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2  خوانش شیزویی داستان 

داخل گیومه، از محتوای کتاب سنگ صبور صادق چوبک  های قسمت*
 .است، مگر مواردی که با شماره مشخص شده باشد می
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 7102جولی  72قسمت اول: 

به زمین و زمان. فارغ از قداست مکان. ایران یا انیران؟  کند میهن کجی د
 :رسد نمیتوفیری ندارد. بار کج به منزل 

ساسانی کو؟ کلیله و  های نوشتهعرب و مغول چقدرشو سوزوند و نابود کرد؟ - "
رودکی کو؟ کارهای بیهقی کو؟ و کو صدها چیزای دیگه که ما اسم  ی دمنه

این مملکت هیچ نداشت؟ هخامنشی و  پرسم میشونم نمی دونیم؟ از تو 
اشکانی و ساسانی از زیر بته در اومدن؟ نه کتابی، نه هنری، نه اقتصادی، نه 

کجاس؟  ها این، نه شعری، نه ساختمانی، هیچ؟ ای قصهمذهبی، نه قشونی، نه 
 "اینارو کی نابود کرد؟

فیلسوف است. دهری مسلک و تنها. گریزان از التقاط چپ و حیران از قیقاج 
 :بازار های بترواج  ی هنگامهراست؛ آن هم به 

دوس منی.  تو چ دوس منه.....این آسید ملو فقط من تهنام. تهنای تهنا..... -"
 ".میشمتو نباشی من نفله اگه زاد منی. تو هم

غوغاسالران که خاموش کنند نهیب زندگی را و به آغوش  تپند میر هم و د
 :کشند شور بندگی را

 زنم میمیرم میون مردم پرسه  کنم میفرار  سِتاز د میشمولم نکنی پا اگه  -"
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 ".تا تنها نباشم میرمتا دیگه صداتو نشنفم. 
در تنهایی، غوغای پیرامون را، با  شنوم میاما من که غوغا سالر نیستم! 

 . کو؟ انسان کو؟ زندگی در کجاست؟تیزتر ای شامهچشمانی تیز و 
ید بمونم که ته و توشو این جور نمی شه که مثه خر بیام، مث گاو برم. با "-

شناختن آدمای خوب و  کنی میام مردومو بشناسم. تو خیال وخ می .دربیارم.
 "دش کم کیف داره؟وبد، خ

 .[0]؟گوید می« کسروی»کیست؟ آن لقیدی که  «خیام»بدانم که  خواهم می
باید این ننه من  ای زنده. اما تا ترکی میم مثه همه یه روزی خودتو ت "-

دت، اسباب بازی وی و از زندگیت لذت ببری. واسیه خرو ول کن ها بازیغریبم 
دت دیدی ویه چیزی گرم کن. گوهر، مُرد و خ بخر باش بازی کن. سرت رو به

ترشیده بود و گند گرفته بود و چه جوری از هم  اش لشهکه چه جوری 
تو به ودِهم نداره. فراموش کن. خ ای چارهکه هس و  آینه .متلشی شده بود

خری بزن. نفهم. پاشو برو از خان بابای طهودی یه بطر شراب بگیر سر بکش 
 ".ابوچشماتو رو هم بذار، تو تاریکی بغل بلقیس بختا یادت بره. بعدشم 

 ناز ی مایهگاه سحر است، خیز ای "
 نرم نرمک باده خور و چنگ نواز

 کانها که بجایند، نپایند دراز
 "[. 7]باز  آید نمیو آنها که شدند، کس 

 [1]؟جوید می« حافظ»یا آن فاضلی که 
. تابسون که رفت، یه بوته کردم میمن همیشه سر قبر حمید، بازی  "-

ریز سفید از میون قبرش سر درآورد که من دلم نیومد  های گلمرمرشک با 
سر قبرش و تمام غصه هام و قصه  رفتم میبش دس بزنم و گلهاش رو بکنم. 

 ".گفتم میهامو براش 
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 هر جا که گلی و لله زاری بوده است "
 از سرخی خون شهریاری بوده است

 سته بر روی زمینهر جا که بنفشه ر
 "[. 7]خالی است که بر رخ نگاری بوده است 

 :یا خوش گذران لقید یا اندیشمند فاضل، به هر حال
برو خیام بخون. این آدم تنها موجودی بود که همه چیز رو حل کرد.  "-

 ".تو نوشتنه چاره ....نویسی میکه نه می خونی، نه  ینهابدبختی تو 
صادق خان هدایت چه  دانی نمیچطور بنویسم؟ مگر  "برای کی بنویسم؟ "

هان جان فرزند! اگر خواستی محققی دانشمند شوی، چنانکه  "؟ گوید می
را به اشتیاق بخرند و به رغبت بخوانند و نامت را در هر  هایت نوشتهخلیق 

محققین  ی زمرهمجلس با احترام تمام بر زبان برانند، نخست نیک بنگر که از 
دامیک در شهر تو سکونت گزیده است و آیا در نزد مردمان دیار تو مشهور، ک

قرب و منزلتی دارد یا چون من مفلوک و خوار است. هر گاه صورت اول شامل 
حالش و کار جهان بر وفق مراد و اقبالش باشد، مدتی در نزد او استاژ بده، 

نی، در ظهور رسا ی منصهیعنی بی آن که کوچکترین امارات حیات از خود به 
مجلس او بنشین و بادمجان گرداگرد قاب بچین. دنب او را در بشقاب  ی گوشه

 [.0]کونهت سکه کند و پیازت بگذار و خود را در شمار فداییان وی در آر تا کارَ
من باید از هفت بند دیو زشت بادیه  " بله آسید ملوچ! در غیر این صورت -

پر از چرک  های دملنشین بگذرم و لگد مالش کنم. باید بادیه رو آتش بزنم و 
رو از بین ببرم. باید بادیه رو با آتش پاک  ها عقربو خون و لونه های مار و 

 ".کنم و جاش گندم بکارم
. از تو هر نمیای همش بترسی که کارت از پیش وبخاگه  " !اما احمد آقا -

صاف و رک و  ترسی می. تو وختی با خودت هم تنها هسی، کنم میتعجب 
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 ".با خودت هم خلوت کنی ترسی میبا خودت حرف بزنی. تو حتا  سار
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 7102جولی  72قسمت دوم: 

اگر که نترسد، حتا اگر که خلوت گزیند، زبان ناتوان است از بیان بود و  یحت
را؟ همو که تِ دَرگذشته صلب دَربند، فهمد میآزاده. کجا  های جاننمود 

 ؟فهمد میدیریست از مردن، زاده شده است؟ کجا 
کسی جرات کنه یه روز رو کاغذ اگه عوری از زندگی گفته که  های حقیقت "-

بیاردشون، از بس راسّه، کسی باورشون نمی کنه. نویسندگی چه هنر ناقصیه. 
رو کاغذ آورد. همه چیز بم گفته، اما اونا که او  را هیچ وخت نمی شه حقیقت

 ".گفته، نمی شه نوشت. این الفبا نمی تونه اونا رو نشون بده

و تمام توانم را در ناتوانی زبان، فرو ریختم تا بیافرینم. و آفریدم. دانستم که 
ن ل بیان است. بیانی فقیر. بیانی غنی. بیانی فیمابین. و داستامِحزبان، مَ
 خوب هر آن کس ی نویسندهدش نوشت و وهر کس را باید به زبان خزندگی 

. هموست که [2] درآورددش، به رقص واست که پیرامون را در پیرامون خ
 .و قلم می زند اندیشد میفراسوی نیک و بد 

تو می دونی برای نوشتن زندگی آلوده و چرک این چند نفر، آدم ناچاره  " -
رو کاغذ بیاره؟ اونوخت جواب مردم رو چی  ای شدهچه لغات و کلمات طرد 
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بدم؟ آخه شاش و گوه و چرک و خون و فحش بَده آدم رو کاغذ بیاره. اینا بده. 
 "مهوعه. آدم دلش آشوب میفته. حیف نیس؟

زندگی گوهر و جهان سلطون چه جوره؟ سر  بینی نمیمگه  "ولی احمد آقا  -
ر قو غلت می زنن؟ تو می و کارشون با چیه؟ تو بهشت زندگی می کنن؟ تو پ

و  بینی میکه  ینهاخوای زبون سعدی رو تو دهن اونا بذاری؟ اینا زندگیشون 
. تو منتظری جهان سلطون از شنوی میب تا شوم زبونشونم همینه که از صُ

 "ملصدرا حرف بزنه؟ ی فلسفه
بالی معانی رکیکه را ": اندازد میو ناگاه صدای حاجی بابای اصفهانی طنین 

 "[. 1] فهمند نمیرا  ها آنچون لباس الفاظ عربی بپوشانند، مردم رکاکت 
بنویسم، اما همه چیز در پرده و لفافه و غیر  "آسید ملوچ؟ باید  شنوی می -

از انجیر و گردو و زیتون و زردآلو عنک  باید میمتجاهره و با تقیه باشد.... من 
ی و فوائد ماچنگ بنویسم، اما همه به زبان متعینان و خرما خرک و چوب ذرت

خود را زیر صد پرده  های نوشتهآراسته و نه به زبان گدایان پیراسته. باید 
بپوشانم تا در مجلس اعیان زبان به زبان بگردد و سر کلس درس به 

 ".نونهالن آموخته شود
عاجزند؟ و « تصویر بزرگ»ستند جز آنان که از دیدن کی ،عینع و اعیان به جم

چیست آموزش جز القای فرع بر اصل؟ دریغا! که آن چه از چشم پنهان 
و نقش می زند. ندیدن به معنای نبودن نیست. برای  نشیند می، بر دل شود می

 .همین است که جملگی در جستجوی علتند
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 7102جولی  01قسمت سوم: 

 آری!
اژه، قبح عمل را پرده نشین علت منم. علت تویی. علت آن است که قبح و

 !کرده است. علت ماییم
. امبسیل بهتر از برم میچنان که گفتم من بی پروا لغات فرنگی را بکار  "-

اگر بنویسم شوهر تو نادان و احمق  کنی مینادان و احمق است. تو تصدیق 
. اما امبسیل شکیل است، با مزه است، متعینانه است. شود میاست، توهین 

 ".توهین را ندارهشکل 
در کجا  ی.سرگردان در مرز روییدن و بازنمای. [2] خزونوسی است در پوست 

هست؟ یا  ای نقطه؟ به راستی، شود میو دومی آغاز  رسد میاولی به پایان 
ش به داستان، از مدام از حرکات رفت و بازگشت؟ از رویِ است تکراریزندگی، 

داستان به نمایش، از نمایش به شعر، از شعر به تاریخ و از تاریخ به رویشی 
. پس بیا به تاریخ ام کردهدوباره؟ و من! در سنگ صبورم، این همه را فریاد 

 :بنگریم. وقت، وقت روییدن است
 .انوشیروان: آخر تو راهی نشان بده " -
 زمسّونت نبود؟خر: وقتی جیک جیک مسّونت بود یاد  -
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؟ من با این گونه زنی میانوشیروان: این چه زبانی است که تو حرف  -
 .اصطلحات آشنایی ندارم

 ی همهخر: این زبون مردم این کشوره که من از تو کوچه بازار یاد گرفتم.  -
 .مردم این جوری حرف می زنن

 ".انوشیروان: افسوس که من زبان رعایای خودم را هم بلد نیستم -
. پس بیا با شعر آورد می، تقدس و زمان می دانم! تو هم می دانی که فاصله

 .درآویزیم
 که رستم بُدَش نام و بیدار بود "

 خردمند و گرد و جهاندار بود
 ستاره شمر بود و بسیار هوش

 بگفتار موبد نهاده دو گوش
 بیاورد صلب و اختر گرفت

 ز روز بل، دست بر سر گرفت
 آفتابز چارُم همی بنگرد 

 کزین جنگ ما را بد آید شتاب
 و بهرام و زهره است ما را گزند

 نشاید گذشتن ز چرخ بلند
 همان تیر و کیوان برابر شدست

 عطارد ببرج دو پیکر شدست
 بگذرد روزگار ای تخمهچو بر 

 "چه سود آید از رنج و از کارزار؟
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 7102اوت  2قسمت چهارم: 

در فصل رویش تاریخ و رونمایی از تندیس انسان شرقی و تقدیس انسان 
ایرانی، این! من بودم که تجسم عشق انسان به انسان بودم. آن جا که 

را  ای زاده، روسپی [2] زد میتن  ای زادهاز به آغوش کشیدن اشراف « جلل»
از هر  تر بزرگبه آغوش می فشردم؛ که انسان بزرگ است و زیباست. 

 .دئولوژی و زیباتر از هر وطنای
نیا به این باباش که قبولش نمی کنه، می گه حروم زاده س. با این حرفا، د "-

کارش نمیدونم چم. این کاکل زری سرگردونمن تو کار . قشنگی را گند زدن..
. مثه این که بچه کنم میاو حس  دم ووکنم. یه بستگی مضحکی میون خ

من گوهر رو دوسش . .دمه.ود خومثه اینکه این کاکل زری خ اصلًدمه. وخ
 ".ام بگیرمش. می دونم که دلش با منهو. می خدارم می

 ، انسان کجا و غرور؟اصلً
صب تنم تو هوا اُویزونه. بعد، بوش بلند شد. از بوش دیدم انگاری نِ " -

. همه جا بو گرفته. میباس رو دار زیرم یه لگن باشه. اووختی که فهمم می
. شبا، فهمم میکی تو خودم در میرم. اما از بوش  فهمم نمیزمین گیر شدم، 

ش بده. عزیزش گوهر یه عالمه گُه و کِرم از زیرم پاک می کنه. خدا طول عمر



02  خوانش شیزویی داستان 

 ".دم اُقم می گیرهواز بود خ خودم چراغ دلش باشه....
بر است که تا واپسین دم، یار است و مرهم. بی وفا تر از حقد و کِ و این عشق

. من کجا و تو آمیزد میو با غیر در  ریزد می؟ به ناملیمتی، فرو ای دیدههم 
 کجا و آن غرور بی حاصل؟

تو  اد زنده بمونه. هنوز محبتودیگه روش از دنیا برگشته. اما بازم می خ " -
رم صب تنش کِوس داره. با این که نِددلش هس. گوهر و کاکل زری را 

 ".که کاکل زری گشنه نمونه آینهخورده، بازم تو فکر 
؟ جز افراط است در صورت؟ در شکل؟ کند میو چیست آن که سیرت را تباه 

 در آوازه؟
صورتم رو ببینه که پُر از چاله اگه اد من رو صیغه بکنه، واو مَردو که میخ " -

اد صورتم رو وادم. اول می خونه هرگز نمی خادم یا نه؟ وچولس، بازم میخ
 روش بر می گردونه می ره. می گه ببینه. یه نظر که حلله. وختی که دید،

 ". امونمی خ
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؟ از من؟ از تو؟ یا از نوع آید میاز کجا « خرخرانه»این تعبیر و تفسیر اما، 
هم بودنی شنیع. در یک کلم:  خاصی از با هم بودن؟ با هم بودنی عقیم. با

ورنه انسان سخن گو کجا و فهم مشترک؟ مگر بنا را بر آن «! ای گله»
 ی تجربه. هر کس، پیرامون را متعاقب ایم فهمیدهبگذاریم که یکدیگر را 

د، هَم متشتت است، و. انسان، در خریزد میو فرو  کند می، مدام بنا اش زیسته
 !چه رسد در رابطه با دیگری

 :جهان سلطان
کِرما، منو تو حجله گذوشتن و گذوشتن رو  .از سوراخ طویله افتادم پایین "* 

رم مثه کِ شیرینی ن.....خصَقوال میرَ .کولشون. می برن خونیه ی اکبر آقا
از  بردن میرما خونچه ها رو گذوشته بودن رو کولشون ریخته بود تو حیاط. کِ
 ".اومدن گرفتنم رو کولشون بردنم تو حجله کِرما سوراخ طویله بیرون.....

 :کاکل زری
ننم رف رف تا تاریک شد. یه هو دیبو از پشت درختا دراومد قاپش زد و  "* 

نم با دیبو رف تو بردش تو کته زغالی. ننم دیگه نمیادش. در اتاق ننم بسّه. ن
ی سر زغال ی کتهدمون. بعد آقا دیبو تنوره کشید. رف هوا. ننم رف تو واتاق خ


