها را در جبهه

مونــه انــدكي از نتوان ميپور هاي شهريار مندنيداستان بنابرين، با بررسيوطن يا شوق شهادت است. 

  مشاهده كرد. درد و رنج مردم و رزمندگان در مناطق جنگي را

  

  پور شهريار، درد جنگ، رنج جنگ، مصائب جنگمندني: هاواژه كليد
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  مهمقد - ١- ١

هايي انجام شده و با خشونت و ها يا گروهها، ملتجنگ به درگيري و زد و خورد و كشتار كه بين دولت

شود. واژة جنگ با همين كاربرد ريشه در زبان فارسي پهلوي الي زياد همراه است گفته ميتلفات جاني و م

به معناي حركت و  »Ghengh«شناسان بر اين باورند كه اين واژه از ريشة هند و اروپاييدارد. زبان

ان شناساست كه از نظر زبان Warمعادل واژة جنگ در زبان انگليسي واژة  پيشروي گرفته شده است.

) در زبان فارسي كهن دارد. در قرن بيست و يكم، ايران شاهد دو جنگ varhara( ريشه در واژة وارهارا

بزرگ بود. اولي جنگ براي پيروزي انقالب اسالمي و ديگري جنگ ايران با عراق كه در ايران با نام جنگ 

ادسيه صدام شناخته ميتحميلي يا دفاع مقدس يا جنگ هشت ساله و در زمان صدام در عراق با نام ق

ترين جنگ و دومين جنگ طوالني اين قرن است كه هشت سال به طول است. اين جنگ طوالني شود،

اين دوره آثار  آغاز شد. در ١٩٨٠سپتامبر  ٢٢برابر  ١٣٥٩شهريور  ٣١انجاميد. جنگ به صورت رسمي در 

امروز در كشور ادامه داشته و ياد و  ادبي ايران نيز رنگ و بوي مقاومت به خود گرفت و اين آثار تا به

خاطره آن همچنان باقي است. با آغاز جنگ ايران و عراق، ادبيات دفاع مقدس به وجود آمد. ادبيات دفاع 

مقدس، ادبياتي ضد جنگ است زيرا مبتني بر دفاع و ايستادگي و مقاومت در برابر نفوذ دشمن به كشور و 

در اين جنگ ايرانيان چاره اي جز دفاع از كشور خود نداشتند، به بر اساس ارزش هاي ديني و الهي بود. 

هاي همين علت جنگ ايران وعراق به نام جنگ تحميلي نيز معروف است. در ادبيات دفاع مقدس، داستان

هاي جنگ حضور داشتند فراواني پديد آمد كه نويسندگان آن تجربه نويسندگي نداشتند و فقط در جبهه

هاي هاي آن دوره به رمانكم با فاصله گرفتن از فضاي جنگ، داستانبودند. كمو شاهد عيني جنگ 

ها به يادآوري ايثار بلندي تبديل شدند كه نويسندگاني با تجربة نويسندگي به خلق آنان پرداختند و در آن

ب و و فداكاري رزمندگان، شهادت طلبي آنان، پذيرفتن جنگ به عنوان يك تكليف براي دفاع از انقال

كشورشان و همچنين عالقة آنان به رهبرشان و اطاعت از فرمايشات آنان پرداختند. اين نويسندگان عالوه 

ها حائز اهميت بود؛ اسيران و آزادگان و بر اينكه به مصائب جبهه توجه داشتند، پشت جبهه نيز براي آن
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هاي پس از جنگ ات مهم داستاناند و همچنين خانواده شهداء از موضوعجانبازاني كه از جنگ بازگشته

ها در طول هشت سال دفاع مقدس را به دو بود. در كتاب ادبيات دفاع مقدس، پديدآورندگان براي جبهه

اي هستند كه در هاي ناشناخته يا كمتر شناخته شدهگروه اول، چهره«توان تقسيم كرد: دستة كلي مي

ها، شعارها و نامهها، وصيتها پرداختند. نامهاز جبهه ها حضور داشتند يا در پشت جبهه به پشتيبانيجبهه

شاعران و  دوم، رجزها و ديگر انواع ادبي گاه محصول ذهن و ضمير اين نويسندگان و شاعران است. گروه

اي هستند. بسياري از عناصر اين گروه با وقوع جنگ و دفاع مقدس آغاز نويسندگان شناخته شده و حرفه

ان تا به امروز نيز نام و آوازه و اثر دارند. نكتة مهم دربارة اين دسته، حضور آنان در كردند و برخي از آن

هاي دفاع مقدس از نزديك است. باروري آثار اين گروه را بايد متأثر از درك ها و مشاهدة واقعيتجبهه

ز اين شاعران و ها دانست. گروه ديگري اها و خاكريزهاي نبرد و سنگرمستقيم و حضور نزديك در ميدان

نويسندگان، پيش از وقوع انقالب اسالمي به شهرت رسيده و صاحب اثر بودند. برخي از آنان همچون گروه 

 .)٣٩: ١٣٨٩(محمد رضا سنگري،  »ها حضور داشتندپيشين در جبهه

  ألهبيان مس -١-٢

اريخي بوده است كه ادبيات از آغاز تا به امروز بستر مناسبي براي بازنمايي پديده هاي اجتماعي و ت

ها شان به آنها و ژانرهاي مختلف به فراخور سبك زباني و ادبي و فكريشاعران و نويسندگان در قالب

اي اجتماعي و تاريخي بارها و به روش هاي مختلف موضوع آثار اند. جنگ نيز به عنوان پديدهپرداخته

هاي ي آن را در زمان وقوع جنگ و حتي سالاست كه رد پابسياري در ادبيات ايران و جهان قرار گرفته

ها و آثاري است كه ادبيات جنگ، نوشتهتوان مشاهده كرد. پس از جنگ نيز در تاريخ ادبيات هر ملتي مي

-ها را مينامهها و فتحها، جهاديهها، ظفرنامهنامهپردازد. جنگبه نوعي به جنگ و مسائل مرتبط با آن مي

اي است كه ذهن افراد زيادي از هر جامعه را به خود درگير جنگ مسئلهدانست.  توان از اين نوع ادبيات

اي از شده يا ناشناختههاي شناختهشاعران و نويسندگاني هستند كه گاه چهره  كند و در ادبيات نيزمي

ر اي هستند كه برخي دشده و حرفهرزمندگان حاظر در جبهه هستند و گاه شاعران و نويسندگان شناخته

اند و گروهي از هاي نبرد و سنگرها و خاكريزها داشتهجبهه حضور داشتند و درك مستقيمي از ميدان
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با نزديك شدن به دوره  اند. در ايران اند اما شاهد عواقب جنگ بودهجواناني كه اگرچه جنگ را نديده

گيري از انواع ندگان با بهرههايي دربارة جنگ كردند و اين نويسمعاصر، نويسندگان آغاز به نوشتن داستان

ي خودنوشت و نهايتا نامهنويسي، زندگينامهنويسي، زندگينويسي، گزارشمختلف نگارش، همچون خاطره

- نويسي، جنگ را وارد نثرفارسي كردند. اما آنچه باعث رونق و شكوفايي ادبيات جنگ شد، داستانداستان

ها بر ادبيات معاصر فارسي تأثير گذاشت و در شعر و ستانهايي دربارة جنگ ايران و عراق بود كه اين دا

شناسي ادبيات در توضيحي است. مسعود كوثري در كتاب تأملي در جامعهداستان، نمودي گستره يافته 

شود كه به توصيف جنگ، ادبيات جنگ هم شامل آن دسته از آثاري مي«نويسد:دربارة ادبيات جنگ مي

پردازد و هم آن ها و فنون جنگ و ... ميي جنگ، ادوات و ابزار جنگ، نقشههارزمندگان، وقايع و صحنه

دسته كه غيرمستقيم مسائل مربوط به جنگ نظاير مهاجرت، بمباران شهرها، خانواده رزمندگان، ترغيب 

كنند. همچنين ادبيات جنگ نه تنها شامل ها، مسائل پشت جبهه را توصيف ميافراد به پيوستن به جبهه

هاي نبرد و هاي جنگ و زمان جنگ، بلكه آثار توليد شده در خارج صحنهادبي توليد شده در صحنهآثار 

). بر اساس اين تعريف و با بررسي آثار ١٣٧٩(مسعود كوثري، »گيردزمان پس از جنگ را نيز در برمي

هاي دهها در فضاي جنگ و جبهه و برخي در فضاي پشت جبهه و خانوامندني پور، برخي از داستان

ها كه رزمندگان و ها و مرگها، ويرانيها، رنجهاي خود هم دردافتد. او در داستانرزمندگان اتفاق مي

  كند. ها را توصيف ميهاي آنشدگان و هم خانوادهشهيدان و كشته

كشند، هاي جنگ ميهايي كه رزمندگان و جانبازان و شهيدان در جبههدلدادگي، سختيرمان دل 

شود. او در ابتدا براي خدمت سربازي به كاكايي، يك رزمنده كه در جبهه حضور دارد، بيان ميتوسط، 

- ها ميرود و فرمانده عملياتشود اما پس از دو سال به صورت داوطلبانه به جبهه ميجنگ فرستاده مي

جنگ براي  كند و به چشم خود شاهد اتفاقات دردناكي است كه درشود. او در عمليات زيادي شركت مي

  افتد. فرماندهان، همرزمانش و گروهانش اتفاق مي

 نامتعادل به جلودو قدم « شود:كاكايي، زماني كه سرباز بوده در عملياتي فرمانده وي مجروح مي 

، او را ديدند كه چند متري دورتر روي شيب كنارة نهر شدرقيق وقتي غبار و دود  .شدبه هوا پرتاب د.يدو
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ي آب است. مين آن را گرفت. كاكايي به سمت ستوان دويد. تن الغر و كاهيدة او افتاده و سرش تو

هاي او را بست و شريان ران سرعت پيرمرد به متشنج بود. هر سه در آب او را به موازات آب خواباندند.

ي كه به سنگرهاي خودهوش بود و سر و پاي كاكايي غرق خون او بود. وقتينهيب زد: ببريمش. ستوان بي

 كه نشستند. پرتو شعلة دو گردسوز انتظار رسيدند از عقب آمبوالنسي خواستند و در سنگر بهداري به

 و عميق خوابي آرامش اما بود شده ترپريده رنگ تابيد.مي ستوان صورت بر دودزده بودند هايشانحباب

پيرمرد در درگاه سنگر  كرد.هاي خود حس ميهاي تن او را در دست. كاكايي هنوز لرزهتداش را آسوده

- هاي خاك انباشته به ديواره سنگر تكيه داده بود و چشمكند و سمير سرش را به گونيهايش را ميپوتين

هايش را باز كرده بود. ستوان ناليد. كاكايي دو زانو هايش را بسته بود. كاكايي گفت: هوش آمد. چشم

الي د. ستوان به ران كاكايي چنگ زد و سعي كرد البهكرد به پاهاي او نگاه كنباالي سر او رفت. دل نمي

اش بخندد، بعد به زحمت گفت: زود بود، ديدي كا، تازه ياد گرفته بودم . از حال رفت و دوباره كه به ناله

-دار بهداري به كاكايي نگاهخيز شود. نگذاشتند. آب خواست بهش ندادند. درجهكرد نيمهوش آمد سعي

توان ناليد: پاهام، ميخواهم ببينم و طرح همان خنده زهرآلود پيش از انفجار روي كرد و سر جنباند. س

دار بهداري آهسته از كاكايي پرسيد: پاهاش را نياورديد؟ كاكايي خارند. درجههايش آمد. كف پاهام ميلب

  ). ٣٦٠: ١٣٧٧(شهريار مندني پور، »ا برده بودندبلند شد و گفت: ميروم بياورم. وقتي بازگشت ستوان ر

 صداي گلوله بلند هم سرشان پشت از« رسد:همچنين همرزم وي در عملياتي ديگر به شهادت مي 

كدام طرف خودي است. منوري به باالي سرشان شليك  فهميدندنمي بودند، كرده گير وسط دو خط شد.

اش يكي به سينهسمير گلوله خورد، يكي به  شد.پخش برد آن را. نوري لرزان در آن منطقهشد. باد مي

هاي راه يكي تير خورد. وقتي كاكايي دست برد كه زد: برويم طرف ده. خزيدند. وسطدستش. كاكايي داد

به زانو و ته آرنج رفت  ،اش متالشي شده. بعد دوباره سمير را كول كشيداو را كول كند فهميد كه كله

ده دويدند. به اولين سه كنجي كه رسيدند ها كه بيرون رفتند خميده خميها؛ از مسير گلولهطرف ويرانه

سقف بود. نزديكي هاي بياتاقها و شان تو به تو حياطاش پناه گرفتند. اطرفنيمه ريختهوارهاي دي پشت

زخم سينه سمير را با يك دست كاكايي  .ي نريخته افتاده بوداهر چينب زمين سر ه بهشاه تير ت آنها يك
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به  .خارج شده بود سميراز پشت  . گلولهكشيدرا به دندان ميرزنتي باند فشرد و با دست ديگر كيسه بمي

كرد فهميد بستن زخم او فايده ندارد؛ كاكايي تا اين لهيدگي را لمس .باز كرده بودجا اندازه كف دست 

ولي باند را از توي كيسه درآورد و تنة سمير سفت بست. آن دور تيراندازي ادامه داشت. حرف سمير در 

كاكايي صورت به صورت او چسباند. نمايه ريش او را حس كرد. باالي  شد.ها شنيده نميي شليكصدا

برمت. يكي از كرد پايين. كاكايي غريد: االن ميمحل درگيري منور ديگري شليك شد. از آن آتش شر مي

گوييد؛ فقط قل خواست چيزي بخيز شود؛ ميسربازها داد زد: واي. سمير سينه كاكايي را چنگ زد كه نيم

- خسحاال هم  هايش عوض شد.افتاد. صداي نفسقل خون از ته حلقش درآمد. روي دست كاكايي پس

برمت. لرزه تن ود. كاكايي در گوش او ناليد: آرام باش االن ميخنده ب ثلبفهمي نفهمي مهم بود خس 

ايي ديگر آمد. كاكايي خنديد. بعد صدتر، داشت مياش مشخصسمير بيشتر شده بود و صداي ته گلويي

هاي كاكايي. ـ نخند. بريده داد زد: نخند سمير. سمير عق زد و خون از دهانش پاشيده شد روي دست

حركت شد. گلويش خاموش شد. كرد. تشنج هم تندتر شد و يكدفعه سمير بيتر صحبت ميبريده تند

  .)٥٥٦: ١٣٧٧(شهريار مندني پور، » كاكايي گيج ولش كرد

دهد و دردي هاي مختلف از دست ميشود، سربازان خود را در عملياتاز اينكه فرمانده مي كاكايي بعد

كند و در آخر خود و نيروهايش توسط كشند بازگو ميرا كه آنها هنگام زخمي شدن و جان دادن مي

آيند نمي كهام مردهكنند فكر ميكنم و چون ناله نمي « ... رسند.ها محاصره شده و به شهادت ميعراقي

همه چيز را از بين  يخواهكه مي اي بدبختيا بكشي اي بدبخت كه ميتوي سرم. بيا خالص بزنند  تير

يد نگاه كني خورش شود اگر بهد و چشمم نمك ميبيشتر از اين تحمل ندارديگر گلويم ام اين ناله ي بياببر

تر م و حاال ذره ذره بزرگ و بزرگدانولي من اصل درستي را مي يشوي هيچ جا نبوده كه نباشمي كور

و  امهمه توي سرم و تشنگي و و پاهايم و همه توي دلم مو دست مذره ذره گردنو بينم و من اند و ميشده

هايي كفشهمه روند و نسترن و باروت همه از بين ميرود و از بين مي امو نرميرود از بين مي امگشنگي

پرسيدم يعني چه و هي رود و چقدر ام از بين ميكشيده ستمي كه دچيزهاي نرو همه ام كردهكه پاره

 .خواهم دستم برسد به آن شاخهشم يكمي و مياخواهم ناخن بخرفهمم چون ميحاال چقدر راحت مي
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- فهمم كه اين خون در خاك فروفهمم و دارم ميشده و دارم مي خارجمن سوزم از خوني كه از بدن مي

آمده قت است چند و ... اسماعيل ي بهآب داد .ندارم دستم را دراز كنمو زور م مزخرود و درد دارد مي

چه نسيم خنك بينم ميكه دارم  مبزن و برو كنار از جلوي چشم بدبخت زودتر.روي سرم سايه تفنگ بزن 

دايا خم. يا دست بزار روي زخمب .خدايا قبولم كن مآيد تا بگوياز راسته سايه اين شاخه مي .آيدخوبي مي

 .شوند از توي خالي آنميسرازير هاي عسل و شير تويش خالي، جوي  ،تار موي طاليي ،يك ساقه طاليي

 . يادش آمد داشتهخورد . جمبود يدر حاشيه نگاهش سياهي غباري پوتين .را شنيده بود يصداي فرمان

نكرد. موجي  شد. دردي حس كوفته راست پهلوي طاليي. لگدي به ساقه آن كرده سمتمي دراز دست

در فكر يا در دهان فهميد ن غريد، رانش كوفته شد. ديگري به . لگدمين و آسمان روان شدز بر سبزتر

 شده غريد: بزن بدبخت. منتظر شليك بود. منتظر شليكي كه به شانه و سرش بايد بخورد. دهانش خشك

عقب ها قدمي نشنيد. پوتينكرد صداي شليك را درد مياش وخت و شانهسمي و بود شده قاچ قاچ و بود

 فهميد كه تا اشهشياريلحظه قبل از متالشي شدن حواس و  دررا نشنيد و درست  ليكصداي ش رفتند.

ش آن را پنهان كرده از دستگشوده ساقه علف و كف  ه سمتهمراه خاك دراز شده ب دستششده يم

 ).٦٨٠: ١٣٧٧پور،  (شهريار مندني »زده است يا نه گچشمش اما نفهميد كه به شاخه چن

كشند شدگان آن حادثه ميهاي كشتههاي آبي ماوراء بحار، درد و رنجي را كه خانوادهمجموعة داستان

اند و فرزنداني كه پدرو مادر كند. آنان پدر و مادراني هستند كه فرزند خود را از دست دادهتوصيف مي

اند يا بازماندگاني از كارمندان ود را از دست دادهاند و زنان و مرداني كه همسران خخود را از دست داده

  اند.اند ولي دوستان و همكاران خود را از دست دادهبرج كه برحسب اتفاق نجات يافته

كرده اما داستان چكاوك آسمان خراش، پدر و مادري هستند كه فرزند آنها در آن ساختمان كار مي

پرد و در آخرين لحظه قبل براي رهايي از برج پايين مي پاهاي وي ناقص بود و در هنگام ريزش ساختمان

اي پيچيد زيرسقف: ريزش، صداي غريب و هرگز شنيده نشده« كند.از اينكه بپرد به پدرش تلفن مي

ها و مردهايي هم بود. و ها، قه قه چليده شدن آهن، تركيدن هوا، البالي اينها، ضجة زنعوعوي شعله

معلوم نبود خراشيدة فرياد است، مويه است، خه خه خنده است، يا با يك حالت ...  ناگهان، صداي پسر، با
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... به  ام قطع شد خداحافظي راهايش افتاده بودند: ... اگر دستي... و بعضي كلمه تجربه نشدة آخرالزماني

ديگر  . ندارد،.. كس... توي هوا كه بگويم، هيچ ... دوستش بدار مامان اصال نگو اين تلفن را. باهاش مهربان

...  هايم... نزديك خيلي داغ است. تاول دست ... تاو ... داغ ... دارد نز سو... مي ... پايم شويپولدار مي

... صداي گريه من  ... آخ صورتم ... آ سوزم بابا... مي كني؟... مطمئني ضبط مي ... مطم ... بابا لباسم دود

شنوي؟ ... مي خواهم... هي من مي تركند... مي خرده شيشه ... توي چشمم نيست، اين يارو اين گوشه

... فقط يك چيزي بگو جرئت  ... هيچي ... جوش بود آبخوري خواهم... نه هيچي نگو! من مي پايين بابا

...  ام آتش... بايد بپرم. توي سينه شودكني كه ساكتي. من تحملم دارد تمام مي... نكند گريه مي بهم

...  گويم چه حالتي، شايد كيف... توي هوا برايت مي ... جرئت بهم خواهديد. هرچي دلتان ميآگيرتان مي

 ها را... حلزون ... من از شنوي؟... مي ها... حلزون بهت بگويم امخواسته... هميشه مي اين را هم بايد بهت

خواهم وسط راه بگويم ي... درست ضبط كني! م شنوي؟ اين صداي باد هست اين لبة... مي ... دوست

... ارزان گول نخوري،  ... افتخارات ... تو تنها بابايي باشي توي دنيا كه پسرش توي هوا چطوري هست توي

خواستي. اين پسرت سوزم بابا! بشنو! كه هميشه مي... خ مي ... آ ... آ گران حسابي بفروشش صدايم را به

...  پرم... حاال مي ... حاال ري مامان اصال نگويي اين تلفن را... حال كن! نگذا خندد. حاهست كه دارد مي

  ).٢٤: ١٣٧٧(شهريار مندني پور،  »كشد پسرهيهايي از ته گلو مي

اند و پدرش براي گرفتن داستان صنوبر و زن خفته، پدر و مادري هستند كه دختر خود از دست داده

از جنگ راه افتاد. آن بار كه رفتم تو را نداشتم، ولي آره ... ب «  رود:انتقام دخترش به جنگ با دشمن مي

شود. گويي نرو. قبول. خاطر جمع باش كه يك ذره هم پايم سست نميحاال كه تو را دارم هم، بهم نمي

ها نبايد باشد. پايم كه بعد از آن روز، اين دنياي المصب ديگر آن دنياي قبل نيست. انتقام هم مثل قبل

كنم كي و چي جلوم است. مانم. نگاه نميها. منتظر دستور هم نميانم و آن وحشيدرسيد آنجا، من مي

شده واسه شان ساخته... اصال گوشت و استخوان اندازمشان را ورمي... تخمه كشيهر جانوري، هر نفس

 شدن خودم هم، اين سرم؟ قبول. دواي خالص ... شويخواهي؟ بعدش خالص ميهايم. همين را ميگلوله

  ).٣٩: ١٣٧٧(شهريار مندني پور،  »تركد، عالجش الشه آنهاستكه لعنتي دارد مي
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اند و در ها او را نجات دادهنشانها، همسر مردي، كارمند برج است و آتشدر آواي نيم شب چكه

ا در ام است،است و مرد با اميد دادن، او را زنده نگه داشتهبيمارستان است اما دكتر از او قطع اميد كرده

...  كس... و پس دست نهاد روي پشت آن پاي او كه پوست داشت. و گفت: هيچ « دهد.آخر زن جان مي

اي كه آمدند تو براي كمك، همه نفله شدند، سوختند اي كه توي ساختمان بودند، همهدروغ گفتم. همه

ها، همه ه انجمادها و انقباضاي. و همهمه. يك نفر هم نمانده براي اين دنيا. فقط تو، همين فقط تو مانده

ها، پهن شدند سيال بر سطحي كه نه بلندا داشت و هاي متزلزل، همه همهشدنچيده همها و برجايينابه

هاي زن نچكيده بودند تا به حال، حال، دو قطره شور بودند و بيرون هايي كه در چشم... همه اشك نه قعر

 »زخم، زن لرزي زد، و راحت جان داد فقط از سوزش نمك اشك بر لغزيدند، و انگار همه دردها رفتند كه 

  ).١٠١: ١٣٧٧(شهريار مندني پور، 

كرد و به تلفن نگاه كرد. دختر گريه مي« ها، مادر و پدر دختر و پسري كارمند برج هستند. در آبچليك

وي نه بود. زمين تكان خاموش بود. به ساعت كنار تلفن نگاه كرد. عقربه كوچك زير نه بود. عقربه بزرگ ر

شان زد. انگار صدايي هم مثل تركيدن از توي ديوار آمده بود. پسر زانو زده ها لرزيدند. خشكخورد. شيشه

بود زمين. دستش را هم گذاشته بود زمين. رنگش پريده بود. گفت: زلزله شد. دختر جرئت نكرد برود 

  ).١٥٦: ١٣٧٧(شهريار مندني پور،  »طرف پنجره

اي هر دقيقه كنند و فرشتهها، زن و مردي چند دقيقه قبل از ريزش برج آنجا را ترك مين برجدر چوپا

ناگهان: ... هوا «  كنند.گويند اما آنها باور نميدهد و آنها به دوستان خود ميلحظه ريزش برج را به آنها مي

ته آويزان. موج انفجار سنگين،  هاي ازهاي كافه لرزيدند. زمين رعشه زد، فروريختند ليوانتركيد. شيشه

بر رد شد. زني، جيغ كشيد، جار سقف سقوط كرد، خون فواره زد از گردن مردي كنار با بوي مايع لك

كش به فرشته نگاه كرد. ... فرشته جم نخورده بود. زن در پناه تنه مرد، از باالي كتف او، كينه پنجره

خورده بودند. چند نفر از پنجره، بيرون باال، سرك كشيدند.  آلودها از كنار پنجره به اين ته كافه هلخون

هاي هاي فروتكيدن شيشه... ممتد، پژواك داشتشدند و پوستش چروك برميهاي فرشته تاريك ميچشم

... اما ته توي  گفتي...؟ همين بود مي خورده و جنوني فرياد كشيد: همينآمد. زن، وحشتخيابان هنوز مي
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رضايتي كه زنده است و مي تواند خشم بگيرد، و زنده، خوشحال است كه تن مرد سپر او  لوليدذهنش، مي

... فهميد كه  كرد اندوه از مرگ كساني كه در آن ساختمان بودندشده. اصال، چون زنده بود، حس مي

 برويم!... ـ  فرشته هم اين را فهميده و سرگذاشت روي سينه مرد، و نمي دانست براي كدام و چي، زار زد

؟ قبلش، همه اطراف را نگاه كرده بودند و فرشته را نديده بودند. اكراه داشتند از بيرون رفتن. و بيرون، 

... ما بهشان  ... آنهايي كه آن تو دوستمان بودند هاي زن فروخليدند در دست مرد. ـ واي! ما باورناخن

نستيم يعني چه؟ ديد كدر بود. سفيدي دانگفتيم. ـ مسخره كردند. ـ  خبر داشتن ما، آن طور كه مي

آمدند در خاكستر. زوزه آژيرهاي نشاني، كش ميهاي آتشها، سرخي شتابان ماشينشتابان آمبوالنس

كردند. مرد، زن لرزان به شانه و بازوهايش آويخته، ناليد: كاري از دست ما مختلف از همديگر كمانه مي

: ١٣٧٧(شهريار مندني پور،  »آيدپس هيچ كاري از دست ما برنمي گذارند كه برويم جلو،... نمي آيدبرنمي

١٣٩.(  

كشند به درد و رنج ها ميهاي ماه نميروز، عالوه بر رنجي كه رزمندگان در جبههدر مجموعة داستان

هايشان هستند. ها و ويران شدن خانهها حضور ندارند اما شاهد بمبارانپردازد كه در جبههمردم عادي مي

   شوند.ها به شهادت رسيده و به شهر آورده ميچنين، شاهد دفن شهدايي هستند كه در جبهههم

 كند.در داستان آهوي كور، آوردن شهيدان براي دفن كردن در قبرستان و غم و غصه مردم را بيان مي

رويم جلوي ، ميشنويمكند. صداي طبل و نوحه را تا از خيابان ميموقع تشييع جنازه هم پدر گريه مي«

آيند. از ته نشينيم. راه تشييع جنازة شهداي جنگ از جلو خانة ماست. هر چهارشنبه ميدر خانه مي

شنوم، بعضي اند. صداي نوحه ميها را پرچم كشيدهشنوم. دور تابوتآيند. صداي سنج ميخيابان، آرام مي

هاي خيس، مو پدر، با چشم ... له عباسياند. سبز برگ نارنج، سرخابي الهايي دست گرفتهاز سربازها، بيرق

ماند، مات، تا كاروان بگذرد، راه ها خيره ميبه هم ريخته، دست لرزان، به سينه زدن مردها و گرية زن

- ها شروع شود. ـ امروز چندتا بودند؟ ـ چهارده تا. ـ نبايد بگذارند عربخيابان باز شود، رفت و آمد ماشين

-ها هنوز هست. هنوز من و پدر، جلو در خانه مي... تشييع جنازة شهيد ملكتشان برسد به اين مها پاي

آيد از بعد از اينها توانيم آب بخوريم بعد از اين. چطور دلمان ميگويد: چطور ما مينشينيم. پدر مي


