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 بر گستره ادبیات و فرهنگ آوای تبعیدنامه فصل

 (0931) 7102شماره اول، بهار 

 اسد سیفمدیر مسئول 

 avaetabid@gmail.comآدرس:  

تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده 

تواند از زبان، فرهنگ و هویِت شده باشد. تبعیدی می

کس که شعر، داستان، هنر، خویش نیز تبعید گردد. آن

اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر فکر و اندیشه

کوشد تا می نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه

زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای 

که در انطباق با جغرافیایی، و تعریف کالسیک آن، بل

 شناسد.جهان معاصر می

گردد، این نشریه که فعالً به شکل فصلنامه منتشر می

کوشد یابد. میِگرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می

ویژه  در همین عرصه هر شماره را به موضوعی

اختصاص دهد. مسئولیِت هر شماره از نشریه و یا 

حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده 

خواهد گرفت. تالش بر این است که صداهای گوناگون 

فرهنگ و ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، 

چه در قامت سردبیران میهمان، چه در قامت 

 شوند.  مینویسندگانی که به همکاری دعوت 

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
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 چند نکته
 

بینید، ندارم که بگویم. در ن میکه در آ چیزی افزون بر آن آوای تبعیددر نشر 

 احساس به ضرورت، بدین شکل بنیان گرفت و امیدوارم که عمر آن ادامه یابد.

که؛ عکس و بیوگرافی ها در آن بر من آشکار است. برای نمونه اینای نارساییپاره

تر هایی جذابتوانست با طرح و عکسنویسندگان در آن نیامده و یا صفحات می

تر باشد. در این شکی نیست که در ایبندی آن به شکلی حرفها اصالً صفحهگردند. و ی

 ها کاسته خواهد شد. های بعدی از میزان این نارساییشماره

های دیگر هنر و و چه بسا رشته ، عکاسیسرایینقاشی، تئاتر، سینما، ترانهطرح و از 

های بعدی این رهشود. امیدوارم در شماادبیات در این شماره چیزی دیده نمی

 کمبودها جبران گردند. 

کوشد به راه خویش ادامه خواهد داد. می آن به پشتبانی نویسندگان آوای تبعید

اند و یا خواهند قدردانِ کار آنانی باشد که بی هیچ مزد و منتی، برای آن نوشته

 نوشت. 

جه به ست اندکی زیاد باشد. با توشماره نخست آوای تبعید در این حجم طبیعی

 355، از شماره بعد خواهیم کوشید تا این حجم را تا "دانلود"سرعت در امکانِ 

 صفحه محدود کنیم.

شناسد. نه در عرصه آزادی اندیشه و بیان و نه جغرافیای سکونت. مرز نمی آوای تبعید

 هدف همان است که در آغاز نشریه آمده است:

تواند انده شده باشد. تبعیدی میتبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تار

کس که شعر، داستان، هنر، فکر از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن

اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این و اندیشه

ف کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعرینشریه می

 شناسد.که در انطباق با جهان معاصر میکالسیک آن، بل
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گردد، گِرد فرهنگ و ادبیات تبعید این نشریه که فعالً به شکل فصلنامه منتشر می

کوشد در همین عرصه هر شماره را به موضوعی ویژه اختصاص یابد. میسامان می

سردبیری میهمان بر دهد. مسئولیتِ هر شماره از نشریه و یا حداقل بخش ویژه آن را 

عهده خواهد گرفت. تالش بر این است که صداهای گوناگون فرهنگ و ادبیات تبعید 

در نشریه حضور داشته باشند، چه در قامت سردبیران میهمان، چه در قامت 

 شوند.  نویسندگانی که به همکاری دعوت می

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.

 اسد سیف 
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 نعمت آزرم

 های نبض زمانهتصویر

 
 را زیسته و ماندگار نگاشته و نواخته است زاده که آهنگ زمانۀ دشوار مابرای اسفندیار منفرد

 

 تهر پاره از زمان به نشانی زمانه اس

 های طبیعتمانند فصل

 همان بیکرانه است بار زمان از دو سویهرچند رود

 

 زمان زان سوی سپیدۀ آغاز تا کبودۀ پایانش،  زنجیرۀ درازنای

 ستمدهآرنگ به رنگ زمانۀ ناهمسرشت پدید های از حلقه

 گونۀ کوتاه یا بلند زمان استای از گسترای گونههر زمانه بهرهپس 

 ستخواست باشندگان خویش گرفته با رنگ و بوی ویژه که ازخوی و

 ه بوده است ز ما پیش یا که در راه است. نچآهای جدا زشناسه چونان زمانۀ من و تو با

 

 باری زمانه آفریدۀ انسان است

 سازدخود سرگذشت می انسان که در برابر هنجار سرنوشت ز

 تندباید خود را برین گذارۀ همواره می یعنی که نقش بود و

 زایدآری حضور ماست کزین بیکران جاری سرخود، زمانه می

 تا با زمان چگونه درآویزیم، 

 ا را زمانه گسترۀ باز گوی و چوگان استم

 

 ماست های آبی و سرخ و سپید و مضطرب سرگذشتهای تو گلواژهآهنگ

 ایمست که خود آفریدهایتصویرهای گاهشمار زمانه
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 نجوای رودبار و هیاهوی موج و هیبت دریاست

 ستسال حادثه و افت و خیز و رهپوئی های تو روایت پنجاهنت

 دمانر شب تاریک تا سپیدهجستجوی صبح داز 

 ائیدپی که نپتا رستن بهار، بهار خجسته

 ستموسیقی تو بازتاب نبض زمانه

 تپیده به جنگل به کارخانه و دانشگاهنبضی که می

 ستو زود، روانه ای که ز دیروز تا سپیدۀ فردای دیرنبض زمانه

 

 ست در شکست: نسل من و تو نسل حماسه

 یدادباور به داد در برابر ب

 یعنی شکست را نپذیرفتن

 بادگرد زیر صاعقه و برف و بر سنگالخ و

 در شیب تند گردنه و پرتگاه راه پیمودن

 از منزلی به منزل دیگر

 بسیار بار عزیزان سوخته از آذرخش به خاک سپردن

 خلوص خطا کردن در راه با

 ها شدن*ر دهن اژداز بیم مور د

 نماندناما ز راه باز

 هاسوی دریااز خانه تا فرا

 اش غریبنیمیش آشنا و دگر نیمه

 با سرگذشت خویش هیمنۀ سرنوشت را هماره زدودن

 

 خواست از برای خودشنسل من و تو هیچ نمی

 ها همه بر روی آفتاب و نسیم و پرنده باز شوندجز اینکه خانه

 جز اینکه هیچ سفره نماند تهی ز گرمی نان
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 و کتابهای خردسالگی از دفتر و مداد و دست

 پاداش دسترنج و بازوان کار ز

 ه بود همانا درست و راستاما تمام درد نه این بود گرچ

 که آزادی،  -دریغا چه دیر -دار معرکه دریافتیمدر گیرو

 هاستهای ارزشانۀ منظومهیغروب در مبیخورشید 

 

 ستک تو هفتاد بار نسیم بهار نوشیدهجان جوان پا

 شماری و سرشاریبیست اشارت به ایهفتاد واژه

 یعنی که چنگ جان تو سرشار از تراوش آهنگ است

 بسیار بیشتر از آنچه بوده است ازین بیش تاهنوز

 های سال به پرباریتا سال

 

 اینک زمانه نو شده در سرزمینمان

 با همت بلند جوانان اعتراض به هر کوی و بوم ایرانشهر

 با این بهار تازه درین سرگذشتمان

 دترنم و شور و ترانه باجانت پراز 

 ستات که زیروبم نبض زندگیموسیقی

 پژواک دادخواهی اهل زمانه باد

 نبض زمانه را که چنین خوش نواختی

 تا جاودان زمانۀ ما را نشانه باد

 عمری برای مردم و آزادی و برابری و عشق سربلند

 ایای و نواختهحیثیت زمانۀ ما را نگاشته

 قانه بادچونان همیشه زیستنت عاش

 خورشیدی 1215پاریس. فروردین                                                  
______________ 

(ناصر خسرو) ها شدمنم/ کزبیم مور در دهن اژد* از شاه زی فقیه چنان بود رفت



 

 عسگر آهنینهفت شعر کوتاه از 

 

 مالقات 

 زند ، در جهان خوابگونه ی من، چرخ میاو

 ی مهتابی، ن فضای مه گرفتهدر ای

 . با موی باز وُ  دامن گلدارش ..

 

 شوند ها محو میاینجا، تمام مرزها و ُ فاصله

 های آهوست اینجا، محل تماشای چشم

 اینجا، محل مالقات من و ُ اوست. 
  3511مارس  31                                                           

 

  هابان گلبا باد 

 با بادبانی از گل 

 کشتی به سوی زادگاه آفتاب، راندم 

 

 ساحل سالمت او از 

 آمد آوازهای جاذبه می

 

 های ساحلی انداختم لنگر در آب

 

 ای گل سفید، زنی، منتظرم بود با شاخه

 خود را به آب سپردم.
  3511مارس  38                                  
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  صید صدا 

 ست، ه ی مرغیذهن من آشیان

 آید، فتاب میکز زادگاه آ

 های طالیی ...با نغمه

 

 باید به فکر صید صدایش، 

 ی وزش آفتاب، باشم. در لحظه
  3511مارس  31                                                 

 

 ناروشنایی

 ر نیامده آرزوهای ب

 اندما را به فضایی کشانده

 رسدآنجا نمیکه پای سخن، هیچگاه، به 

 ستی سنگینیفضا، فضای مه گرفته

 سخن به روشنی چگونه توان گفت

 که سعی آفتاب، نیز  جایی

 رسد؟به جایی نمی

  3512آوریل  15                                   

 

 بهار در قفس

 بهار هم نتوانست

 ها را بگشایددرهای قفس

 تنها پرندگان را
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 در تنگنای قفس

 قرار کردبی

 3515آوریل  35                     

 

 آواز های گمشده

 شبای رو به نیمهکنار پنجره

 شنومآواز گنگ عابری را می

 ستکه لحن او، به طور عجیبی، بارانی

آیدی جهان میکند که از کدام نقطهچه فرق می  

 یا راهی کدام خانه در کدام خیابان است

خواندای که مینهشبا  

شده همراهستبا بوی خاک گم  

بندمشب را میرو به نیمه یپنجرهآن   

شوندهای گمشده آغاز میآواز  

  3515مارس  38                                               

 

 تغییر فصل

 ها عوض شده استشکل درخت

 های لخت آن شاخه

 اندحاال به گل نشسته

 ای ویرانهبه جای آشیانه

 پرندگان نورسیده
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 اندهای تازه ساختهآشیانه

غاییغوچه  پرندگانببین    

ی آفتابدر پیشواز و بدرقه  

اندازند؟به راه می  

 قلبت چرا، هنوز

 بر مدار زمستان است؟

  3515آوریل  35                                     

 

 



 
 

 بیگناه روشنک از شعر دو

 
 

  هاتباهی خدای

 سرخ گل از دارد چشمانی

 خارا، صورتی و

 ریز هایسوراخ از پر

 

  مارپیچ هایپله از

 آیدمی پایین

  سرد هایداالن در

 خوردمی تاب

 کندمی درو طناب، و

 

  راهرو ته آسمان

 ملوس و ستالجوردی

  هاابرماهی با

 خورندمی غوطه آن در که

 

  روبرو هایباغچه

  گوشند سه

 همیشه مثل ما، و

  .کشی اسباب حال در
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 امبازگشته به جانب دریا

 ای از راه باریکه

 های خشکها و علفمیان تلماسه

 بیداری غیرمنتظره 

 در بهار

 بندر یورک 

 هنوز گیج انزوای زمستان است

 ها نیمه بستهمغازه

 ها تاریک پنجره

 های دریاییهایی پوشیده از گوشماهی و ستارهبا طاقچه

 و خرچنگی نئونی 

 خورد که:با کورسویی تاب می

  "ش آمدیدخو "

 ها سیاه و صخره

 پرتگاه صخره است

 جایی برای به باد سپردن افسوس 

 

 ای پشت به فانوس دریاییراه باریکه

 رو به اقیانوس

 

 

یورک: نام بندری است در ایالت میِن در شمال شرقی آمریکا*



 

 

 دیبهروز داوُ 
 

 چهار سروده تلخ

 

 زیرِ باران
 اىِ عزیزى که همچنان ایستاده استبراى درد آشن                       

 

 امروز بود که رفت

 امروز بود که باران آمد

 چترى گشوده در دستم

 خیسِ بارانم از آنروز

 جاىِ پایش بر خاک

 در کنارم

 باز مانده هنوز

 

 هَمدَم
 هر چه دور گشتى و دیدى

 آید ات دیده به  بیشتر 

 هر چه با جمعْ جمع گشتى

 خواند خلوتت باز او به 

 ن حدیثِ دم است و بازدم استای

 تا دلِ مرگ با تو هست و باز کم است
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 فرار
 نه صدایت

 نه تصویرت

 نه حضورت

  رؤیاهایت را چه کنم

 اندهمه کابوس گشته

 

 هستى
 وقتى که عشق نیست

 دنیا خالیست

 وقتى که دنیا خالیست

 عشق نیست

 وقتى که مرگ نیست

 یعنى که زندگیست

 وقتى که زندگیست

 تمرگ چیس

پاریس-3515ژوئن و ژوئیه                               



 

 اکبر ذوالقرنین چند شعر از
 

 نیایش زمین
 الجزایر دردممجمع

 غرضم رای بیهستی

 بر خاکدان فقر

 "تیفوئید"با مرضِ 

 خواراین پلید آخوند روده-                   

 آغاز کردم

 

 های جاریمرضخرده

 به کنار

 لیهاز سرطانِ ک

 نه سال و

 ی مغزیماز سکته

 هفت سال و نیمی گذشته است

 

 به بَرشمردنِ افسردگی و

 ی مردم سرزمینممرگیدق

 آورد حضورِ جمهور جهلره-                               

 گردمبرنمی

 

 اینک 

 "بریلیندس"در بیمارستان 

 افتاده بر تختِ جراحی



 71 و فرهنگبر گستره ادبیات  تبعیدآوای   

 ی آپاندیسمبرای بریدن عمامه

 امانبی از دردی

 لرزممی

 کنمو اقرار می

 خویشکاریم به نیایش زمین

 این مهربان مادرِ پُردَردَم-

 با من اگر نبود

 کردم.خودکشی می
 3512تابستان                                  

 

 دریا گذرگاه ایمنی است
 بی تو

 گذریماز مرزها می

 فراز ابرها

 زنیمبه خورشید لبخند می

 دورهای و در آبی

 جوئیمجهانی دیگر می

 

 بی تو 

 رانیمهای سخت میبر موج

 از ساحلی به 

 به ساحل دیگر

 و دریا

 گذرگاه ایمنی است

 نمای ماوقتی جهت
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 سوی عشق و آشتی استهم

 

 بی تو

 روئیممی

 ترین صخره و کوهبر سترون

 ی خاکبر گرده

 چون زیتون و بلوط و تاک

 چون سرو و سپیدار و انار

 شویمیو جنگلی م

 شاخه در شاخه

 سبز و انبوه و پُربار

 

 بی تو

 شویمآوازی می

 همزبانِ باران

 همراه آفتاب

 کمان از عشقتا چون یکی رنگین

 آفاق را

 به آفاق

 پیوندی بزنیم
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 سرخوشا پیرانه
 هم شاعرم

 خوانهم ترانه

 چرانمهم سگ

 بانهم نوه

 سو است چشمانماگرچه کم

 و دست و پایم لغزان

 سرخوشا پیرانه

 همدلی و همپایی

 زبان و با کودکانِ خوش

 سگانِ باوفای مهربانم

 

 آه
 کسمچندان بی

 که وقت آه کشیدن

 آید نفسمبند می

 

 

 پناهنده
 اسبی لنگ

 دشتی فراخ

 کرکسان حادثه

 کنندخورشید را طواف می

 



 
 حمیدرضا رحیمی چند شعر از

 
 بحث

 رفته بودم ی ِ حواس...با همه

 گفت:

 از کدام اندیشه؟ ،آئیز کجا میا

 گفتم:

 خیابان انقالب

 ی مردمکوچه

 بست آزادیبُن

 سلول دوّم ،دستِ چپ

 ی درگاهمیانه

 همان خیابانی که

 پیچدبه سمت عشق می

 ؛پنجگاه راستشِ غمگینِ بن

 گفت:

 گـُنجی،نمی در تحلیل من

 رفیق!....

 

 

 جدائی
 هزاران تکدرختیم

 که دور از هم

 یِ بیاباندر ذهنِ خال

 .ایمروئیده
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 اینه پرنده

 خواندمی مانهای خشکبر شاخه

 اینه مسافر خسته

 ماندمی دَمی در کنارمان

 باغبانِ فصول نه ما را

 !داندمی از آنِ خود

 

 آه!...

 اگر شدیمچه جنگلی می

 ،کنار هم

 روئیدیم...می

 

 

 ز             امرو
 این روزها دیگر

 ،هیچ چیز

 شودنمیدرک  بی حادثه

 آورِ توحتی زیبائیِ سرسام

 که سخت،

 دهد!...باروت می طعمِ

 

 

 نیک تکه از زما
 ... این که من

 در این ازدحام بزرگ
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 امگـُم شده

 که زندگی دانمو یا نمی

 پنهان شده است،  پشت کدام ستون

 ؛چیز غریبی نیست

 هواپیمای تو

 در این سوی جهان، 

 خاطره  255با  ناگهان

 شودناپدید می

 ترسوی و آن

 انبوهی تماشاگر

 مرگ را

 .برندبه روی صحنه می

*** 

 از پنجره

 ها به قطار ثانیه

 کنمنگاه می

 هایی بر دوشسنگکه با تخته

 از معبر دشوار زمان

 لنگانلنگ

 گذرند...می

 



 

 

 شهروز رشیدچهار شعر از 

 

 کالغ
 

 اشگی دیدمنخستین بار در هشت ساله

 .های سبالندر دامنه

 دُمِ روباهی را بریده بودیم و

 بر چخماق، از گَوَن

 چکیدخون می

 های خود چه کنمدانستم با دستو من نمی

 

 ها بعدسال

 اشدر هانوفر دیدم

 تابستان شصت و هفت

 کردممردگانم را با خود حمل می

 های تنگها و ساعتدر ثانیه

 ام چه کنمدانستم با سینهو نمی

 

 ام افکندههراسات به حاال که نگاه

 سرخام از گلحاال که دویده

 از نهر

 تا مارهای کور

 حاال که سرم به دیوار تنم خورده

 گوید این کالغچه می
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 با من

 این روزها

 در برلن؟

 

 تو بگو!

 

 
 

 مرثیه برای پدر
 

 جریانی جونده است

 برگ ریزانی

 زمهریری

 گره خوردن به ماری هفت سر است

 گویم ــ به خود می

 سایموقفه دست به پیشانی خود میو بی 

 ها رای سیاه ثانیهتا ژله

 بلکه پاک کنم

 

 خیزم بر می

 بندمچشمانم را می

 ی لرزانی در اعماقو به سایه

 گویم:با لحنی شکسپیری می

 "بیا بیرون، ای لعابِ پست! "
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 ی کوریدر جایی شب پره

 بوی چراغ شنیده است

 کنماحساس می

 های دژی بر ویرانه

 امهای سبالن ایستادهدر دامنه

 و باران شقایق است

 باردکه بر اسبی سفید می

 خورممن چرخ می

 های پاییزیدر چشمان قمری

 و می بینم

 ی نوردر دریاچه

 کندگل سرخی غروب می

 کنم به مردی که در آینهپس رو می

 مخدوش مانده است

 ـ که خبر را تلفنی، با تاخیر خواهد شنید ـ

 کنم:ام را تاویل میهای برلنیو مکاشفه

 بیا تو گذر کن ازین ساعت

 من پدرم مرده است.

 

 

 شامگاه برلنی
 

 ای برای رفتننه خانه

 نه نیمکتی برای نشستن

 کنداش افسون میاین آسمان هم که دوری
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 دهلیز سوز است

 تا پالس و پیرهنی.

 

 ی خودشوم بر سینهخم می

 تا مگر کرمکِ شبتابی

 ی نوریلمحه

 سنگ چشمک زنی

 کِز کرده باشد جایی.

 

 رقصان در دایره

 شوندنزدیک می

 ها.سایه

 دهد:هاتفِ تاریکم بشارت می

 نگاه کن جنگل هم به حرکت در آمده!

 

 آوردنه این شامگاه برلنی به جایم می

 و نه این دهان

 ـ این خدشه، این خراش ـ

 و نه این دست و این پیشانی

 ها و این پیشانی.این دست

 

 امدانم کبوتری به چاه افتادهنمی

 ی خورشید.یا مکبثی خسته
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 (3ی بلند وطن )قصیده
 

 جنگل آتش گرفته

 کند وهای باد را پراکنده میفوج

 سازدور میخود را شعله

 

 گونه استآهِ تو با من این

 در تنم                            

 وطنم!

 
 

 
 



 

 

 جواد طالعیشعر از سه 

 

 

 همراه آخرین
 این بار از کِی بر دوش شما مانده است؟

 صد سال؟

 آه،

 باید به احترام شما کاله همسایه را بردارم.

 کاله خودم را باد برده است.

 

 نخیزید؟کی می خواهید اینجا بنشینید و برتا 

 بمانید و نروید؟

 لب ببندید و حرف نزنید؟

 چشم ببندید و تماشا نکنید؟

 

 صد سال؟

 شما را به آن دروازه خواهند رساند؟آنوقت پاهاتان 

 

 نگاه کنید!

 هیاهو خت و بیسبز است و پردر

 باغ ِ پشت آن دروازه.

 آنجا 

 کندکسی کسی را تهدید نمی

 گذارد کسی بارش را بر دوش کسی نمی
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 نهد.سی کاله همسایه را بر سر شما نمیوک

 

 آزاران استآن باغ، باغ بی

 اند.و رنج و سپنج را سپری کردهترنج  هایزیرا که ساکنانش سال

 

 خواهید دستتان را به من ندهید؟تا کی می

 تا وقتی که دستم خالی است؟

 

 حق با شما است!

 کنندر نگاه میهای پُاینجا همه به دست

 سوزد.های درد میه باالتر از ارتفاع خودش در شعلهبینند کو آن زن را نمی

 زنند.ش را برای کاشتن مارچوبه شیار میبینند که دارند تنو آن جوان را نمی

طنابی برای به دار آویختن های زباله به دنبال ند که در سطلبینو آن دختر را نمی

 گردد.خود می

 

 دستانتان را به من بدهید

 ری یک نارنجک است.که دریابید در هر دست پُپیش از آن

 بیائید از آن دروازه بگذریم 

 ا را ببرندتوانند متا پاها هنوز می

 بینند.ها هنوز پیش پا را میو چشم

 

 اینجا اگر بیافتیم

 هیچکس دست ما را نخواهد گرفت

 های ما خالی استزیرا که دست

 اند.و رفتگران اعتصاب کرده
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 برویم؟

 خورد باشید!ب آن نارنجکی که روی زمین غلت میمواظ

 

 

 از ریز صفر
چین کنیم تمام صفرها را چپ  

التتا برای احتما  

رقم بیش نماند. 1  

 و روزهای آبی  و آفتابی

 کمتر بعید باشد.

 

 چه دلگیرند این روزهای سربی و خیس

نشین از هراس صاعقه پیوندهای خانه  

های منفجر.و جنین  

 

 هزار و سیصد و پنجاه و هفت سوار،

 بر هزار و سیصد و پنجاه و هفت اسب عصاری آمدند

پنجاه و هفت بار گردن زدندو آرزوی باروری را هزار و سیصد و   

 در وادی هراس.

 

 خورشید شرمگین

 چادر به سر کشید و به چاه افتاد

ها نازاو روزها خیس شدند و شب  

 حساب احتماالت در قطار صفرها گم شد
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 و عشق ها برای هزار و سیصد و پنجاه و هفت سال نوری یخ زدند.

 

 تمام صفرها را چپ چین کنیم 

از شدشاید دوباره یخ عشق ب  

ی پیش از رفتن.در چند روز آفتابی  

 

 

 چارپا 
 چارپایان ایستاده 

 زبان دراز نگاه 

سایند به تهیگاه قدرت می  

خراشند.و سیمای ماه می  

 

 صاعقه ای بر شقیقه عشق 

ی بلدرچین.  و آشیانه      

 

 در روزهای آینه و  سنگ

توان خود را ندیدچه آسان می  

 تا چارپای ایستاده شدن،

.شدن "ایست داده"                        

 
 
 



 
 بتول عزیزپور هفت شعر* از 

 

1 

 خوانی گوشبر رجز عمودِ سنگ چین مهتاب

 هیجان معلق در آسیب ماندگار

 نشاطِ ابهام و اتهامافق بی

 و تفهیمی نامتراکم

 در انتشار مجوز 

 تناسب مجاز توانِ پرتاب نقطه از آغاز سنگ

 ی امداد باد پیکر جسمانیِ خاطره  ب

 هاللی است بر احمر سوزان تماشا

 قاضی 

 از، با، بی، هر کدام مشروع می شود.

 
  3512ژانویه   32/ 1211بهمن  1شنبه 

 
 

3 

 چـُــنو

 هم چون او 

 دهلیز و دلی ارغوانی

 سدی از ساعت بر ماهوت گوش

 چخیدن چـُــگوری 

 بـَـر دغدغهء نشاطی که از اقدام  اعزام نشد.

 
  3512ژانویه  32/ 1211بهمن  1شنبه/ 
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2  

 چرخ

 قطار 

 انقالب

 پیاده امری محال

 بر سرِ  سنگ رسالتی مفتون زده

ـَــد   می مانـ

 تا فتنه ای تمام

 نمــّـام 

 کاندیدی سرگشاده 

 در بگشاید بر حضورِ عام.

 
 3512ژانویه  32/ 1211بهمن  1شنبه/ 

 

 

5 

 گشتِ همه

 همهء گشت

 همه  بازگشتِ

 همهء بازگشت

 زیر

 رو

 رویِ زمین - زیر

 چه بلبلی دیپلمات تر از هوا !
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 دیپلماتیک تر از مذاکرات 

 آن باال 

 چهچهه  می زند نگاه

 بر ارواحِ ان هلل و انا الیهِ تاجرون!

 
  3512ژانویه  32/ 1211بهمن  1شنبه/ 

 

5  

 فراسوی ناهموار   

 مُردگان پوش و عقربه هایِ

 نا استوار وطنِ انبوهِ

 گاه  را میخکوب می کـُند  وُ   فرود

 در اتفاق ناگشوده 

 که دجله بر زبان جُنید گشود

 سـِــرّ خـُـفتن « پاسبانی» 

 ندانسته بدانسته داند

  .آوازهء ما و گشودن اجدادی دروازه ها

 
  3513دسامبر 1/  1211آذر 11آدینه 

 

2  

 بر اورنگ  مکاتب آفت راز

 مَن اَش زندیگکی در زمان    مَــنـِشِ

 سازگار به صَرف ُو تصریف وُ  تصرِّف  

 هوهو هو 
Ya   hoo 
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 ماندگاری بَرگی نیست 

 انب جاذبه جکه سبز می شده بود در سینهء سیبی از 

 حافظه رعدی است منجمد بر انجماد ِ جمجمه 

 پای دراز ابر در مسافت مرگ

 .رستم فرو می خوابانـَـد رخش بَر گوشِ

 
 3513بر دسام  2/  1211آذر  12 شنبهپنج

 

1  

 اشغال و اشتغال

 و روانی که سالمت من نیست

 تابش  جریمه می شود و جزیه می دهد افول درخشندگیِ سراسرِ

 انقالب وُ چـِـــه ُو چـُول 

 تمایز  جایگزین

 بین زنجیر وُ دیهیم 

 دحَـ

 همایش  می دهد 

 دمد هوامی یو شـَــرع

 .بَال بَال بَال ر که صحرا می شود و می نویسدـَــک با این افقِ 
 3513دسامبر  5/  1211آذر  15 چهارشنبه

 

 «دُوری» * از دفترهای در دست انتشار  

 



 
 

رضا مقصدیچند شعر از   

 

 غزلواره 

........ 
 تو برگ وُ بارِ باغی

 .من، میزبانِ باران

 من، شرحه شرحه، دردم

 .تو شرحِ اشتیاقی

 

 !خوبا بیا ُو با ما ،چشِم سپیده بگشا

 ابِ هستیدر اضطر

 مستیِ ارغوان را

 ای خوانرنگین ترانه

 .ی بهارانبا لهجه

 

 -مارا چه غم اگر دل، ازغم گذشت وُ بگذشت

 بی جانِ عاشق ما

 .شادیِ روزگاران

 

 !بگشا دریچه ها را! نیلوفرانه بگشا

 !ها را در شعرِ نسترن بینگُلخندِ واژه

 در رویشِ بهاران
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 بنگر دال چه کرده ست

 .رانآوازِ بی قرا

 

 ای چنگِ خواب رفته

 !برخیز وُ نغمه سرکن

 را جانِ جوان ما

 !تر کنسر شار وُ تازه

 ابری تو ابر، آری، برمن اگر بباری

 من ، میزبانِ عشقم ،در آستانِ باران.

 
 

     

 

 در زمستانم                    

  
 چه کسی گفت

 فصل

 ؟گلها نیست فصل تنهاییِ 

 ستگردانهای تو سرنفس ، بی رقصِدشت

 هایاس

 .جویندترا می بوی دستانِ

 
 ی آباز تو با خنده

 ی تنهاییدر لحظه ترین زمزمه،از تو با ناب

 .گویمی دورترین خانه ،سخن میی پنجرهاز تو با همهمه
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 .در زمستانم

 وقتی آن چشم نه ،آن آتش

 دور ست ،ازمن وُ دل

 .در زمستانم

 
 دانم، میدانمآه...می

 گذرده میان من وُ ما میاین هراسی ک

 .ماَندست که بر عاطفه، میزخمهایی

 
 فصل

 فصل تنهایی گلها نیست؟

  !پرسم ای تنهااز تو می

 ؟اینهمه، فاصله، نامش چیست

 
 برف ،بارد در منبرف می

 ؟چشمهای تو کجاست

 
 خورشیدی28سال                                      

 

 ققنوس در آتش

  .ایمسالگرد ِ از دست دادن عزیزِ شعِر پارسی ایستاده در پانزدهمین 

 .نوشته شده است« ترین یار، یگانهآن» این شعر سالها پیش در اسپانیا با یادِ آن یار

 ".گارسیا لورکا"و  "ماه"خواند: در آنجا دو چیز بیش از هر چیز مرا به جانِب خود می

بای شاملو با کالِم شورانگیِز لورکا در جانم رُ ای هوشدر ساحل، در دیدارهای مهربان با ماه، پیاپی صد

 .بُردهای پرشور میریخت و مرا تا دور، تا لحظهمی

 .نخستین سطرهای این شعر در زیر منشورِ نورِ ماه و در آن ساحل، بر کاغذ نشست
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ر د« پوربیژن اسدی»ی احمد شاملو به سردبیری مهربانم ویژه« دفتر هنر»در  12سپس در سال 

 .امریکا انتشار یافت

 :گویمهمیشه می« بامدادِ»ی عزیزم، به آن « سایه»گیری از کالِم فاخرِ در این لحظه، با بهره

  یادِ دلنشین ات، ای امیِد جان

 هر کجا روم، روانه با من است

 
 

 ققنوس در آتش

 به قامتِ بلنِد حماسه وُعشق:                    

 احمد شاملو                                  

 پس .....

 خواندواژه را دوباره فرا

 ی ابر، بگذردتا از فرازِ عاطفه

 وز نور

 وز غرور

 جامی به سربلندِی آوازِ عاشقان

 بردارد

 .تا بامداد، بر سر ما خیمه گُسَترد

 همواره یک پرنده

  ی ستبرِ بلندشبر شانه

 رو سوی روشناییِ یکدست

 .آوازهای تازه به لب دارد
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 این کیست؟ از کدام تبار است؟

  وقتی که برف را

 بر حرف و بر هِجای جهان

 بیندمی

 .بَرَده میهمانیِ خورشید میما را ب

 

  گندم

 صدای ماست

  شادی

 .اشجوانه

 
 جا که آسمانِ زمان، خالیآن

 ی باران استی برهنهاز بوسه

  ی ماهای تشنهبر ریشه

 .باردمی

 

 در کارگاهِ هستی

 − فریدگاراین آ −

 بومی ز خاک دارد

 افالک یِرنگی ز شاعرانگ

 .مضمونی از مناظرِ انسان
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 هر جا که عشق

 ستاش خالییگانه یاز آبیِ

 .دمان استآوازی از سپیده

 

 " آن کالِم مقدس "ست دیری

 با پیکرِ نشسته به خاکستر

 های آتشدر شعله

 .سوزدمی

 شادا

 .کندققنوس را بشارتِ او زنده می

 

 !تارهای تاریکگی

 !گیتارهای درد

  را "لورکا"ی ترانه "اسپانیا"

 .چون باغی از انار به جانش ریخت

 

 "بامدا"فریادِ 

 اما

 میانِ زخمِ دلِ ما

 .ایستاده است

 
 1111اسپانیا                                    

 



 
 

 مجید نفیسی دو شعر از
 

 یک شب به زادگاهم باز خواهم گشت 

 خواهم گشت زادگاهم بازیک شب به 

 هابرای چیدن ستاره

 ام.خانه از روی بامِ

 

  !نگاه کن، آنجا"گوید: پدر می

 "بینی؟را نمی *هفت برادران

 کنممن دستهایم را دراز می

 کشم.شان دست میو به شمشیرهای برهنه

 .شودشبانه آغاز می آنگاه جنگِ

 رانیمرا می هخوارما اژدهای ما

 آسمان  تاریکِهای و در گوشه

 کاریم.های ستاره میلمیخگُ

 

 ،نگاه کن"گوید:مادر می ،در بامداد
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 "بینی؟را نمی *دو خواهران !آنجا

 کنمهایم را دراز میمن دست

 کشم.های آبشان دست میو به کوزه

 ابرهای بارانخیزند آورِآنها پیام

 شوند.آفتاب ناپدید می و با برآمدنِ

 

 برادرانم! خواهرانم! 

 خواهم گشت یک شب به زادگاهم باز

 مکودکیَ تا در زیر آسمانِ

 خود را بازیابم. ستارگانِ

  3555ژوئن  15                                 

 

 . "ثریا"یا  "پروین" -*

 ."شَعرای یمانی"یا  "تیر" -*
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 به ایرانیان در تبعید   
 کشیم؟ کی کشتی خود را به آتش می

 ایم ین بندرگاه لنگر گرفتههیست که دردیرگا

 اند. نهای دریایی در روح ما النه کردهو توفا

 شوند هایمان از طنابهای سنگین جدا نمیدست

 بینند. ک نمیو چشمانمان بجز سپیدی نم

 

 مرگ با آب دهانهامان درآمیخته است

 

 شود. ای پاک نمیو با هیچ دهانشویه

 اند هایمان را جویدهموشهای موذی، یادنامه

 شود. و در سرتاسر عرشه رد پای آنها دیده می

 زنند دگان دیگر بر فراز دکلها چرخ نمیپرن

 های نان و خرده

 ای نیست. یادآور هیچ خاطره

 اند ن دیرگاهیست که عرشه را ترک کردههمسرانما

 اند. ی باد گم شدهو کودکانمان در وِلوِله

 

 آتش افروزِ ما کجاست؟ 

 ریتی تا با کشیدن کب

 نما را به آتش کشاندبادبانهای نخ

 و راه دهد تا آتِش پاک 

 های کهن را خاکستر سازد. رهنامه

 بگذار دریا را به دریا واگذاریم 
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 را بسوزانیم.  "سندباِد بحری"ی و سفرنامه

 بر این ساحلِ سخت باید ایستاد 

 و استواری زمین را زیرِ پای خود آزمود. 

 

 آیا در میان ما 

 شود * یافت نمی"روما"چون  زنی

 تا این کشتی کهنه را به آتش بکشاند؟ 

 او را بگو که بپاخیزد 

 و پیش از این که کرکسان 

 بر پیکرهامان به رقص درآیند 

 بگو که بیاید 

 تا در درخششِ چشمان وحشیَش 

 ایرانشهرِ کوچک خود را ببینیم 

  "آرام"که در کرانه ی آبهای 

 روید. ما میآرام آرام از دستهای 
  3555فوریه  11                           

 

ینکه بازماندگانِ شهرِ رومی، پس از ا -نویس یونانی به روایت پلوتارک، تاریخ -*

ها را به آتش کشید تا کشتی "روما"سیدند، زنی بنام ی تروا به ایتالیا رسقوط کرده

دست برداشته و در آنجا شهر  ی سفر دریاییعیدیان را وادار کند که از ادامهتب

 جدیدی بنام رُم بسازند.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ستاندا



 
 

 رضا اغنمی

 

 مخترع
 

 دردفتر خاطراتش آمده است:

ی هادرگیری سرو صداهای هولناکِ هیاهوست. و غاوجا غهمه ،ریخته اوضاع شهر بهم

از پشت های نگران چشمهای تپنده و دل .رسدمردم کوچه وبازار به گوش می

 رهائی از برای دگرگونی و است تا ناجییک درانتظار های گرد و غبارگرفته، پنجره

مایه چون زنجیری های پوچ و بیهای رایج که با عادت، خشونت و بیماریفالکت

 بخشِ آنان باشد.آهنین تارپود فکرها را مهار کرده، نجات

هایی نو از ریاکاری و نیرنگ را به عنوان وهاز سوی دستاربندان، جل فریب و دروغرواج 

ها پُر از معترضان به رژیمِ خدمات دینی در فرهنگ کشور تثبیت کرده است. زندان

در بند خواب خانمانِ کارتنکرده، همراه افراد بییلزن و مرد تحص است. دزدانآفتابه

معادل  سمکتبی مجل سوادیحقوق یک روز وکیل ب. درپرتو عدالت رایج، هستند

ه است. بارونق کار غارتگران و محتکران دش ایحرفه حقوق ماهیانه یک کارگر

 ها ادامه دارد!های خوش ورود به بهشت، به ویژه برای گرسنهدرچنین بحرانی، وعده

***** 

 زیر زمین بزرگِ  در رهبرِ رهبران که یمرد جوان در ظلمت شبانه راه افتاد طرف خانه

 یی زیاد برای حفظ امنیت کشورو با سروصدا بود نشسته نترانکال حضور در اشخانه

   !جروبحث می کردند

رو  رهبر رهبرانبا ورود غیرمنتظره مرد جوان به آن جلسه، حاضران خاموش شدند. 

  ؛گفت وارد کرد وبه تازه

معرفی  خود را به شماآمدم حضورتان تا اختراع  ؛پاسخ دادجوان چگونه وارد شدی؟ 

رهبران باصدای بلند گفت: پرسیدم چگونه وارد شدی؟ مگر نگهبان نبود؟ رهبر  کنم.
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باز بود. من هم آمدم تو تا خدمتتان جوان پاسخ داد: نه من کسی را ندیدم. در نیمه

 برسم.

رهبر رهبران گفت؛ همانجا بایست. و اشاره کرد به چند نفر که تنومند بودند ودرشت 

خطر است، بدنی کردند. وقتی مطمئن شدند که بیها رفتند و او را بازرسی هیکل. آن

 او را بردند خدمت رهبر رهبران.

 زدند.سروصداهای زیرزمین خوابید. حاضران آرام با همدیگرحرف می

 ای؟رهبر رهبران  از اختراعش پرسید. بعد گفت خودت را معرفی کن ببینم چه کاره

ست. از جیبش طنابی اسم من کریم است؛ مهندس رشته برق. اختراعم هم این ا

 که طناب داره!زده با لحنی تمسخرآمیز گغت: اینبیرون کشید. رهبر رهبران بهت

جوان گفت؛ بله. ظاهرش طناب داره. ولی کارکردش آسان و راحته. نتیجه کارش هم 

کنیم، آنگاه یک العاده و سریع است. این طناب را  مثالً باالی در زندان نصب میفوق

دهیم. این دستگاه مجرم بودن زندانی را معلوم ا از زیر آن عبور مییکِ زندانیان ر

شود. اگر اش حک میکند. مجرم به وقت گذر از زیر طناب، عالمتی روی پیشانیمی

جا زندانی شده، به راحتی ای موهوم و یا تهمتی بیجرمی مرتکب نشده و به بهانه

 شوند.وانند از بیگناهان خالی تها میکند. به وسیله این دستگاه زندانعبور می

ی قضاوت را کجا گذرانده زده پرسید: این طناب دار شما، دورهرهبر رهبران حیرت

 است؟

توانیم آن را آزمایش کریم پاسخ داد: این یک اختراع علمی است. درهمین جلسه می

 تر شود.کنیم تا صحت عرایضم روشن

د تو جیب و تسبیحی درآورد. ای به فکر فرورفت. دست کررهبر رهبران لحظه

های تسبیح کمی ور رفت و گفت قبوله. راهرویی را نشان هایش را بست و بادانهچشم

 داد و طناب دار را باالی در ورودی آن نصب کردند.

وضعیتی عجیب پیش آمده بود. همه ترس از آن داشتند که از زیر طناب بگذرند، ولی 

عمل کنند و یا چیزی به اعتراض بگویند. در  شهامت آن را نیز نداشتند تا خالف آن

هراس موجود، نخستین کسی که داوطلب شد، زمانی شاگرد بنا بود و حال وزیرشده 
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بود. پشت سر او چند نفر دیگر از مسئوالن بودند که به صف ایستادند. آخرین 

داوطلب، فرد معروفی بود از رؤسای جمهور پیشین. در میان خنده و دلهره  یک به 

کرده به ای ورمک به صف ایستاده، از زیر طناب دار عبورکردند. بر پیشانی همه دایرهی

 رنگ سیاه نقش بسته بود.

ی پیامدهای کاربرد زده از این اختراع، در اندیشهجلسه بهم خورد. افراد حاضر بهت

همه عازم  رهبران آن بودند. در این میان به پیشنهاد مخترع و موافقت شخص رهبرِ

 ان شدند تا با آزمایش آن بر روی زندانیان، حقانیت دستگاه را امتحان کنند. زند

هوا تازه روشن شده بود که به زندان رسیدند. زندانبانان با مشاهده غیرمنتظره رهبر 

رهبران و همراهان او دستپاچه شدند. با رسیدن رئیس زندان، وقتی از عملکرد 

، جهتِ آزمایش بخش زنان را برگزیدند. بیست اختراع تازه آگاه شدند، با شک و تردید

و دو نفر زندانی زن به صف شدند. درمیان بهت و حیرت، و بسی ناباورانه یکایک از 

ها با  لبخند بر لب از زیر آن گذشتد. اما، زیر طناب دار عبور کردند. پانزده نفر از زن

 رنگ نقش بست.  بر پیشانی هفت نفر داغی سیاه

*** 

گفتند؛ او ای نیز میر پیچید. شایع بود که مخترع گم شده است. عدهخبر در شه 

اند، دارد اختراع خود را تکمیل اکنون در آزمایشگاهی که در اختیار او قرار دادههم

را  کریمکس کند. از واقعیت امر اما کسی چیزی ندانست. ولی از آن پس هیچمی

 ندید. 

  

  



 

 

 محسن حسام 

  

 كندمي لئا پاريس را ترك
هر چه سعي كررد چمرب برر هرب بدر ارد، ست.اسسرت  ا  « لئا آرلت»آن شب، 

جايش برخاست  چراغ اتاق را روشن كرد  دهاسش خمكیده ب.د  يك لی.ان آب س.شید  

كرد كه همره چیرز اينرر.ر خاتمره ت.ی صندلي راحتي فرو رفت  هرگز فكرش را سمي

او را به دفتر كارش احضار « م.سهسي»پیدا كند  ديرو  صبح، وقتي كه مسئ.لش مادام 

العملي سمان سداد  در واقع خبر غیرمنتظره سب.د  مردتي كرد و خبر را به او داد، عكس

شرنید  پریش خر.دش اينرر.ر ب.د كه ت.ی شعبه ا   بان همكارها يك چیزهرايي مي

كرد كه خرر ا  باالی سرش خ.اهد گ شت، گرچه همیمه گ.ش بزسگ ب.د  خیال مي

اسرداخت و بره كرارش كرد به اين قبیل چیزها فكر سكند  سرش را پرايین ميسعي مي

 داد ادامه مي

آن شب، لئا هر بار كه بفكر پرداخت اجاره بهای است.دي. و هزينر   سردگي در 

گرفت  پیش خ.دش حسراب افتاد  قلبش درد ميافتاد، سرش به دوران ميپاريس مي

ت.اسد ا  عهدة مخارج  سدگي برآيد  بعالوه، ميكرد كه بدون داشتن كار دايب چد.سه مي

 د و لئرا مببر.ر بعد ا  سپری شدن مدت اقامت، پلیس روی كارتش مُهر خروجي مي

 ب.د خاك فراسسه را ترك كند 

ها دفتر كارش واقعیتش اين ب.د كه لئا به كارش عالقمند ب.د  اين اواخر، صبح

 د  ول سری به آرشی. كتابخاس  ملي مريگ اشت  اكرد  پاريس را  ير پا ميرا ترك مي

كرد  گاهي اوقرات ماسد، به آرشی. مركز اسناد پاريس رج.ع ميبعد، اگر وقتي باقي مي

يافت كه با قرار به سقاط دوردست فراسسه سفر كند  البته مركرز مخرارج مأم.ريت مي

 كرد سفرش را تأمین مي

.د، بنرا سزديك محل كارش بای كه در صبح يكي ا  رو های هفته، لئا در كافه

ه ب.د  ا   بان يكي ا  كارمندان شنید كه مركرز در سظرر .به عادت ممغ.ل س.شیدن قه
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دارد ع ر تعدادی ا  كارمندان قراردادی را بخ.اهد  مركز دارای شعبات مختلر  بر.د  

داسسرت كره قرعره معل.م سب.د ا  كدام شعبه شروع خ.اهد كرد  به عبارتي كسري سمي

سي خ.اهد افتاد  لئا بعرد ا  س.شریدن قهر.ه كافره را تررك كررد و بره اداره بنام چه ك

برگمت  همیمه بنا به عادت، پیش ا  آسكه پمت میز كارش جل.ی دستداه كرامپی.تر 

بنمیند و كارش را شروع كند، آيین  ك.چك و وسايل آرايمش را ا  ت.ی كی  دسرتي 

ن رو  صبح دست و پايش به اسبام آورد تا دستي به سر و رويش بكمد  اما آبیرون مي

آورد  رفت  روی صندلي وا رفته ب.د  افكار ش.مي به سرش هبر.م مريهیچ كاری سمي

م.سه منمي دفتر مادام سري« دوب.آ»در همین حین كسي تق به در اتاق  د  مادم.ا ل 

درسگ گفت آمده است كه ا  حال و رو ش باخبر ش.د  سپس خ.اسرت ب.د  منمي بي

لئا خبر تا ه را شنیده است يا سه؟ لئا سعي كرد خر.دش را بره سراداسي بزسرد  بداسد كه 

اسدرار در »مكثري كررد و گفرت: « میداسي كه من رو ها در شرعبه سیسرتب »گفت كه: 

منمري دسرت روی « خبرريب افتد كه مرا ا  آن بيشعبه يك چیزهايي دارد اتفاق مي

ای، براور هايرت سمرنیدهو ترا گ.شپیماسي كمید و گفت: عزيزكب لئا، تا چیزی را با د

بافند، شرايعات محرا اسرت  خر.دت كره بهترر سكن  اين چیزهايي كه كارمندها مي

 «شناسیمان، كارمندها حراف هستند، سبايد آسها را جدی گرفت مي

 «گ.يند؟در بارة من چه مي»داد، پرسید: های منمي گ.ش ميلئا كه به حرف

ها، چه چیزی دارسد كه در برارة تر. ه حرفچ»بعد، پُفي  د  ير خنده و گفت: 

 «بد.يند؟

سه عزيزم، هیچكس جرأت سدارد پمت سر »منمي سرش را تكان داد و گفت: 

 «ت. غیبت كند 

 سند، خ.است بد.يد: من ا  اشخاصي كه پمت سر همكارشان حرف ميلئا مي

مه حرف اسد كه پمت سر هواقعیت اينست آسها عادت كرده»آيد، اما گفت: خ.شب سمي

 «بزسند 

 «ها سباش، من دوچممي م.اظبمان هستب سدران اين حرف»منمي گفت: 

خ.است بد.يد: من سرم به كار مي« برای چي بايد سدران باشب؟»لئا برآشفت: 
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خ.دم گرم است  برای من هیچد.سه اهمیتي سدارد كه ديدران در برارة مرن چره فكرر 

 كنند مي

ن حرین صردای پرای كارمنردها ا  تر.ی اما ترجیح داد چیزی سد.يد  در همی

 راهرو شنیده شد 

دسرتي تكران داد و « خ.ب ديدر، من بايد برگرردم سرر كرارم »منمي گفت: 

 «وقت كردی سری به دفتر بزن   »پیش ا  آسكه در اتاق را تق بهب بك.بد، گفت: 

لئا سر جايش خمكش  ده ب.د  پیش خ.دش فكر كرد كه آمردن منمري بره 

ای هسرت كره او، لئرا، ا  آن ت  بدون شك در شعبه خبرهای تا هسبب سیساتاقش بي

 خبر است  شايد هب منمي حق داشت، با اين همه لئا به او بدگمان ب.د بي

ها، چیزی كه در اين میان برای لئا عبیب ب.د، ايرن بر.د گ شته ا  اين حرف

آمرد و بر ميخم.سه به خالف سابق، رو ها در دفتر كارش حاضر سب.د  بيكه مادام سي

پ يرفت  طبیعي ب.د كه احردی شد  اغلب، منمي ارباب رج.ع را ميا  شعبه خارج مي

های ط.السي مسئ.ل شعبه چیزی ا  منمري بپرسرد  در كرد در بارة غیبتجرأت سمي

داد  ا  اين رو كارمندها هر.ای اين ترديدی سب.د كه منمي ف.راً به ماف.قش گزارش مي

جهت به پر و پای منمي سپیچند  گرچه منمي در غیاب مادام كار دستمان ب.د كه بي

داد كه آب ا  آب تكان سخ.رد  همه كارهای شرعبه م.سه ج.ری ترتیب كارها را ميسي

 گرفت به قاعده ب.د و به م.قع اسبام مي

ط.لي سكمید كه سر و كل  دو تا ا  كارمندان عالیرتبره مركرز در شرعبه پیردا 

آمدسد و پروسدة كارمنردها را  يرر و رو م.سه ميكار مادام سيشد  اين اشخاص به دفتر 

آمد كه به اتاق كار بعضي ا  كارمندها هب سری بزسند  لئا تا بحرال كردسد  پیش ميمي

آسها را سديده ب.د  فقط يك بار در راهروی اداره با پروسدة قرر.ری برروی دو دسرت برا 

د، آسها كراله ا  سرر برداشرتند، لبخنردی آسها روبرو شده ب.د  لئا تا بخ.اهد سالمي بكن

 دسد و ا  كنارش گ شتند  لئا پیش ا  آسكه پايش را به اتاق بايداسي بدر ارد، برگمرت 

م.سه ت.سرط منمري ا  اسد  رو  بعد، مادام سريم.سه رفتهديد كه به دفتر كار مادام سي

دون مقدمه ا  لئا م.سه بلئا خ.است كه بعد ا  سهار سری به دفتر كارش بزسد  مادام سي
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قدرداسي كرد  ا  چد.سدي روش كار تحقیرق او گفرت  ريرتب كرارش را سرت.د  سرپس 

م.سه برا صردای داد  مرادام سريخام.ش شد  لئا در هم  اين لحظات بدقت گ.ش مري

ای گفت كه مركز، در حال حاضر، با ممكالت مالي روبرو است  ا  س.ی ديدر ا  گرفته

اسد  امرا او ات راضي سیست  اينكه او را تحت فمار قرار دادهبا ده كار كارمندان در شعب

داسست چره بد.يرد  اصرالً كند شعبه مثل سابق به كارش ادامه دهد  لئا سميسعي مي

ت.اسد امیدوار باشد در پرسید آيا ميخ.است ا  مسئ.لش ميچه داشت بد.يد  دلش مي

 شعبه باقي بماسد و به كارش ادامه دهد 

برد  هر آن منتظر بر.د كره بعد لئا همیمه در ه.ل و وال بسر مي ا  آن رو  به

 منمي تق به در اتاقش بك.يد و حكب اخراجش را به او ابالغ كند 

ای كره كارمنردها پریش ا  شرروع كرار در آسبرا جمرع ديدر پايش را در كافه

د  لئرا س.شیای دسج مياش را سر راه خاسه به اداره در كافهگ اشت  قه.هشدسد، سميمي

آمد كه وقت سهار در ا  اشتها افتاده ب.د  میل چنداسي به خ.ردن غ ا سداشت  پیش مي

اتاق را بروی خ.دش ببندد و بفكر و خیال پناه ببرد  در تنهايي افكار شر.مي بسررش 

آورد  يكي ا  رو های هفته، بعد ا  خ.ردن سهار، كارمندها به اداره برگمرتند هب.م مي

خبر ا  حض.ر لئرا در دفترر كرارش داشرتند در برارة دسد  آسها بيو ت.ی راهرو جمع ش

 دسررد  ظرراهراً هیچیررك ا  آسهررا اخررراج احتمررالي پگوهمرردران قررراردادی حرررف مي

داسست چرا قرار است آسها را ا  كار بركنار كنند  در همین حین لئا ا  اتاق كرارش سمي

ه دستمر.يي رفرت  خارج شد  لئا اينر.ر واسمر.د كررد كره چیرزی سمرنیده اسرت  بر

كارمندها كه به ديدن لئا غافلدیر شده ب.دسد، پراكنرده شردسد  لئرا وقتري كره داشرت 

اش در آيینه افتاد  رسگ به ص.رت شست، سداهش به چهرهدستاسش را  ير شیر آب مي

اش در هب فرو رفته ب.د  سداه آدمي را داشت كه  مان درا ی را در بستر سداشت  چهره

 باشد بیماری گ راسده 

گ شرت كره تدرادفاً م.سه ا  كنرار كافر  سزديرك اداره مييك رو  مادام سري

چممش به لئا افتاد  لئا را به س.شیدن يك فنبان قه.ه دع.ت كرد  برا هرب بره داخرل 

م.سه همراسر.ر كره قهر.ه داغ را سرر كافه رفتند و قهر.ه سرفارش دادسرد  مرادام سري
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كاری اليه كردن  اينكره مركرز برا سرداسبكمید، شروع كرد ا  مقامات مركز اسناد گمي

 سرد  شعب  ك.چك او را به امان خدا رها كرده و ا  هرگ.سه همكاری برا او سرر برا  مي

م.سه، مسرئ.ل دهنرد  و او، مرادام سرياينكه كارمندها ديدر مثل سابق دل به كار سمي

 شعبه دست و بالش بسته است  واقعیت اين بر.د كره لئرا ايرن اواخرر بره همره كرس

م.سه خیرال دارد دسرت ممك.ك شده ب.د  حاال ديدر اطمینان داشت كره مرادام سري

 بسرش كند 

در واقع همین ط.ر هب ب.د كه لئا حدس  ده ب.د  برگ  اخراجري سرريعاً طري 

 م.سه، پايش ب.د، بدستش رسید حكمي رسمي كه امضای مسئ.لش مادام سي

های شرعبه شرت و ا  پلرهرو  بعد، لئا وسايلش را جمع كرد و در كارت.سي گ ا

 پايین رفت و ديدر پمت سرش را سداه سكرد 

لئا ا  روی صندلي راحتي برخاست، يك لی.ان ديدر آب س.شید  سپس به كنار 

پنبره رفت و ك.چه را تماشا كرد  ببز پیرمرد الكلي هیچكس در ك.چه سب.د  پیرمررد 

الپ.ش پمرمي روی مثل همیمه جل.ی درب مغا ه ساس.ايي درا  كمریده بر.د  يرك برا

خ.دش اسداخته ب.د  يك برر شراب خالي كنار دستش ب.د  ا   ير مین سراس.ايي، آسبرا 

پختنرد، ا  الی در  ممربك آهنري، بخرار گرمري كه كارگران به سیمره شرب سران مي

 خاست برمي

ها كه برای خريرد سران بره لئا ديدر به ديدن او عادت كرده ب.د  بعضي ا  صبح

 اسداخت ك سكه پنباه ساستیمي ك  دستش ميرفت، يساس.ايي مي

م.سه لئا را به دفترر هن.  وقايع ديرو  پیش چممش ب.د  رو  قبلش مادام سي

كارش فراخ.اسده ب.د  به خدمتكارش دست.ر داده ب.د كه بررای آسهرا دو فنبران قهر.ه 

و بیاورد  الی پنبره اتاق كارش با  ب.د  ا  بیرون، صردای آمرد و رفرت وسرايط سقلیره 

م.سه برخاست  رفت پنبره را بسرت  رسید  مادام سيهیاه.ی ت.ی ك.چه به گ.ش مي

 اما ديدر برسدمت برود پمت میز كارش بنمیند 

 رر صبحاسه خ.ردی؟

 شن.د  پاسخ داد:لئا به سظرش رسید صدای او را ا  راه دور، ا  ته راهرو مي
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 رر سه!

 سد؟خ.اهي دست.ر بدهب برايت سان كراسان بیاوررر مي

 رر سه، مرسي 

م.سه خام.ش شد  لئا همراسر.ر كره روی صرندلي سمسرته بر.د، بره مادام سي

كرد  والدينش ا  او دور ب.دسد رو های سیاه و سامعل.مي كه در پیش رو داشت، فكر مي

كردسد  يك بار برای ديدن لئا با ه.اپیما به پاريس آمده ب.دسد  و در سی. لند  سدگي مي

رو  در راه ب.دسرد  لئرا در .د، ا  ولیندتن تا پاريس حدود يرك شرباسهمسافت راه  ياد ب

بايستي با دست خالي پیش والدينش بره ولیندرتن اسدا ی سداشت  ميحال حاضر پس

 م.سه او را بخ.دش آورد گمت  صدای مادام سيبرمي

كنیرد  مكثري كررد و رر مادم.ا ل آرلت، البد خ.دتان م.قعیرت مررا درك مي

 خ.است كارهای شعبه به سح. احسن اسبام بم.د داسید، همیمه دلب ميمي ادامه داد:

 بعد ا  سك.تي ط.السي اينر.ر ادامه داد:

خ.است ترا ا  دست بدهب، بعالوه، من ا  كیفیت كرار تر. رضرايت رر دلب سمي

كنب كه ت. در اين چند ساله كارت را بخر.بي دارم  پگوهمدر خ.بي هستي  اعتراف مي

ای، به وظايفت بخ.بي عمل كرردی   امیردوارم كره ا  مرن حسن اسبام دادهو به سح. ا

رسبمي به دل سدیری  خ.دت كه واقفي، در سهايت اين من سیستب كره در ايرن قبیرل 

گیرسد كه چه كسري اسد  آسها تدمیب ميها همه كارهگیرم  آن باالييم.اقع تدمیب مي

 بايد برود 

ت  بعد ا   ير چمب سداهي به چهررة سپس خام.ش شد  سرش را پايین اسداخ

 رسگ پريدة لئا اسداخت:

رر مادم.ا ل آرلت، باور كن من سعي خ.دم را كرردم، امرا كسري گ.شرش بره 

 های من بدهكار سب.د حرف

در همین حین مستخدم تق به در  د  در را با  كرد  سیني بدست وارد دفترر 

برداشرت و برا ترأسي بره میرز م.سه يك فنبان قه.ه ا  روی سریني كار شد  مادام سي

اش را بن.شد، اما لئا میلي بره س.شریدن كارش سزديك شد و به لئا تعارف كرد كه قه.ه
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قه.ه سداشت  برگمت و ا  پمت پنبره به بیرون چمب دوخرت  لئرا كارمنرد منظمري 

داسسرت اش ب.د، عالقمند ب.د  خر.دش بخر.بي ميب.د  بعالوه به كار پگوهش كه حرفه

خ.است بداسد ايرن استخراب برا آيد  با اينحال دلش ميا  دستش برسميكه هیچ كاری 

كررد كره بره لئرا م.سه سرعي ميچه معیاری اسبام گرفته ب.د  در اين میان مادام سري

م.سه بقب.السد كه او مقدر سیست  لئا ديدرر طاقرت سداشرت در دفترر كرار مرادام سري

دش فكر كرد اگر همین االن پرا های سامفه.م او گ.ش بسپارد  با خ.بنمیند و به حرف

سم.د و پي كارش سرود، ممكن است دچار تهر.ع شر.د  ا  ايرن رو، ا  جرا برخاسرت و 

م.سه خارج شد  ته راهررو دو ترا ا  همكارهرا ای ا  دفتر كار مادام سيبدون ادای كلمه

خ.است چیزی بد.يرد  منتظرش ب.دسد تا لئا ت.ضیحاتي به آسها بدهد  اما لئا دلش سمي

 أي.ساسه گفت:م

 رر ببینید، بد اريد بروم، من خسته هستب 

م.سه ا  پمرت پنبررة شد، مادام سريوقتي كه لئا ا  در اصلي شعبه خارج مي

 كرد دفتر كارش او را تماشا مي

 

 

لئا آن رو  صبح  ود ا  خ.اب برخاست  دوش گرفت  دسرداسش را مسر.اك  د  

لیرد و برا قهر.ه خر.رد  برخاسرت  لبراس قه.ه را آماده ساخت  روی قرعه ساسي كره ما

پ.شید  دستي به ص.رتش برد و ا  آساسس.ر پايین آمد  ه.ا كمري خنرك بر.د  آفتراب 

هرا قردم آمد  لئا اين را به فال سیك گرفت و شروع كرد  يرر درختتا ه داشت باال مي

كرد كه مبب.ر است برای همیمه پراريس را تررك كنرد،  دن  وقتي كه فكرش را مي

گرفت  عیب كار اين ب.د كه لئا در اين شهر آشنايي سداشرت  چمرمش درد مي قلبش

به پیرمرد افتاد كه تا ه جل و بساطش را جمع كرده ب.د و سالسه سالسه به طرف مترو 

رفت  جل.ی تابل.ی اعالسات تبلیغاتي ت.ق  كرد  يادش ب.د، ا  اوايرل مراه اوت كره مي

ع.ض سكرده ب.دسد، همان عمارت سرنگ، همران پ.ستر را سدب كرده ب.دسد، هن.  آسرا 

مدل با پیراهن بلند سفید، كاله حدیری كه بدورش س.ار سفیدی بسرته شرده بر.د، و 
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چتر ك.چك آفتابدیر  در همین حین، درب عمارتي با  شد، سگ سرفید و پمرمال.يي 

  ها بره دسبرالش بر.دهای آجری پايین دويد  پیر سي با اشارپ سیاهي بروی شاسها  پله

پیر ن سر در گريبان ب.د  كلمات سامفه.مي ا   باسش جاری ب.د  وقتي كه ديد لئا سرر 

 «خ.اهي، راحتب بد ار!ا  جاسب چي مي»راهش قرار گرفته است، روی ترش كرد: 

لئا كه به شنیدن صدايش جا خ.رده ب.د، عقرب كمرید ترا پیرر ن ا  كنرارش 

ها تك ان اصلي  در اين وقت صبح مغا هبد رد  لئا میداسچه را دور  د و پیچید به خیاب

 كني ممغ.ل به كار ب.د و ت.كي با  ب.دسد  رفتدری با دستداه برگ جمع

لئا به خ.دش آمد و ديد ا  مسیر همیمدي دور شده اسرت  جلر.ی كلیسرايي 

ای برا هايي بهر س.؛ ح.ضرچهای ديد پ.شیده ا  شممادها، با سیمكتت.ق  كرد  باغچه

خ.ان لغزيد  آوا هها مي د و روی تخته سنگب ا  ف.اره بیرون مييك ف.ارة ك.چك  آ

 د  پیراهن بلند گلدار قرمزرسدري گردی جل.ی ح.ضچه ايستاده ب.د و وي.ل.ن ميدوره

تنش ب.د  صندل پايش ب.د  م.هايش را  ير يك روسری قرمزرسگ پ.شراسده بر.د و دو 

رسرگ میران ابروهرای محر.ش سر آسرا ا  پمت گره  ده ب.د  يك خال درشت حنرايي 

 شد  پیش پايش يك كاسه چ.بي ب.د ديده مي

لئا كنرار او روی تختره سرندي سمسرت و بره صردای وي.لر.ن گر.ش سرپرد  

ريزان و يد  برگخ.اسد  سرمه بادی ميای يك تراسه ب.مي ميخ.ان با صدای گرفتهآوا ه

مرد  لئرا چمرماسش را فگرد قلبش را درهب ميخ.ان دورهآخر ب.د  صدای حزين آوا ه

 كه تر شده ب.د، به جای سامعل.مي دوخت و پیش خ.دش اسديمید، پايیز در راه است 

 6102پاريس، ماه س.امبر 
 

 

 

 

 

 



 بادیآحسین دولت
 

  «خونِ اژدها» فصلی از جلد دوم رمان 
 ) این رمان هنوز چاپ و منتشر نشده(

 
 

 نجِ سنگ سفیدتر       
 

مانند ماه منیر و  دستهایِ زیر که اگر به انسانودم من به تجربه دریافته ب
ها آنو حقوق انسانی حریم  کردی، اگر بهتُرنجِ سنگ سفیدی اعتماد و اطمینان می

محیط و فضای امن و خالی و در  ریختشان مییا زود ترس گذاشتی، دیرحرمت می
آمدند، رام ریا و دروغ بیرون میاضطراب و دغدغه، از سنگر و پناهگاه تزویر، از 
ها از پرده آن انداختند و به مرور زمان چهره و شخصیّت حقیقیشدند، سپر میمی

گوئی، از دستور و امر و نهی بیزار بودم و تملق، کرنش و مجیزافتاد. من از بیرون می
مصاحبت  همدمی و پیرایه و صمیمی را دوست داشتم و ازهای ساده، بیزندگی با آدم

منیر و تاجبانو در بردم. باری، ترنج سنگ سفیدی نیز، مانند ماه ها لذّت میبا آن
برد، شک و تردیدش از میان رفت، لحن صدا مدّت کوتاهی به حسن نیّت من پی

واهمه به من نزدیک  اش را ریخت و بیتغییر کرد، سنگ دامن اشرفتار و طرز نگاه
های هرزه و هرجائی زخم ها از زنائی که در آن سالشد. آن پیرزن سیاهچردۀ روست

چنان مادرانه و با مهر به من گاهی  ها منزجز و متنفر شده بود،داشته بود و از آنبر
 لرزید: م میاکرد که بند دلنگاه می

حرام نیستم، به خـداوندی خدا قسم قصد غیبت و  خانم، من نمک به» 
 «آقا، این آقا ... ولی این آقا... ولی آقا رو ندارم،گوئی از بد

 «چرخه؟مگه آقا چکار کرده ترنج، چرا زبونت نمی» 
ها بر سر زندان زنان، پااندازها را از نزدیک دیده بودم و حتا با آنمن در 

یک سفره نشسته و همکاسه شده بودم و پروا و ابائی نداشتم از این که با ترنج سنگ 
 . پیرزن خدمتکار و سرایدار آپارتمانی بود که نریمانشدمسفیدی نیز همنشین می

 اش مبله کرده بود. برای ترک شیرازی
 «سوزهآخه شما خیلی خوشگل و جوونین، حیفه، دلم می» 
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 «آقا نریمان که زیاد پیر نیست، مگه چند سالشه؟» 
 ...«جای پدر شماست، ولی  آقامبادا ازم برنجین خانم، » 
 «تفاوت سن من و آقا اینقدرها نیستخدا خیرت بده ترنج، » 
مگه شما چند سال از خدا عمر گرفتین، بله؟ جخ بیست و پنج یا بیست » 

 «و شش سال، ولی آقا پنجاه سال رو شیرین داره.
 در روزهای نخست آشنائی با ترنجِ سنگ سفیدی جانب احتیاط را نگه

آوردم، اگر چه ترنج زبان نمیداشتم و مواظب بودم تا حرفی در مذمت آقا بهمی
نریمان او را اگر کرد و مادرانه نگران سرنوشت من بود، ولیسوزی و غمخواری میدل
اش را خاطر عاطفۀ قشقائی منافع و موقعیّت تردید بهکشید، بیزیر اخیه می به
 داد. انداخت و همه چیز را لو میخطر نمیبه

ت شرطه، اگه مرد نجیب و با سن و سال مرد شرط نیست، تفاهم و انسانیّ »
 ...« شعور باشه، اگه 
نجابت، انسانیّت، فهم و شعور، هیهات، هیهات، کجائی خانم، کجائی؟ » ... 

 «ها پیش ملخ خورده.تخم این چیزها رو مدت
 «داری. آقاترنج، انگار دل پری از این روزگار و از » 
ندیدم، آقا سخی و  خیر خانم، زبونم الل، من از چشمم بدی دیدم از آقا» 

دست و دل بازه، بریز و بپاش داره، مرتب براش مهمون میاد. خیر، خدا وکیلی آقا در 
شد و سرم داد این ده ساله چیزی از من دریغ نداشته، گیرم گاه گاهی عصبانی می

 ...«   کشید، ولی، ولی می
 «خوری؟ولی، ولی چی ترنج، چرا حرفتو می» ... 

کرد، اینجا نبود، ظهر یا عصر، هر وقت که هوس می آخه آقا که همیشه» 
 «رفت.از چند ساعتی میاومد و بعدبا یه خانم مَکُش مرگِ ما می

 دادم:اگر چه به منظور ترنج پی برده بودم، ولی چیزی بروز نمی
 «اومده اینجاالبد آقا کاری داشته که ظهر از شرکت می» 

 چند پرده پائین آورد:اش را از من دزدید و صدایش ترنج نگاه
موندم با ادا و رفت و من میبله، بله، با اونا کار خصوصی داشت. آقا می» 

 «های اون خانمایِ مَکُش مرگ ما...!اطوار و خرده فرمایش
 «گشتن به شرکت؟ها با آقا بر نمیمگه اون خانم» 
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ت کارمند آقا نبودن. خیر، خانمها اینجا تخت پوسخیر، همۀ خانمها که» 
مینداختن، ترنج بیا، ترنج برو، ترنج دوتا ذغال بذار رو گاز، ترنج مّزه بیار، ترنح! ترنج! 

نشستن و تا آخر خوردن و تا سنکوب نکنن، کنار منقل میروزها تا خرخره عرق می
 «کشیدن.شب تریاک می

 دادم:زدم و آگاهانه به ترنج میدان میخودم را به نادانی می
 «کنهخوره سنکوب میکسی که عرق میچرا سنکوب؟ مگه » 
ره باال، ممکنه سکته کنی، عالجش بله، اگه زیاد بخوری، فشار خونت می» 

تریاکه خانم، شیرۀ تریاک البته بهتره، خدا از سر تقصیراتم بگذره، من براشون توی 
 «کردم.آشپزخونه شیرۀ تریاک درست می

 «اکه!حاال فهمیدم، پس این بوی کهنه، بوی شیرۀ تری» 
خواست بره سفر، آقا خودش ازم خواسته بود براش شیرۀ تریاک بخرم، می»

زبونم لق خورد و گفتم خودم بلدم درست کنم، بله، تقصیر خودم بود، به دهن آقا مزّه 
کن، آقا دو چاق کرد، چند صباحی اینجا شده بود شیره کشخونه و من شده بودم سر

حجله و بعد من باید تا آخر رفت توکشید و میمیخورد، چند سَر تا استکان ودکا می
کشید که چرا عذر اون موندم. فرداش آقا سرم هوار میشب پا به پای اونا بیدار می

ها باز کردم، چرا، چرا اون زنکه رو خونه رو به روی غریبه رو نخواستم، چرا در پتیاره
شدم، بخدا آقا دهکار آقا میخانم، تازه بمثل کهنۀ نجس ننداختم بیرون ... ملتفتی 

بخت و فرستاد اینجا و از من بدداد، آقا خودش اونا رو میخودش به رفقاش خبر می
خونه رو باز نکنم، جوابشون کنم، براشون منقل نذارم  بیچاره توقع و انتظار داشت در

 ...« و عرق نیارم و 
ر باغ و خونه ترنج، آقا دو تا ویال تو خطۀ شمال داره، تو کرج و شهریا» 

 «ویالئی داره، هتل داره، براش جا قحط نیست، آخه چرا اینجا...
خانم، معلومه که آقا باغ و باغات و ویال داره. ولی خیال  ای خانم، ای»... 

خونه؟ خیر خانم، خیر! این نماز حاجات می ره شهریار و شمالکنی آقا میمی
ین جا تا شرکت و دفتر آقا چهار قدم راهه، ساختمون از باال تا پائین مال آقاست، از ا

 « اینجا دم دست آقاست، هر وقت اراده کنه...
 «خوای بگی اینجا عشرتکدۀ دَِم دستی آقا بود؟ترنج، می»
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گفت یه آقای خدا بسر شاهده من اوّل خبر نداشتم، یه آشنائی به من» 
اد بیام و اینجا رو آبای دو بار از مهرگرده، قرار شد هفتهکلفت میمجردی دنبال

گیرم و کس و کاری گاهی یکی دو تا دود مینظافت کنم، منتها آقا وقتی فهمید گه
ها دیر وقت بود و خسته بودی و کرد و گفت اگه شبتوی این والیت ندارم، آقائی

ای بخواب. خدا عمر و عزت آقا رو زیاد کنه، یه گوشهنخواستی برگردی مهرآباد، بگیر 
من داد، اونجا راحت بودم، مزاحم کسی ال، نزدیک خرپشته، یه اتاقکی به بله، اون با

اومدن باال و داد می زدن: ترنج، وقت با من کاری داشتن، دو تا پله میشدم و هرنمی
 «ترنج...

 «شناخت؟آقا هموالیتی قاچاق فروش تو رو از کجا می» 
رب و عجم رو از کجا؟ از زندون شهربانی، آقا همه جا رفیق داره، ع» 

گفت شناسه، منتها کسر شأن آقا بود که از اون مردکۀ دست کوتاه مواد بخره، میمی
یارو اوباش بی سر و پاست. گیرم هموالیتی ما فهمیده بود من واسۀ کی تریاک 

 «بردخریدم، هر دفعه نرخشو باال میمی
بویِ  کشی رو کجا گذاشتی، اینترنج، منقل و وافور و دم و دستگاه شیره»

 «رهمونده البد مال این چیزهاست که از بین نمی
چی رو ببرم باال، توی اتاق خودم. خانم، دود شیرۀ تریاک و آقا گفت همه» 

 «دود سیگار رفته توی جرم دیوار، توی جرم این کاغذها...
 اش را دزدید:سیگارش را با احتیاط خاموش کرد و نگاه

شم، اگه اجازه بدین توی اون اتاقک دو کمن از فردا روی بالکن سیگار می» 
 ...«گیرم، ولی، ولی مگه شما تا دود می

اش نیمه تمام ماند و نگاهی به قد و باالی من انداخت. انگار قصد حرف
 «مگه شما اینجا ماندگار شدید؟» داشت بپرسد: 

جا اومدم که اینجا خونۀ منه، منآقا نیستم، اینترنج، من خانمِ موقتی» 
دم در و دیوارها رو رنگ بزنه. آقا تلفن بمونم، هفتۀ آینده نقاش ساختمون میارم و می
 « کرد، قراره اثاثیۀ و کتابهامو فردا از والیت بیارن.

 «کتاب؟ جهیزیه؟ ولی آقا از این بابت هیچی به من نگفت!» 
 «گه؟ها را بتو میمگه تو مباشر آقائی؟ مگه آقا همه حرف» 
 «فهمم!ه چی رو به من بگه خانم، خودم میالزم نیست هم» 
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 «عجب، مگه تو علم غیب داری، آخه از کجا می فهمی؟»  
ها به ضمیر و بین نیستم، از وجنات آدمنه، من علم غیب ندارم و کف» 

برم، مثالً شما خانم، شما خودتون اینجا نشستین ولی دلتون جای اونا پی می باطن
چشمم به شما افتاد، فهمیدم که حواستون اینجا نیست، ست. همون روز اوّل تا دیگه

زنه. خانم به ست. آدمی که عاشق باشه از دور پیداست، از دور داد مینه، جایِ دیگه
دلم افتاده، شما با همه  کنم، مهر شما بهگم و خودشیرینی نمیخدا قسم مجیز نمی

 « بینین!ده شما اینجا صدمه بفرق دارین، حیف شماست، دلم رضا نمی
 « خوابنما شدی ترنج، ها؟ کی قراره به من صدمه بزنه؟» 
خدا بسر شاهده حیفم میاد، حیف جوونی و خوشگلی شماست، حیف » 

جای شما مونین، این خونه انسانیّت و خوشروئی شماست، شما مثل فرشته می
خانم،  دار بشین. از اینجا برینمونین، حیفه لکّهنیست، شما عینهو سیب سرخ می

اینجا، میان واسۀ خوشگذرونی، عیاشی و خانمبازی! آدمای قالتاق، آدمای ناباب میان 
ورمالیده، تریاکی، عرقخور، زنای اونجوری و بی شرم و حیا ... خدا از سر  پاچه

 ...«تقصیرات من بگذره، من، من 
 « اینجا خونۀ منه، کجا برم؟ من با آقا نریمان ازدواج کردم!» 
کنه؟ نه، آقا رو کنی برای آقا فرقی میخانم، خیال میای خانم،ای»

ظاهر و زبونش نگاه نکن، بخدا قسم اگه رأیش باشه، اگه شناسی، نه خانم، به نمی
هوس چیزی رو بکنه، شمر جلو دارش نیست. آقا عالم و آدم رو سر یه انگشتش 

دونم آقا بودم، می چرخونه، من ده ساله که اینجام، ده سال شاهد و ناظر همه چیمی
 «با چه جور آدمائی حشر و نشر داره.

بارۀ کوسه ماهی، گرگ بیابان، پاچۀ ورمالیدۀ  اندازۀ کافی در اگر چه من به
 ها شنیده بودم، ولی هیچکدام به اندازۀ آن بویسر داستاناژدهای هفت آن والیت و

بود.  ا مضطرب نکردهمشکوکِ کهنه، حرفها، هول و هراس ترنجِ سنگ سفیدی مر
دید، وجدانش معذّب بود و ام را در آینه میها تجربه داشت، انگار آیندهپیرزن که سال

 داد. از چشم ترنج، من فرشته آسمانی بودمقصد کرده بود تا مرا از منجالب نجات می
من  شد. پیرزن بهام آلوده میکه نباید در آن محیط فاسد و در میان مردم ناباب دامن

 رفتم.    بستم و از عشرتکدۀ نریمان میام را میگفت تا دیر نشده، باید بار و بنهمی
 « دم.جور آدمها رو اینجا راه نمیخیالت تخت باشه، من این» 
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ای اینجا نمیاد. آقا فقط و فقط با خانم، غیر از اینجور آدمها کس دیگهای» 
اله که اینجام، همه جور و همه رنگشو این قماش آدمها ایاب و ذهاب داره، من ده س

 «شهدیدم، نه خانم، نه، هیچ کسی حریفِ آقا نمی
 « ده سال، اوووی، قصد نداری چند صباحی برگردی والیت؟» 

 گرفت:کردم، به دلترنج انگار پی برد که آگاهانه حرف را عوض
ی کنم، گرسنگی بکشم؟ بله؟ ...اهه، والیت؟ سنگ سفید؟ برم والیت چکار»

 «باره بگین.خانم، اگه من اینجا زیادی هستم، یک
نه، قصد ندارم تو رو جواب کنم، گفتم در این چند روزه که آقا رفته » 

 «شیراز عزاداری، رفته ختم باباش، تو هم برو والیت یه نفسی بکش.
 «دم از شما غافل نشم.آقا دستور داد پیش شما باشم و یک» 
ها رو باال دو تا دود بگیر، من خودم این ظرف باشه، غافل نشو، حاال برو»  

 « کنمشورم، برو، برو، فردا که اثاثیه رو آوردن صدات میمی
ها را ها خریده بودم، ترنج آندر غیاب نریمان چند قفسه برای کتاب

که  کرد. روزیدیده بود و داستان جهیزیۀ عاطفۀ قشقائی را باور نمی گوشۀ اتاقدر
گره زد و کمک کرد تا کمرشها را آوردند، ترنج بال چادرش را دور باربرها کارتن

 چیدم.ها میها را توی قفسهکتاب
ها رو خووندین؟ یا قمر بنی هاشم، چه صبر و خانم، شما همۀ این کتاب» 

 «چه حوصله ای، ماشاال، صد ماشاال...
 «نه ترنج، هنوز همه رو نخوندم، خریدم تا به مرور بخونم» 
 «تی خانم، شما کتاب شاهنامه رو ندارین؟راس»
 «خوای؟تو که گفتی سواد نداری، شاهنامه رو واسه کی می» 
 «هاشو شنیدمبی سوادم، شاهنامه رو نحوندم، ولی داستان من» 
 «خونۀ والیت!شنیدی، کجا؟ از نقّال، توی قهوه از کی»  

 نه نبود، خوها نیست، تازه توی ده ما قهوهخونه که جای زنقهوه» 
، توی والیت فقط یه نفر شاهنامه داشت، خیلی کهنه بود، قدیم و ندیما، دوران بچگی

کار بودن و بیخ دیوار کاغذش زرد و پاره شده بود. روزهای زمستون که مردها بی
خووند. نشستن، خیراهلل واسۀ اونا شاهنامه میقلعه، رو به آفتاب، سبیل در سبیل می
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های شاهنامه گرفت. خدا بیامرز نصف داستانمی های خیراهلل روغلطاز بَر  اسفندیار
 « رو حفظ بود
 «ذارنهاشون میها رو بچهاسفندیار؟ تو والیت شما از این اسم» 
 «بله، مرحوم اسفندیار شوهر من بود، عمرشو داد به شما» 
 اش در آورد و راه افتاد:پاکت سیگار هما اتوئی را از جیب جلیقه 

 «نم، با اجازه برم دو تا پک به سیگار بزنم و برگردمخا» 
 «کنهجا بکش، دود سیگار منو اذیّت نمیبیا، بشین همین» 
 «رم روی بالکن.مونه، میخیر، خیر خانم، بوش توی اتاق می» 
سال پیش اینجا مونده و کهنه شده، بوی دود مهم نیست، بوی دود از ده» 

 «دونه واسۀ من روشن کنسیگار تو هم روش، بیا، بیا یه 
 «حیف رنگ و رخ شماست خانم، نه، نه، سیگار نکشین» 
 «کنم... رفع فکر و خیالمن سیگاری نیستم، گاهی هوس می»  

 «بله، خیاالت، خیاالت منو سیگاری و معتاد کرد، خیاالت...!» 
 سیگاری گیراند و دو دستی جلو من گرفت: 

 «کردمیلی پر حرفیانگار سر شما رو درد آوردم خانم، خ» 
 «نه، بگو، بگو، نشخوار آدمیزاد حرفه، نه، بگو، برام جالبه.» 
 «کشینکنم، شما نقاشی میولی، ولی هروقت من پرچانگی می» 

کردم. از زمانی که با م بود و یاد داشت میادفتر و قلم همیشه دم دست
د. پیر زن عمری را با ترنج هم نشین شده بودم، این وسوسه دو باره به جانم افتاده بو

در روستا شروع کرده بود تا چینی سر گذرانده بود، از وجین و خوشه زحمت و ذلّت از
ای بود و من از او خوانی و بعدها به کلفتی رسیده بود. ترنج گنجینهزنی و آوازبه دف

خیلی چیزها یاد گرفتم، از جمله دف زدن. ترنج، مانند روزگاری که به گدائی افتاده 
زد و حماسۀ گل محمد رفت، دف میود، مانند زمانی که پیاده از این ده به آن ده میب

دست های آوارگی، دف را سر خواند، بله، مانند آن سالیاغی را به آواز خوش می
 کرد. گرفت و با صدای داوودی مرا مسحور و جادو میمی

 «کنم،یدارم، بگو، بگو، گوش مکشم، نُت ور مینه، نقاشی نمی» 
بله، بعد از مرگ اسفندیارم خیاالتی و معتاد شدم. بله خانم، از بچگی توی »

گوش ما خووندن که تریاک دوای همۀ دردهاست، توی والیت ما تا دلت بخواد درد 
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وفور گیر میاد،  تریاک به همه جور درد! نه، دوا و دکتر نیست، ولی شه، بله،پیدا می
کار و  گن برو دوتا دود بگیر، اگه از زورِت درد بگیره، میفت و فراوون! اگه دندونا

گن خواهر، دو زحمت کمرت خم بشه و درد استخوون دمار از روزگارت در بیاره، می
گن یه ذره ها ونگ بزنه، میره، اگه بچه شباز تنت در می تا دود بگیری خستگی

از غم و غصّه خوابت  بشه، اگه داغدیده باشی و شحلقش بنداز ساکت می شیره ته
تا دود بگیر تا راحت بخوابی. کنه، دوگن شیرۀ تریاک آرومت مینبره، می

خانم، تریاک از بچگی توی خون ماست، مختص والیت ما نیست، برو گرگان، بینیمی
 «برو زابل، برو  زاهدان، برو مشهد، بله، هر جا که بری آسمون همین رنگه.

 «، مرحوم اسفندیار که تریاکی نبود، بود؟ببینم ترنج، شوهر تو» 
زد، دست و پنجۀ آواز بود. چگور میاسفندیار عاشق ساز و  خیر، خیر،» 

کنی خانم؟ داوود اونو هیچ کسی نداشت، صداش مثل صدای داوود بود، باور می
کرد و ترنج گذاشت! بعدها همه به سفرۀ عقد اسم منو عوضپیغمبر. بله، اسفندیار سر

 «گفتن ترنج، بله، ترنج!صومۀ بَرغَمدی میمع
 «ای!!ج، چه اسم قشنگی، چه ذوق و سلیقهترن» 
 «ای داشت خانم، اگه بدونی.اگه بدونی چه ذوق و قریحه» 

زدم، های پایتخت می، چرخی توی خیابانروزها، دم غروب، بعد از کالس
کردم. نریمان پیش از نشستم و تمرین میگشتم، پشت میز میمیخانه برپیاده به

نام شرکت خریده بود و در اختیار من گذاشته بود. سفر شیراز، ماشین تحریری به 
های ماشین و رقص کشید و مدتی به دکمهگاهی از الی در سرک می ازترنج هر
 ماند: های من خیره میانگشت

 «خانم، ببخشین، تازه چای دم کردم، اگه خسته شدین...» 
گرفت، با یک قوری چای تازه دم و در اتاقک باال دو تا دود میها، ترنج شب

نشست، نوار یادگاری آمد، رو به روی من روی مبل میضبط صوت بسالن می
، از والیت خراسان، از گذاشت و از روزگار گذشتهاسفندیارش را توی دستگاه می

ها که روس بمبیگرسنگی و مرگ و میر، از  مادیان ارباب صولت، از روزگار قحطی و
اش در زمان جنگ جهانی توی کویر انداخته بودند و از جمال و کمال شوهر مرحوم

هاشم شباهت داشت، مانند یار و چشم ترنج، اسفندیار او به قمر بنی گفت. ازقصه می
های درشت و سیاه، طاق یاور حسین، رشید، خوش قد و قامت بود و با آن چشم
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صاف، کاکل سیاه، سیاه، مثل پر زاغ با قهرماِن صحرای کربال مو ابروها، پیشانی بلند و 
گرفتند و نواخت، مرغان هوا زبان به کام میکه اسفندیار او چگور میزد. هنگامینمی

او بر پشت  که اسفندیارماندند. هنگامیها از چهچهه باز میشدند و بلبلخاموش می
که اسفندیار او  داشت. زمانیمیخم بر  مانند کمر رخش پرید، کمر مادیاناسب می

آورد، مانند اسب بالدار در هوا پرواز می تاخت، مادیان پر دردر صحرا چهار نعل می
 رسید.کرد و باد به گردش نمیمی

ترنج، اسفندیار، روز عاشورا،  ی اسفندیار، اسفندیار....! شوهراسفندیار آی 
ت و حسادت به تماشای تاخت و تاز او ایستاده بودند، از که با حسر پیش چشم اهالی

اش شکسته بود، مغزش خونریزی کرده بود و در زمین افتاده بود، جمجمه زین به
 از دنیا رفته بود:« شامِ غریبان»

 «بله خانم، مردم حسود و نظر تنگ اسفندیارم را چشم زدن!» 
 ید:ای چای توی نعلبکی ریخت و یک نفس هورت کشجرعه

کی دودی بودم خانم؟ غم اسفندیار منو به این روز انداخت. هر چند من» 
از خود تعریف کردن غلط کردنه، ولی من ترنج بودم، ظریف، مثل گل ترج و نارنج، 

 «اسفندیار که جوونمرگ شد، منم کلّه پا شدم
 پیچید. نواخت و صدای ساز زیر طاق سالن میاسفندیار چگور می

صوت برگشت، چندبار با مهر روی آن دست کشید، گوئی کاکل  ترنج رو به ضبط
 کرد:سیاه اسفندیارش را نوازش می

از مرگ اسفندیار دیگه شوهر نکردم، خدا به سر شاهده غیر از من بعد» 
اسفندیار دست هیچ مردی به ترنج نرسیده، دست هیچ مردی. چند سال بیوه بودم، 

های شوهرم سینه از خاک ورداشتن، م تا یتیمکلّه به تنور زدم و برا مردم نان پخت
ها عمر به کفاف نکردن، خدا دخترها رو، هرچند حصبه به والیت ما آمد و طفلکی

یادگار اسفندیار رو از من گرفت تا سر پیری خوارم کنه، تا به پیسی بیفتم و توی 
 «کنم.خونۀ مردم کلفتی

دیدم، از جا یهایش را نمبال چارقدش را توی صورتش کشید تا اشک
ش را گرفتـم. انگشت هایش مانند ترکۀ اخاستم، کنار پیر زن نشستم و دستبر

 درخت در زمستان، خشک و سرد بود:
 «کنم، دلم ریش می شهگریه نکن مادر، خواهش می» 
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 «موند، حاال به قد و باالیِ شما بود...اگه، اگه دخترم زنده می» 
م را پس بکشم، آن را به ادم بجنبم و دستخوقصد او پی ببرم، تا به  تا به 

 م شد و از جا پریدم.اهایش چسباند و محکم بوسید. چندشلب
 «کار بدم میادآخه چرا، چرا دست منو بوسیدی؟ ها؟ من از این» 
 «ببخش خانم، ببخش! بخدا مهرم در اومد!» 

 آلود و ملتمسهای اشکگرفت، ترنج با چشمصدای چگور دم به دم اوج می
 گفت: کرد و به زاری میبه من نگاه می

 «خدایا، از من رنجیدی خانم، بخدا قصد بدی نداشتم» 
 «اینقدر به من نگو خانم، خانم، تو خسته نشدی؟» 
دستم به دامنت خانم، رضا ندین آقا منو بیرون کنه... اگه، اگه شما اینجا » 

 «موندگار بشین، آقا بی برو برگرد منو میندازه بیرون.
زده ر خاموش شد و من هنوز گیج و حیرتوار به آخر رسید، چگور اسفندیان

 «چرا؟» فهمیدم: ایستاده بودم و منظور او را نمی
خانم، رحم کنین، شما هنوز جوونین، مثل من بدبخت و بیچاره از کار »

 «افتمگدائی میشم، بهنیفتادین، من سر پیری آواره می
 گفتم:تلخی اشتم و بهضبط صوت را روی زانوی پیرزن گذ

تو انگار عوضی فهمیدی، آقا منو جای تو به اینجا نیاورده، من زن عقدی » 
چاق کن آقا نیستم. قرار نیست جای تو رو  انداز و سرفت، پانریمانم، همسر نریمان. کل

 « بگیرم. فهمیدی؟ حاال برو بگیر راحت بخواب!
 «خدا از زبونت بشنوه خانم...» 
 «لهاست که کر شده، نمی شنوه... برو بخوابگوش خدا سا» 

 کنان، پشت خم، پشت خم ازترنج آخرین قطرۀ زهرش را ریخت، غرولند
 سالن بیرون رفت:

زدن، ها میها اولش از اینجور حرفشما نوبر نیستین خانم، همۀ اون زن» 
 «باشه، باشه، شب دراز است و قلندر بیدار، خواهیم دید...

و در جائی آرام و قرار چرخیدم خودم می ها دورمدت ترنج رفت و من تا
زدم، توی سالن قدم می، غافلگیر شده بودمخواب از سرم کوچ کرده بود، گرفتم. نمی

سامانی بدهم. نه،  توانستم به افکارم سر وپیچیدم و نمیبافۀ موهایم را دور انگشت می
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ام به ام خیانت شده بود، تعادلضربه ناگهانی و سهمگین بود، به سادگی و صمیمیّت
شب از چرخش خسته پیچیدم. آخر ها بخودم میههم خورده بود و مانند مارگزید

نریمان افتادم، یکدم جلو یخچال دو دل و مردد یاد بطری ودکای  شدم، درماندم، به
ب پرکردم و یک نفس سر کشیدم: ایستادم، سرانجام تسلیم شدم، استکان را لبا ل

 « از!اندپا»
کاناپه سالن دراز ودکا خیلی زود اثر کرد و سرم به چرخش افتاد. روی 

زیر طاق آسمان  هایم سنگین شد و سوار از غبار بیرون آمد. مادیانکشیدم تا پلک
گرفته بود  و من هراسان و پا برهنه از صخره باال پیچیدم. دنیا را آب فراشیهه کشید 

آلود و دریای توفانی نگاه ایستاده بودم و به هوای مهه راه ها چشم بو من روی صخره
گردن کشیدم، مهران سوار بر اسب کردم. دریا ... روی پنجۀ پاهایم بلند شدم ومی

گشوده بودند و مانند  کرد. امواج دهانبالدار بر فراز امواج خروشان دریا پرواز می
یار، قمر بنی هاشم یا مهران ...؟ داشتند. اسفندمیاژدهائی هفت سر در پی او خیز بر 

دیدم، امواجی که به کردند، چهرۀ هیچکدام را بوضوح نمیها جا عوض میچهره
خاموشی و خالء رخ  پژواکی نداشتند، همه چیز انگار درخوردند، خروش و صخره می

ای، اسب و سوار ی، دنیای شیشهاداد، در دنیائی در بسته، محصور و شیشهمی
 دریا، آن اژدهای هفت سر، اسب و سوار را یکجا بلعید و  از شادی کف به عروسکی...

های کف لب آورد و دخترکی از دورن کف بیرون افتاد. دخترک و عروسک روی موج
که شبیه شیوایِ من بود. دریا جنازۀ شیوا چرخیدند، دخترکی زیبا و مهتابیآلود می

توانستم او را از سر آب بگیرم: ردم نمیکرا به ساحل آورده بود و من هر چه تالش می
 «م.بچّه آی مهران،»

صدای خودم را نشناختم، لیچ عرق از خواب پریدم و سیخ روی کاناپه 
نشستم. هیچ اثری از دریا و توفان و شیوا نبود، آسمان سرخ سحر از پشت پردۀ توری 

 کشید.سفید پیدا بود و شقیقه های من از درد تیر می
 هرگز سوار اسب نشدم، تو چی؟  من به عمرم -

دید های دور، سواری را مینگاه صفا به راه رفته بود و انگار در آن دور دست
لرزید. چند صفحه را یک نفس خوانده تاخت و در سراب بیابان میکه چهار نعل می

چه را بستم و لیوان آب را از روی ام خشک شده بود، خسته بودم، دفتربودم، دهان
 شتم: میز بردا
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ای برادر، مگه قاچاقچی جماعت ممکنه به عمر عزیزش سوار خر و قاطر  -
 نشده باشه؟ 
ها و بارساالرها کار گی، گویا تو یه دورانی با قاچاقچیآها راست می -

 کردی، پاک یادم رفته بود.  می
شدم، تو طلبه که من توی والیت خر بندری و قاطر سوار میآخه دورانی -

 کردی.  حضز حضرات عظام تلمذ میبودی و در م
دونی کردم، میشدم، هیچ وقت هوس نمیشاید اگه بیمار و زمینگیر نمی -

 مهران، اسب سواری باید خیلی لّذت داشته باشه.
شم و از تو چه پنهون، رانندگی هاست که فقط تاکسی سوار میمن سال -

 زنه.توی راه بندون پاریس داره حالمو به هم می
ن، اگه از  فرمانداری خسته شدی برگرد سر شغل قدیمی. شنیدم مهرا -

 شدن.  « استاندار»خیلی از رفقا 
« استان» stanکردند، فروشها بساط میکه دست جائی در زبان فرانسه به

 بودند.« استاندار»گفتند و در نتیجه رفقای دستفروش ما می

باره ه، مجبورم دوام بهتر نشخدا رو چه دیدی، اگه وضع چشم و گوش -
 برم توی مترو استاندار بشم. 

 مونه.می *Naufrageدوگل توی خاطراتش نوشته: پیری مثل  -
 ش خونده ست! منظور کشتی اینجانب داره غرق می شه، فاتحه -
نه، نه، تا شقایق هست، زندگی باید کرد، من با سهراب سپهری میونۀ  -

یم توی . خب، اگه موافق باشی برگردخوبی ندارم، ولی از این شعرش خوشم میاد
 سواری خیلی دیر شده.اتاق، حاال دیگه واسۀ اسب

 خاطراتت به کجا کشید، حوصله داری امروز روش کار کنیم. -
یه یادم رفته، هفتۀ آینده ازت چند جا شک کردم، اسم یه شهر سور -

 پرسم. حاال بریم باال تا شب نشده تتمۀ این فصل رو برام بخون.می
 دو سه صفحه بیشتر نمونده، هنوز وقت داریم! -

سایه روی نیمکت آهنی آفتاب گذاشتم، در صندلی چرخدار صفا را رو به
 «خب؟» گفت: نشستم و منتظر ماندم تا مثل همیشه می
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شد، به پیری، ترنج سنگ سفیدی هر از گاهی با حسرت به من خیره می
خواند: بیت شعر را با لحن محزونی می کرد و ایناش اشاره میماندگیتنگدستی و در

فهمیدم، انگار پیری، اعتیاد، با اینهمه من دنیای او را نمیمصیبت بود پیری و نیستی! 
اش را مسموم کرده خواری و ذلِّت او به رذالت منجر شده بود و احساسات و عواطف

خاطر هراس از اش ظفر آمده بود و بدانم، شاید غریزۀ حیات بر عقل و عواطفبود. نمی
شد و با حضور اگر زیر پای او خالی نمی آینده، موذی، مّکار و محیل شده بود. شاید

و آگاهانه زهر  زدافتاد، مانند عقرب نیش نمیخطر نمیاش بهندههمسر دوم نریمان آی
ناخته بود و پی برده بود که با ریخت. ترنج در آن چند روزه مرا شام نمیبه کام

فرق داشتم، برای عیش، عشرت و « های مَکُش مرِگ ماخانم»و « نجوریهای اوزن»
شدم، زندگی در آن آپارتمان خوشگذرانی به پایتخت نرفته بودم و اگر ماندگار می

ر و تریاکی او از های عیاش، عرقخوو پایِ مشتری کردشکل و روال دیگری پیدا می
 شد.تعطیل می« عشرتکده»آنجا کوتاه و 
 «ه با من فرمایشی ندارین، اجازه بدین برم تا مهر آبادخانم اگ» 
 «باشه برو، کلید آپارتمان رو بذار روی گنجه!» 
 ...«خانم، دهساله که آقا کلید اینجا رو داده به من، حاال شما » 
 «گرده، بگو عاطفه کلید رو ازت گرفتآقا فردا از سفر بر می» 

 گذاشت:روی گنجه  سه اش در آورد و آهستهترنج کلید را از کی
کنین دستِ تُرَنج کجه؟ آقا دهساله خونه و زندگیشو خانم، شما خیال می» 

 ...«به من سپرده، تا حاال یه سوزن اینجا گم نشده، حاال  شما 
 «حاال این خونه و زندگی مال منه، فردا برو به آقا بگو.» ... 

خدا رو خوش رحم نبودین، آخه برم به آقا چی بگم؟ خانم، شما که بی» 
 «کنین.نمیاد. دارین اینجوری منو جواب می

کنم. ببین، اگه هموالیتی خوام قفل و کلید در آپارتمان رو عوضنه، می» 
 «کار سراغ داری از مهرآباد با خودت بیارنقاش و رنگ

 ترنج چند قدم به تردید برداشت و رو به من برگشت:
 ...«گذشته، شما گین بین ما چی خانم، شما که به آقا نمی» 
 «آقا یک سر داره و هزار سودا، حواسش به این حرفها نیست.» 
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تاخت و مدام با کسی تلفنی و یا نریمان اگرچه مانند باد صرصر می
گرفت، می« پورسانتاژ»داد و می« پورسانتاژ»کرد، حضوری معامله و یا مذاکره می

 اش به همه، حتا به ترنج سنگ سفیدی بود.ولی حواس
 «بیا جلو عزیزم، وای، اگه بدونی دلم چقدر برات تنگ شده »

 نریمان تازه از گرد راه رسیده بود، عطش داشت و بی طاقت بود. 
 «توی دفتر، اینجا، مگه خل شدی... هی، آروم باش» 
 «عاطفه، من یه هفته از تو دور بودم، هفت روز، یه هفته، بیا...»  

 «ت نیستم، نه، نه، ولم کنچند بار بگم عزیزم، من اینجا راح» 
 «خب، باشه، برو خونه، برو، برو، دو قدم راهه، من االن میام!» 
 «فهمن، نه، نه، امشب بیا خونه!شه، همه میوسط روز نمی»

 آهی کشید، به لبۀ میز تکیه داد و کمر بند شلوارش را بست:
 « عاطفه، به من نگاه کن، چی شده، ترنج چیزی بتو گفته؟» 

 م و سؤال او را با سؤال جواب دادم:طفره رفت
 «کنه؟مگه قراره اونو بندازی بیرون؟ چرا اینهمه زنجموره می» 
گوش بده، هی، یه رودۀ راست تو شکم این عفریته نیست، ببین، به من» 

 «کنی.های اونو باورمبادا، مبادا حرف
 «پیرزن بیچاره فهمیده که من احتیاجی به کلفت ندارم» 
چی که تو بخوای عزیزم. باشه، من باید تر گفته بودی، هرکاش زود»  

اومد بعداز چند سال دونی عاطفه، دلم نمیفرستادم یه جای دیگه... میزودتر اونو می
از دوستان تازگی یه خونۀ ویالئی توی شهریار خریده، سرایدار کنم، یکیاونو بیرون

 ...«فرستم شهریار خواد. آره، ترنج رو میمی
 «خواد اونجا شیرکشخونه راه بندازه؟گه رفیقت میم» 

 نریمان اگر چه رنگ به رنگ شد، ولی به شوخی برگزار کرد:
گه، دونستم... عاطفه، بخدا این ور ورۀ جادو دروغ میحاال دیدی؟ می»... 
از رفقا شیرۀ تریاک  بار، آره، فقط یه بار ازش خواستم تا واسۀ یکیببین، من یه 

من که هیچ وقت اونجا  کشخونه،کرد شیره ص! تا ازش غافل شدم، اونجا روبخره، خال
زدم. پیرزن فهمیده بود و مشتری نبودم، کاری اونجا نداشتم، گه گاهی سری می
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داد، براشون سور و آورد. دور از چشم من، هر کس و نا کسی رو به اونجا راه میمی
 ...«چید و سات و بساط می

خوام خونه رو رنگ ره اونو ببری به ویالی شهریار؟ من میحاال کی قرا»... 
 « بزنم تا شاید بوی گَند شیرۀ تریاک از بین بره.

فردا، فردا رانندۀ شرکت بار و بنۀ عفریته رو می بره! خب، بگو دیگه چی » 
 ...«خوای عزیز دل نریمان، ها؟ می

 دسته کلید را روی گوشۀ میز نریمان گذاشتم:
ل رو عوض لطفاً این کلیدها رو به کسی نده، من دیروز قفآقا نریمان » 

 «ترسم کلید دست غریبه ها افتاده باشه.کردم، راستشو بخوای، می
فرستم اونجا، هر رنگی کار درستی کردی عزیزم، فردا کارگر نقاش می» 

 «دوست داری انتخاب کن، من سلیقۀ تو رو قبول دارم
 «روغنی بزنیم آقا نریمان، حموم و توالت رو رنگ» 
 «  پسندیعزیزم، عرض کردم هر چی که تو می» 

تلفن چند بار زنگ زد، به این بهانه نریمان را تنها گذاشتم و روی پنجۀ پا 
از معبد او بیرون رفتم. اگر چه من آشکارا به عشرتکدۀ آنها اشاره نکرده بودم، ولی 

تردید در اولین ز او داشتم، بینریمانِ هشیار پی به منظورم برده بود و با شناختی که ا
 کرد:فرصت، به شیوۀ خودش تالفی می

جبین رو تصادفی دیدم. نه، در حقیت راستی عاطفه، من دوست تو، ماه»
دونستم که و احوالپرس دختر مرحوم شیرن بود، من نمیاون منو پیدا کرد، دلواپس

 «شیرین مادر تو بوده... تازه یادم اومد، شیرین و فرهاد...
اش را از دوشِ ش را مرتب کرد و کتادَرِ معبد را باز گذاشت، گره کراوات

 دوسیۀ صندلی بر داشت و با عجله پوشید
زنی، تاجبانویِ بیچاره ماه جبین و مه لقا نیست، آقا نریمان، طعنه می» 

 «تره،ولی انسانه، یه انسان واقعی. این زن از مادر با من مهربون
یرین با مزّه ست، تو رو خیلی دوست داره، حاال عجله نه، نه، ولی خیلی ش» 

گم، گویا یه لنجی توی خلیج غرق شده، دارم، باید برم، شب، شب اگه اومدم برات می
 نفر از همشهریها مردن، زن بیچاره خیلی نگران بود، ازش پرسیدم مگه ازچند

 « گفت نه، طفلی همسایۀ ما بود. خویشانش بودن،
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 نگاهی پرسا و با معنا به من انداخت: دم در مکثی کرد،
 «کمی دیر بیام، ولی حتماً میام.تا شب، ... ببین، شب شاید یه» 

ام اشارۀ نریمان به لنج و همسایۀ تاجبانو بی سبب نبود، نه، تلنگری به ذهن
یاد آن خواب پلشتی افتاده بودم که سرتاسر شب آزارم داده بود، به و به ه بودخورد

 که دریا او را ها و شیوا، به یاد مهرانتوفان، موجیاد دریا، 
 کرد، هرگز... بلعیده بود... نه، نه، یاد حزن آور مهران هرگز مرا رها نمی

 
 



 

 حسن زرهی
 
 

 نگفتم اما "اوا" به

 
 . شودیم بمباران زیچ همه طور نیهم و میهست جهان غار نیترکیتار یتو

 . نیبرل یاسیکل بلند یکله یرو افتدیم یبمب

 یغربت یمشت یشب که »مراد جاشو« یبلندباال نخل یکله مثل شودیم شقه دو سایکل یکله

 دهیچکیم خون نخلش یکنده یکله از خوردیم قسم مراد جاشو و بودندش کنده طناب با

 . است

 . کندیم هیگر آرام طور نیهم اما اوا

 . بس و دارد را ام یجا انگار غار. میهست غار یتو تنها او و من

 : پناهگاه دنبال دوندیم و اندبرداشته را جانشان گرانید

  ست؟یک زن آن: پرسمیم

  ؟شیشناسینم: دیگویم اوا

  بشناسم؟ دیبا: میگویم

  ؟یزنینم هم حدس: دیگویم

  انگار؟ توست بزرگ خواهر: میگویم

 . است مادربزرگم! خره: دیگویم

 . دیآیم خوشم سرعت نیا به است شده یمیصم همه نیا نکهیا از

 . نیبرل سر زدیریم آتش وارونه یپزنان تنور مثل آسمان. شودیم ترکیتار غار

 . هست هنوز هم اوا هق هق

  ؟یبلد یسیانگل: پرسمیم

  یکم: دیگویم

  است؟ شده شقه دو سایکل نیا یکله چرا: میگویم

  ؟ییگویم را شکسته یسایکل سا؟یکل: دیگویم

  ست؟یچ اسمت: میگویم

  اوا: دیگویم
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 تلریه یمعشوقه با پدرم، یاهایرو شهر در ن،یبرل در ییگو. ردیگیم امخنده نامش دنیشن از

 . کندیم رنگ را صورتش یخوشگل لبخند خندمیم چرا داندینم که نیا با. امشده کالمهم

 بلد یآلمان من رودیم ادشی بعد و دیگویم یسیانگل کلمه سه دو اول. زندیم حرف تندتند

 . انگار کندیم فراموش مرا. ستمین

 یهاکوچه تو نیبرل باران تنور در اوست هیشب که زن آن زندیم بال بال اوا که نطوریهم

 . گرددیم سرپناه دنبال آتش از روشن و ،ترس از کیتار

 ،اندامش یهمه ،زشیانگدل دهان و چشمان. دهدیم شینما را بمباران شب همچنان اما اوا

. انگار اوست خود که شوندیم یلمیف شینما ابزار به لیتبد یوتریکامپ یژهیو یهاجلوه مثل

 یتو. کنمیم تماشا چشمانش یتو را نیبرل بارانآتش و نمینشیم او یهاران یگرما یرو

 دیبا. نمیبب است سرم پشت که را نیبرل وحشباغ بروم دیبا که دیآیم ادمی وال و هول نیهم

 . نمشیبب شود رانیو بمباران در که آن از شیپ

 آدم و بشود زشت که نیا یجا و است کرده کف دهانش. زندیم حرف طور نیهم اما اوا

 طرف که خود دهان کنار بگذارد انگشت و دستش بدهد یکاغذ دستمال بخواهد دلش

 و کند کف نطوریهم اوا دهان که دیآیم ششخو آدم کند، پاک را دهانش یکجا بفهمد

 .بزند حرف ستین بلد آدم که یزبان نیهم به عمر آخر تا نطوریهم

 نشود رشانید تا و. شوندیم کیشر اوا انیپایب جانیه در و ستندیایم یلحظات عابران

 . روندیم

 که کندیم نگاهم یجور و دارد را شب هر و هزار یهاقصه یبو من یبرا که یجوان دختر

 لبخند همان با و کندیم درنگ یدم د،یگویم چه اوا فهممینم که فهمدیم که فهممیم

 . رودیم

 سپاه هجوم هیشب ییصداها وحشباغ یسو از اوا، یروبرو از من، سر پشت از سو، آن از

 . چدیپیم نیبرل در دشمن

 همان با مرا دست. شودیم انرو جانش در ترس و کندیم نگاه صدا، به سپاردیم گوش اوا

 . کجاست امهتل پرسدیم و ردیگیم ترس

 میکنیم نگاه یک ،»بلوار« هتل چهارم یطبقه به میرسیم یک دهم،یم ینشان یک دانمینم

 . اندگرفته گروگان به را شهر و ستندین شتریب ینفر ستیب که ها،دهیتراشکله لشکر به

 سا،یکل یکله یمهین ختنیر فرو بیمه و ن،یبرل بمباران یداص و هادهیتراشکله سپاه یصدا

 سرم در مرگ سرود مثل اوا و من مخصوص پناهگاه در من، هتل تخت ریز در ک،یتار غار در
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 ستگاهیا یروبرو نمیبیم و کنمیم مرور ذهنم در را هادهیتراش کله خوفناک لیشما. چدیپیم

 دست دو هر با اوا و ترسمیم شتریب. اندستادهیا یرکزم ستگاهیا در برابر ن،یبرل قطار یاصل

 و گذارمینم. قشنگش و کوچک دستان یرو بگذارم دست خواهدیم دلم. پوشاندیم را سرش

 . اوا کندیم هیگر طور نیهم

  کجاست؟ نجایا جان اوا: پرسمیم

 ! است پناهگاه! ینیبینم: دیگویم

 است شده گم اوا. است شده گم کوچکش دستان انیم اشپرخنده صورت و ییطال یموها

 .دیآیم سر پشت از که یسرود اهیس یصدا و نیبرل بمباران در

  کجاست؟ »جهان یهافرهنگ یخانه اوا« پرسمیم ابانیخ در. رونیب میاآمده پناهگاه از

 تهشکس یسایکل که نجایا از است وحشباغ که نجایا از جهان یهافرهنگ یخانه: دیگویم

 !است دور یلیخ است،

  ؟یکردیم فیتعر را سایکل بمباران داستان یآلمان به بود حواست اوا: میگویم

 نبودم، هم مادرم شکم یتو یحت روزها آن! کنم فیتعر یزبان چه به یخواستیم: دیگویم

 . دانستمینم یگرید زبان

 ! گرید است بس. شد مامت. شو آرام جان اوا: میگویم اما. ستمین بلد یآلمان میگوینم

 . شومیم: دیگویم

* 

 مفهوم و است قرمز ریآژ دیشنویم اکنون هم که ییصدا و،یراد گفتیم نیا به هیشب یزیچ

 . شد خواهد انجام ییهوا یحمله که است نیا آن

 یهاپلهراه ریز بروند دیبا ندارند نیرزمیز که هاآن میبود دهیشن ها،پلهراه ریز میرفتیم

 . نییپا یبقهط

 . اول یطبقه یهاپلهراه ریز یجا وجب کی همان یتو میشدیم جمع طبقه سه هر ساکنان

 یارمن یهیهمسا زابتیال خانم یپا یال کردینم فراموش فرامرز وال و هول همان یتو

 کردیم مست یحساب یوقت هایهمانیم در را زابتیال  شوهرِ  یصدا من و را؛ سوم یطبقه

 یجور فرامرز و هستند؟ یرتیغ یخودیب ینجوریا چرا هامسلمان نیا گفتیم که دمیشنیم

 . است زده را ایدن حرف نیمهمتر مهندس ییگو که کردیم دییتا

  ؟یادهید  بمباران ؟یادهید جنگ: پرسدیم اوا
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 خطر که است نیا آن مفهوم و معنا و بود دیسف ریآژ دیدیشن که ییصدا: دیگویم ویراد

 رونیب هارپلهیز یوجب مین پناهگاه از. دیشو خارج هاپناهگاه از دیتوانیم و شده رفع مبارانب

 و قرمز یرهایآژ و ویراد یادا که است بوده خر کله دیفر نیا میشویم متوجه و مییآیم

 . است درآورده را دیسف

 با شانهیهمسا زن نیشه. برادرم یخانه یروبرو خورد درست زدند که را ظفر: گفتیم زیپرو

 آمده که یلر یدانشجو دختر اما ایرو. ماند زنده و کوچه وسط شد پرت دوم یطبقه از تخت

 همانجا را شب و بخوانند را دانشگاه یهادرس دخترشان میمر با تا نهایا نیشه یخانه بود

 یتو نهایا نیشه یساله چهل یزندگ و خانه یطبقه دو هر و نو و قرمز کانیپ با بود، مانده

 . شد پر نشده کنده که یگودال یتو رفتند زدن هم به چشم کی

  ؟ییکجا: دیگویم اوا

 . نجایهم: میگویم

  ؟یهست ییکجا! یبود رفته کجا: دیگویم

  رانیا: میگویم

 ! هاستیترور از ای یترسیم شتریب هادهیتراشکله از: دیگویم

  هردو؟: میگویم

  بدهم؟ نشانت را نوسکویم یخواهیم: دیگویم

 . شودیم بچه دوباره. کنمیم نگاهش

  ؟یاآمده کجا از: پرسدیم

  کانادا از: میگویم

  ؟یگردیبرم یک: پرسدیم

 . نمیبب را ایدن یشهرها مادر رومیم اول: میگویم

 یبرا بماند نطوریهم کنمیم آرزو. شودیم تربچه و. است من مادر شهر پراگ: دیگویم

 ! شهیهم

 ! است خوب زدن حرف: دیگویم

 . نیبرل گردمیبرم: میگویم

 دور نیبرل رنگ ینارنج تند نور در و دیگویم من شیپ از رفتن راه در را بگذرد خوش پراگ

 . شودیم

 ! اوا! اوا! اوا زنم،یم داد
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 ! دارید دیام به دیگویم شودیم گم ینارنج نور در که همانطور

 با ،یشلوغ با ها،آدم با. او یاافسانه یهارفاقت شهر. پدرم یاهایرو شهر ن،یبرل و مانمیم من

 . است شده یاچهره خودش یبرا جهانم در که اوا با و شکسته، کله یسایکل

 . امدهید را ایدن یشهرها مادر پراگ میبگو پدر به دیبا

 به دارد یزن که تلفن غشلو شهیهم خط همان از دور، راه همان از داد خواهد جواب او البد و

: گفت خواهد است، دهیکش ته هابچه یغذا پول بفرستد یخرج کندیم التماس شوهرش

 ! ینیبب را ایدن یشهرها مادر نیبرل پسرم باشد ادتی

 ! امدهید میگوینم

 .استیدن یشهرها مادر نیبرل کندیم گمان پدر نگفتم اما اوا به
 
 
 



 

 شهال شفیق

 

 از آینه بپرس
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  "ام!جنده شه گفتمییی رامن؟ ... یه جو"

برد از حرکت شامپانی را به دهان میجام دستش که  و یخ زد لبخند روی لب مرد 

ه بود برقرار شد ناگهانکه  سردی را سکوتتا  دنبال کلماتی گشتگیتا باز ایستاد. 

ی های بزرگ، تصادفبشکند، اما چیزی به فکرش نرسید. به رسم معمول در مهمانی

ه ای پیش بشناخت. دقیقهوارد گفتگو با زن و مردی شده بود که هیچکدام را نمی

 گوشش خورده بود که اسم زن هلن است.

 "دار شدم از کارم بیرون آمدموقتی بچه !دهیخرجم رو شوهرم م" 

 .خیره بودمرد به  ر زن همچناننگاه چالشگ. رمق بر لب مرد ظاهر شدلبخندی بی

به حالت مغرورش اش گردن کشیدهکرد که نگاه می به هلنگیتا با سرخوشی 

را که موهای زن  های پهن شانه آستین، قامت کشیده وپیراهن ابریشمی بی. افزودمی

 گذاشت.ش بر آن ریخته بود، به نمایش میاییطال

 "موافقین قدمی بزنیم؟" 

مچنان حیرتزده  . گیتا به مرد که هگرفت راگیتا بازوی  باشد جواب منتظر بی آنکه

سپتامبر  ۀبه راه افتاد. گرمای تابستان که تا میان هلنهمراه  نمود لبخند زد ومی
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بخشید. هوای خوشایند شبی تابستانی می یزی حال وییده بود به نیمه شب پایپا

 ایستاده ها، نشسته یا مالیمی طنین انداز بود. دور میزها، مهمان موسیقی جاز

 چرخیدند. ها میها سینی به دست بین مهمانپیشخدمت .گفت و گو بودند سرگرم

جز   !؟کنینکجا کار می !این؟چیکاره :خورهبهم می یتکرار هایحرف این حالم از "

 "این چی دارن به هم بگن ؟

 "صحبت باشه کردن سرِ شاید این تنها راه بازهای بزرگ تو مهمونی "  

 ..مقامشون شغل و هیچی نیستن جز این جماعته. یکدها در واقع هااین حرف"

 "!ییهاهمچین گه مهندس، کارشناس، ،عالی رتبه کارمند

شاید شما هم مهندس یا  " :هلن از راه رفتن باز ایستاد و چشم به گیتا دوخت 

 ".شناس باشین. قصد توهین نداشتمکار

 ".هستم کامپیوترمهندس بله!   "

 "صفره ن! قدرت تخیل صاحبخونه شاب رکامپیوتکار تو  مهمونا ۀبندم همشرط می " 

 ".شنمی با هم آشناتو محیط کار ها خیلی"  

 "با صاحبخونه همکارین؟ شما" 

 "!مها رئیس" 

 ".چه وحشتناک ! مهمونی رئیس بایس خیلی خسته کننده باشه "

 ".های فرانسوی رو دوست دارمنشینیمن شب"

 "؟ینیمال کجا"
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 "ایران! "

 "موافقین بشینیم؟" :تخر اشاره کردنزدیک اس یهلن به میز

مستی آخر شب  واسه پروندن ":پشت میز جا گرفتند. هلن به استخر نگاهی انداخت 

 "!بد نیست

. گیتا،  ژاک وایان، رئیس قامت متوسط نزدیک شد ومردی با موهای جو گندمی 

و رو به هلن کرد. داد سالم گیتا بخش ارتباطات موسسه را به جا آورد. مرد به 

 دهد.  خواست ترک مجلس کند به او خبر می کهخواست مطمئن شود هر وقت می

یا . از اینجا برمترسه بی خبر می " :را که دور می شد تعقیب کرد مردهلن با نگاه 

 "!باال بیارم یافتضاح

 ": هریک جامی شامپانی  برداشتند. هلن جام را به لب برد .صدا زد را گارسون  

 ".راه بندازم یوب بخورم و گریه زارمشر یزیاد ترسهمی

 دررو به وحشت میندازه. بخصوص  مردهاها گریه بلند زن": نوشید دیگر  یاجرعه  

 "!جمع

 ".مردها هم ضجه بزننکه ما خیلی پیش میاد  در کشور س عزالتو مج "

عزا رو   شیک نیست پر سر و صدا باشه. ای در کار باشه، اصالً ماها برعکس! اگه گریه"

  "!باید دوباره شروع بشهشادی زیادی کش بدیم. باید ن

 "می  بهتر نیست؟یعزاداری دا این از "

 نمی دونم ...."

 مستقر شدند.  در میز کناری جمعیی برخاست. یصدا پرسرو و شاد آهنگ 
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با  م درتالشیم مرگ رو فراموش کنیم. نماد انقالب کبیرمون همیما دا"هلن گفت: 

ست... عزا . گویا در مورد انقالب شما برعکسه، سمبلشهنجش ،هاشریزیهمه خون

 ".ی این رو خوندمیجا

ها  .. مرگ و با سالگرد مرگ امام شدمی تعییندرسته! تقویم انقالب باعزای شهدا  "

 ".موتور محرکه بود

  "؟و خود شما.. شده تا حاال با مرگ روبرو بشین " 

 "؟کنینمجسم می در ذهنتون چطور مرگ رومنظورم اینه که ": عجوالنه افزود هلن

که به  ییفکرهاکرد، کوشید به طورکه طعم گس شامپانی را مزه مزه می نوهم گیتا،

اما حسش نداره.. یبرای من شکل و شمایل " آوردند نظم بدهد.سرش هجوم می

 "...سرد و لزجکنم... می

 "! . سرد و لزج و چسبنده!طورههمین دقیقاً  ".هلن آهسته گفت

ی زنی برخاست و در محوطه میان یر دو، اندیشناک، ساکت ماندند. از میز پهلوه 

 ،همراهی او برخاست. پیراهن سفید دکولته به. مردی یدنرقصبه آغاز کرد  میزها

 درخشش پوست برنزه زن را چند برابر کرده بود.

  "من نشسته. این سرما توی جون " :کنان گفتهلن نجوا 

سه سال "و روی میز گذاشت:  برداشتدیگری مپانی گارسون را صدا زد و شا

 "!یادیها کاری بر نمگذشته... اما از گذر فصل

رقصیدند ملحق شده چند نفر دیگر به زوجی که می نگاهش را به اطراف چرخاند.

 بودند. 
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ها بود شغل تعطیالت تابستانی. من مدت اولین روز شروع مدارس بود. بعد از "

ته بودم. پسرم هم خیلی وقت بود از سن مدرسه رفتنش گذشته معلمی رو کنار گذاش

طور آمدش خوبه. هموندرشوهرم  .ول کردمکارم رو  ،به دنیا اومدکه وقتی از  بود. 

 "ستدونین کارمند عالی رتبهکه می

پسرم " :ای نوشید و از سر گرفتهای هلن ظاهر شد. جرعهلبخندی محو روی لب

 خودم . اونقدر که وقتی معتاد شدکردمکامال درکش می .کردمی پررو  گیمزند همۀ

 خریدم ....یبراش سرنگ م

 "چه عجیب! "

 نستتوینم. استم بهش زور بگمخوینم یکردم منصرفش کنم ولیم یسع " 

 "رو تحمل کنه. خشونت دنیا

 ".فهمیدمشمی" :تکرار کرد 

م پیداش وتو وان حم روز اون" کرد:به گیتا رو و دوباره  انداختاستخر  را بهنگاهش 

 "!اوردوز..کردم 

. اما بی حرکت سر و بفشارد دانست چه بگوید. فکر کرد دست هلن را بگیردگیتا نمی

 جایش باقی ماند.

آب  شستمش. هاشمثل بچگی .بغلش کردم کنارش دراز کشیدم. صورتش آروم بود."

 ".سرداما تنش  ،گرم بود

برای همیشه چسبید به  سرما اون" :فتهلن با حرکت خفیفی باال ر یهاشانه 

 .ازش خالص میشم رمخوحسابی مشروب می یفقط وقت ...نشست توی تنم پوستم...

  ".کنماما حالت تهاجمی پیدا می
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 ".شناسم این حس بد روخوب می": گیتا گفت

رقصیدند داشتند به طرف بلند شد. زن و مردی که می ییصدای کف زدن از میز پهلو

 د.میز برگشتن

 "چطوره قدمی بزنیم؟"هلن گفت 

گیتا برای هلن  کرد.ی رفتند که از سر وصدای مجلس دورشان مییبه سوو  برخاستند

مرگ  دست رفتن کودکش و خواهرش، به تسخیر اش با ازعریف کرد چگونه زندگیت

 هوای خنک شب با مالیمت در برشان گرفت. روی نیمکتی نشستند. در آمده بود.

 .رسیدمی گوش به دور از نوای تانگو

 ".اما عاقبت شد ..کردم بتونم از این حال بیام بیرون.فکر نمی "گیتا گفت.

 "چطور؟ از چه راهی؟"  

 ".شاید با پشت کردن به گذشته... ..بگم. دقیقاًونم تنمی "

 "؟واقعاً شدنی هست "

 ".به کمک پنجره. درها را روی گذشته بستم .. "

 "!پنجره؟"

 " شهیدیگه باز م یبه دنیاها مثل پنجرهکه ! اینترنت "

 "دنیاهای مجازی! و ما اسیر تصویرها ! "  

 ".یا ببافمؤبنشینم و ر پشت پنجره ها ساعت نمتویمن م"
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ی خونه یبه سالن پذیرارو های نوجوونی، پنجره اتاقم سال": مکثی کرد و افزود 

انگیزی رو پشت های هیجانشب  .پا بود... راونجا همیشه جشنی ب شد.همسایه باز می

 ".اون پنجره گذروندم

 "ها گذشته؟!کی میگه گذشته": هلن لبخند زد 

 

2 

داری گذشته بود. با آنکه به شب زندهساعاتی از نیمه شب به خاته رسید گیتا وقتی 

از کرد. راندودر آینه قدی خود را  کرد.عادت نداشت هیچ احساس خستگی نمی

پیراهن مشکی یقه باز و بی آستین، رنگ و روی  اش دروردهسپیدی پوست آفتاب نخ

 ها را به ذهنش آورد؛ و اینکه بر خالف اطرافیان، سفرهای تعطیالتیبرنزه مهمان

همکارها که به او کششی  بود. چند سال پیش با یکی از نیافتهزندگیش  ی دریجا

د روزی بیش نگذشته تعطیالت تابستان به  شهر نیس رفته بود. چن پیدا کرده بود، در

ها دریافته بود نه مرد بلبشوی کالفه کننده پالژها و هیاهوی رستوران بود که در

هایش را به تعطیالت را. بعد از آن، مرخصیدر همراهش را دوست دارد و نه سفر 

گذراند. از تماشای نشینی میها و کافهخواندن رمان و تماشای فیلم و پرسه در موزه

شرکت  از برد و به همین خاطرهای پراکنده لذت میسپردن به حرفها و گوش آدم

کرد تا همیشه پیش از نیمه شب مجلس را ترک می کرد.میهمانی استقبال می در

ماهش  هفته وروز و  گیآسودو نظم خوابش بهم نخورد. دوست نداشت نظم 

 د.کری تهاجم زمان مضطربش مییشد گو. هرگاه چنین میشوددستخوش آشفتگی 

غافلش کرده بود. با اینهمه خود را سر حال  گذر زمانامشب اما گفت و گو با هلن از  

سر جا مسواک را بر نشاطش افزود.  ی خمیر دندانیطعم نعنا کرد.و قبراق حس می
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. انگار از خوابی عمیق و دلپذیر خود نگاه کرد هدر آینه دستشوئی بو گذاشت 

 ستش شفاف بود.صورتش آرام و پو برخاسته باشد خطوط

آرامشش را هیچ بهم نریخته  تهیادآوری گذشعجبا که  فکر کرد. حرفهایش با هلنبه  

به  تازگی کشف کرده بودی که داستان زندگی یک  نفر دیگر باشد. سایت بود، انگار

 "باز یافته ۀگذشت" ۀصفح به سراغ  کامپیوتر شتافت. طرف به. سرخوش ذهنش آمد

 ا خواند.های تازه رپیغامرفت و 

زنی که راهی تبعید  گشت.اش در تهران میهای دبیرستانییکالسپی هممردی  

سازمانی سابقش بود. تنها نام  همکرد دنبال ردی از رفیق در سوئد زندگی می شده و

 دیگری زنعاشق صدای بنان.  دانست واین که آذربایجانی بوده ورا می مستعار او

های درست فال قهوه پیشگویی که گشتمی اوهس آرایشگاهی در هاییدنبال مشتر

ته فنجان خوانده بود. را رفتنش به آمریکا  و اوق طال آرایشگر. صاحبش شهرت داشت

زندگیش نقش داشته. دوست  پرسید این فال چقدر در تغییراز خود میهمیشه زن 

 حرف بزند. بینهای دیگر فالداشت در این باره با مشتری

جوابی برای  چهفکر کرد کند.  فیها معریمشتر آنا یکی از خود ر دهوس کر گیتا 

خودش پیغامی  به فکر افتاد . ناگاهمنصرف شدبهتر است. پاسخی نیافت و زن 

 بفرستد.

هم  اگر شما کردم.آباد تهران زندگی میانقالب در کوچه صبا در محله یوسفقبل از "

 ."ن باره گفت و گو کنمشوم با شما در ایاید خوشحال میساکن این کوچه بوده

 ۀ، محبوب"مرسده"نام  بر خود بگذارد.دیگری  وقت امضای پیغام به سرش زد اسم 

به  ،هااش در آن سالهای داستانی مورد عالقهکنت دو مونت کریستو، از شخصیت

 .آمد ذهنش
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دختر ساکت و نی، های دبیرستاینام فامیل یکی از همکالس ،امضا کرد: مرسده دادور

رویی که ناپدید شدن ناگهانیش جنجالی در دبیرستان به پا کرده بود. گشاده

 گفتند ازخانه گریخته و با معشوقش به دیاری ناشناس رفته است.می

خواب که  انتظارپیغام را فرستاد. کامپیوتر را خاموش کرد و به رختخواب رفت. در  

ذهنش به آن  پرداخت واحتمالی  هایهپاسخ دهندخیال آمدن نداشت به تجسم 

 گشت.ازها بسال

کرد؛ از ورای بلند می مدفون سر ۀاز آن، شبی از پس شب دیگر، گذشت پس  

هم دیگری؛  گذرد، هم خودش بود ویا میؤآنچه در رمثل در آن،  گیتای که یهاصحنه

 .  هم سوم شخص هم اول شخص  و

 

به زبان فرانسه در پاریس منتشر  3515نه بپرس عنوان رمانی است از شهال شفیق که در سال از آی*

 .ست از این رمانجا آمده، فصلیچه در اینشده است. آن

  

 

  
 

 
 



 

 آواییگیل

 

 "مهمان نواز Gast Vrijخاست فرای "
 

 ام پرسید:هنوز ننشسته، همکالسی

 نوشتی؟ -

 چه را نوشتم؟ -

 ننوشتی؟ -

 چه را ننوشتم؟ -

 هیچ بابا تو هم که پرتی! -

 خوب بگو چه را ننوشتم! -

 مگر معلم نگفته بود هر کس به انتخاب خود، چیزی بنویسد. -

 نوشتم.خوب من هزار تا انتخاب دارم کدامش را باید می -

 نوشتی.حاال هزارتا پیشکش خودت. یکی را می -

 آورم.یک جوری موضوع را سر هم می -

 

ای کرد. سرش را پایین انداخت. شروع کرد به فارسی هلندی چیـزی از کتـابش خنده

کند، آخر باز هم دیر بـه کـالس رسـیده دزدکی نگاه کردم ببینم چه دارد می نوشتن.

 نویسد.هایی را که زیر درس ردیف شده، دارد پاسخ میبودم. دیدم سؤال

دفتر وُ دسـتکم را جلـویم گذاشـتم. کتـاب را بـاز کـردم. از آن سـر کـالس یـک زن 

ای ر تکـان داد. خنـدهبوسنیایی که همسن و سال مادربزرگم بود با نگاه مهربـانش سـ

سـری کردم و من هم برایش سرم را تکان دادم. بیچـاره وکیـل بـود و در ایـن پیرانـه

او، زن سـومالیایی  جا پناهنده شـده بـود. آن طـرفجا گذاشته و اینندارش را آندارو

کرد. کناردستش مرد مراکشی چشـمکی بـه مانند برج زهر مار به من کجکی نگاه می

لبخندی از آن گذشتم. چشمم  به معلمم افتاد که براستی از دسـت  من زد. من هم با
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فهمیـدم خـودش زد که میمن به تنگ آمده بود. همیشه هم یک جور با من چانه می

دیـد، یـک آید. حتماً سـن و سـال مـرا کـه مـیهای من خوشش میبازیهم از شلوغ

یک جوری دارد به  یچشم سیاهِ اسپانیایداشت. ناگهان دیدم جوری هوای مرا نگه می

 های سال است که مرا ندیده.کند که انگار سالمن نگاه می

کـرد تـا ها بگو بشنو مـیشبِ اول که کالس آمده بودیم هرکسی با یکی از همکالسی

شـدیم. ایـن گر آشنا مـیخودش را بشناساند و آن دیگر را بشناسد. همینطور با یکدی

. من هم از آمدندز حالت بیگانه بودن درمیرسم مدرسه بود که شاگردهای تازه آمده ا

چشم اسپانیایی آشنا شده بودم و بـا او شـوخی شـوخی الس همان اولین شب با سیه

زدم. یک زن برزیلی هم که براستی هفت خطِ روزگار بـود بـا همـه مردهـا چنـان می

داد تـا بـا یکـی از شان است. به هیچ زنی امان نمـیزد که انگار صاحب همهحرف می

ام را دیـده باشـم. آمد انگـار ناپـدریمردها تنها حرف بزند. من هم از او خیلی بدم می

داد. گـاه گـاه سـعی دانم چرا بیشتر به من گیر مـیخودش هم فهمیده بود، ولی نمی

شـود. وقتـی دیـدم کـه بیشـتر لـوس مـیکردم او را بیشتر تحویل بگیرم ولی میمی

کردم انگـار کـه او اصـلن در کـالس خودم را می شود، دوباره کارم اینطور نمیدیدمی

هایم کرد. همکالسیگرفتم و همین او را بیشتر دیوانه مینیست، وجودش را ندیده می

ای. کمـی بـا او دوسـتانه گفتند بیچـاره را دیوانـه کـردهگاه میهم فهمیده بودند. گاه

تـوانم ن بیاید، نمیآید. خدا هم پاییگفتم که از او خوشم نمیبرخورد کن. من هم می

های او پاسخ بدهم. شما بروید بجای من با او گفت و شنود داشته باشم و به الس زدن

چشم اسـپانیایی درسـت ماننـد را از دست او خالص کنید. اما سیهبا او الس بزنید و م

ای کـه از همـان هـا یکـی یکدانـه بـود. یکـی یکدانـهدر میان از خود راضی سیندرال

ای کـه سـرِ هفتـاد ل با او برادر خواهر شـده بـودم نـه برادرخـواهریگفتگوی شب او

 "1تـه کـی یـه رو"میلیون کاله رفته باشد. از همان گفتگوی اولین شـب اسـمش را 

را بـه  "تـرا دوسـت دارم"گذاشته بودم، یعنی دوستت دارم. ماجرا هم اینطور بود که 

واتاشـی "بگیر تا ژاپنیِ  "یامو تی"بیست و چهار زبان نوشته شده داشتم. از ایتالیاییِ 

                                                 
1 te quiero 
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فرانسـوی. وقتـی بـه  2"ژوتـم"انگلیسی بگیر تا  "آی الو یو"از  3"وا آناتا اُو آییشته

، طوری خندید که از همـان اولـین شـب اسـمش را "ته کی یه رو "اسپانیایی گفتم 

صـدا  "ته کـی یـه رو"هایم هم او را . گاه گاه همکالسی"ته کی یه رو"گذاشته بودم 

نگـاه کـردم.  "ته کـی یـه رو"کردند. هرچه بود چشمم را از معلم دور کردم و به می

زد. معلم هم بلند شده روی تخته سـفیدِ آویـزان بـر دیـوار کـالس چشمانش برق می

 نوشت:

 نواز/ مهماندوست()مهمان Gast Vrijخاست فرای  -

من رسـید. یعنی چه. تا نوبت به  "خاست فرای"پرسید بعد از شاگردان یکی یکی می

 گفتم:

 مهمان!یعنی بی خاست فرای -

اش تمام کالس طوری خندید که انگار کالس منفجـر شـده اسـت. معلـم هـم خنـده

 گرفت. پس از کمی خندیدن گفت:

 نوازدوست، یعنی مهمانیعنی مهمان خاست فرایمهمان نه. نه. بی -

 من  هم بچه سر به هوا گفتم:

 نه. اصلن اینطور نیست. -

 اصرار از او انکار. سرانجام گفت:خالصه؛ از من 

 مهمان!؟یعنی بی خاست فرایکنی که خوب چرا اینطور فکر می -

 من هم گفتم:

الکـل! بـرای خرم پشتش نوشته شده الکل فـرای یعنـی بـیوقتی آبجو می -

 شود!مهمان میهم بی "خاست فرای"همین 

شود، تر میوسها لمعلم شکمش را گرفت و خندید. کالس هم که دیگر این جور وقت

از خنده اشک جمع شده بود. من هم به  "ته کی یه رو"همگی خندیدند. در چشمان 

 گفتم.خندند. من که جوک نمیکه چرا میکردم، حیرت زده از اینها نگاه میآن

                                                 
3 私はあなたを愛して 
2 Je t'aime 
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کـردم. کرد. من هم حیران، به او نگاه میمعلم مبهوت به من نگاه کرد. داشت فکر می

سـاکت شـده بـود. همگـی منتظـر بودنـد ببیننـد معلـم چـه کالس از نگاه کردنمان 

حرکـت و درمانـده، هـیچ خواهد بگوید. من هم دیدم معلم بیچاره مانند ماست بیمی

 تواند بگوید. دلم برایش سوخت گفتم:چیز نمی

 خوب در هر زبانی استثناء هست. این هم یک استثناء است. -

 حق به جانبی گرفت و گفت:معلم که انگار از خجالت در آمده باشد، قیافه 

 بله بله. همینطور است. این یک استثناء است. یک استثناء. -

 سپس نه گذاشت نه برداشت گفت:

 تو خیلی وقتِ کالس را می گیری! -

من را می بینی!؟ از این حرفش دیوانـه شـدم. بـه داد او رسـیده بـودم امـا او اینطـور 

دم سـپس دیـدم طـوری نگـاهم پاسخم را داده بود. کمی ساکت شده به او نگـاه کـر

کند که یعنی معلم است دیگر! بیچاره حق داشت. باید یک جوری خودش را نشان می

 داد. من هم خود را زدم به کوچه علی چپ و گفتم:می

تو بیا جای من اینجا بنشین من به جای تو درس بدهم، ببین تو هم ماننـد  -

رِ این نیمکت اسـت. گیری!!! تقصیرِ من نیست. تقصیمن وقت کالس را نمی

اصلن هم به این نیست که چند سال داری. اینجا که بنشینی تو هم ماننـد 

 شوی!هوای حرف گوش نکن میسربه ییک بچه چهار ساله

معلم نفس راحتی کشید. کالس از آن خنده شوخ بیرون آمده بـود. مـن هـم سـرم را 

ام با دست به پهلوی مـن پایین انداخته، خود را با کاغذهایم مشغول کردم. کناردستی

هایشان را خواندند. نوبت بـه گفتم. شاگردها یکی یکی رفتند و نوشتهزد. هیچ نمیمی

دانستم چه بگویم. میان کاغذهایم یک دلنوشته دلتنگانـه داشـتم من رسیده بود. نمی

کُنان، نوشـته را که یافتمش. آن را جلویم گذاشتم. همینطور بخوانم نخوانم، بروم نروم

 کردم:با خود واخوان می

شالیزار مهربانی را از دستان تو آموخته است که اینطور بر هر جانِ گُر گرفته ای، "
 های برنج را می ماند.مانند شبنم صبحگاهیِ آویز از گوشه
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از  5باغ این همه تدارک را از تو دارد که از باد بگیر تا باران از مورچه بگیر تا .............
غ همینطـور ماننـد سـیرایی نـدارها ر تا گنجشک از کالغ بگیـر تـا زاسنجاقک بگی

 ،چیننـدزده بر مـیهای قحطینشین، مانند گرسنهخیز تا آفتابحریصان( از آفتاب)
همـانطور ماننـد دسـتان تـو کنند، باز هم تمامی ندارد و تلمبار می ،کنندجمع می

 دریغ است.بی
بلندای آسمان فخر بفروشد و از گرما بـه  درخت از وفای تو آموخته که قد بکشد تا

. خانه از صفای تو نما دارد و من زیر سایه تو یـک دریـا بان باشدجان آمده را سایه
توانم اینطور بگویم، بشنوم از راهگذر بروم آورم. وای بگو تا کی میحسرت را تاب می

 من سیرایی دارند!؟ هایشود، نه یاد تو! و نه حسرتو یاد ترا بشمارم. نه راه تمام می
ها خوشه خوشه بر دستان تو خوشخوشانه ای خاک دارد که همه سالچه قدرشناسی

 زند.بوسه می
کنم. از آن حیرتزده همینطور سرگشته بر بال خیال نشسته باز هم با تو بگو بشنو می

های سیاه که دور شدم، گم شدم. نه تو در دسترس من بودی و نه من دسترسی سال
داشتم. با من هستی و با من نیستی. اینجا چطور قسمت من شده است!؟ چه به تو 

شوم که نه یک نگاه آشنا دانستم که طوری گم میتوانست بداند تا من میکسی می
 شوم!یابم نه یک دقیقه از دلتنگی رها میمی

بارید. خوب، تو گفتی های سیاهی که خون از همه جا میسال گریختن، در رفتن از
ام، ماننـد ر کن جانت را نجات بده. حاال که هفت کوه و هفت دریا از تو دور شدهفرا

 کنم.سایه با من هم هستی هم نیستی! من هم با تو وقت و بی وقت بگو بشنو می
روم. آب مانند آینه های خیس میام دست در دست کنار رودخانه روی علفبا سایه

ها را فروشند. رقص برنجالیزار با باد ناز میهای شکند برنجماند. تا چشمت کار میمی
پس از رفتنت همه چیز  ات.نگرانیکشند. یاد تو مانده است و دلها هورا میگنجشک

وارونه شده است. هیچ چیز سرجایش نیست. آفتاب یک جور دیگر تابستان را شروع 

                                                 
 است "کاپیش "جای نقطه چین اسم حشره ای ست که فارسی اش را نمی دانم. گیلکیِ آن  .......... 5
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شوم و ز میکند. بهار یک جور دیگر گذاشته رفته است. سالهای سال با یاد تو سبمی
 های زرد در بادِ غصه، گم شده، اسیرم.از دلتنگی برای تو مانند برگ

خورد صدای ترا دارد. پاگردِ در، انگـار کـه مـاتم اش به پنجره میباران که هر قطره
شود. اتاق انگار که یک دیلمان هـوار را در دلـش گرفته است. در باز نشده بسته می

ام وام گرفته که با هر واخوان، یک ر از دل سرگشتهکند! انگاجمع کرده، واخوان می
کشد. این همه نشان از تو اندازد. دلم شعله میی پنهان شده را به جانم میجنگل مه

 "را هر نفس هرجای در نگاه می بینم.
سرم را بلند کردم. به معلم نگاه کردم. کالس مبهوت منتظـر بـود بخـوانم. یـک جـور 

شد که از حرف زدن کم آورده باشـم. کردم. باورشان نمیمیمانند ماست به همه نگاه 

توانستم بگویم. چشمانم سرخ شده بود. چشمم انگار آسـمانی بـود کـه هیچ چیز نمی

 ابرسیاهی آن را در بر گرفته باشد. مانده بودم، معلم گفت:

 بخوان! -

 با نگاهِ گمی به او  گفتم:

 چه بخوانم؟ -

 چه نوشتی؟ -

 هیچی! -

 هیچی!؟ -

 نه. هیچی! -

 پس آن چیست!؟ -

 این! هی.... هی... هیچی نیست! -

معلم به کالسِ سکوت کرده نگاه کرد. زن بوسنیایی یـک جـور کـه چشـمانش آتـش 

خواسـت بیایـد کـرد. مـیقراری مـیبی  ته کی یه روکرد. گرفته باشد به من نگاه می

 پیش من ببیند چه شده است. زن سومالیایی بیخود لب ور کشیده، انگار کـه بـا مـن

دعوا دارد. مرد مراکشی کم مانده بود بگوید کالس را رها کن، بیا به بـار بـرویم عـرق 



 32 داستان  

کرد. با خـود ام خود را جمع کرده همانطور ساکت به من نگاه میبخوریم. کنار دستی

 گفتم:

 آخر این را چطور به هلندی بخوانم!؟ -

 همین.
 

 



 

 پیمبری –نجمه موسوی 
 

 روسری
 

ها به زیر س عمیقی کشیدم تا نسیم خنکی که از راه پلهاز مترو که پیاده شدم نف

ی های پاییز بود و مسئولین شبکههایم بکشم. نیمهرسید را به دروم ریهزمین می

ترابری ناچار شده بودند کمی پیش از وقت موعود شوفاژ متروها را به کار بیندازد. اما 

فایده کنین پاریس را بیهای پشمی ساگرمای ناگهانی امروز، وجود مانتوها و کت

های مترو مانند کرد. شیشهتر میکرده و تحمل گرمای داخل مترو را سخت

گذاشتی گرمای های عمومی عرق کرده بودند و همین که پا را داخل واگن میحمام

شد و من تاخت که عرق از پشت کمر سرازیر میشدیدی چنان به سر و صورت می

را هر دو سه دقیقه یک بار با  امشدم پیشانیناچار می نیز مانند تعدادی از مسافرین

 دستمالی پاک کنم. 

ام نیز پاک آرایش ،صورت گرما عرق کرده بودم و همراه عرقتمام روز چند بار از فرط 

گشتم. تا از مترو پیاده شدم از روبروشدن با شده بود. شب بود. از اداره به خانه برمی

مترو با این که هیچ وقت برایم خوشایند نبود احساس جریان هوای داخل راهروهای 

آمد سپردم. نسیم رضایت کردم و صورتم را به دست هوای خنکی که از بیرون می

 نمناکی که بوی خاک را همراه داشت. حدس زدم باران آمده باشد. 

 ارید.ها باال رفتم. با مواجهه با اولین نفرات چتر به دست، باران بر سر و صورتم باز پله

امشب »اوج گرمای ماه اوت به من گفت:  سی و چند سال پیش بود که مادلن در

و من که تازه از ایران آمده بودم و با هوای پاریس آشنایی « آید.حتماً باران می

 داند؟ هوا که این قدر گرم است. نداشتم با تعجب از او پرسیدم از کجا می

زدم باران خواهد بارید. اما صبح می پس از چند سال اقامت در پاریس باید حدس

 تر از روزهای دیگر بود. رفتم هوا فقط کمی مالیموقتی بیرون می
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فایده در گردنی که همراهم بود و از صبح بیشد. شالشدت باران هر لحظه بیشتر می

کیفم مانده بود را بیرون آوردم و مانند سرپوشی روی سرم گذاشتم. دو بال 

 هایم را کمی تندتر کردم. هایم به پشت انداختم و قدمو طرف شانهگردن را از دشال

کرد. ابتدا فکر کردم دلیلش بارانی باشد که به حس خوبی نداشتم. چیزی اذیتم می

گیرد. عینکم را درآوردم. اما باز هم خورد و جلوی دیدم را میهای عینکم میشیشه

ها نیز . چراغ راهنما برای سواریراحت نبودم. سر چهارراه پشت چراغ قرمز ایستادم

ها سبز هنوز قرمز بود. نگاه موتورسواری روی من مکثی طوالنی کرد. چراغ اتومبیل

ها حرکت کرد. اما من ی اتوموبیلشد. موتورسوار که در صف اول بود زودتر از همه

نقش گردنی که دهد. نگاِه موتورسوار. نه. شالدانستم چه چیزی مرا آزار میدیگر می

خواستم خودم را قانع کنم که گرس کرد. هر چه میروسری را در زیر باران بازی می

هم وقتی کنار پرنس موناکو نشسته بود روسری بسته بود به  (Grace Kelly) کِلی

دانستم موتورسوار مرا مثل گرس کِلی نگاه نکرده و رفت. میرفت که نمیخرجم نمی

کنند خواهند شناخته شوند و روسری سر میکه نمیهایی با دیدن من یاِد هنرپیشه

 نیفتاده است. 

در دنیای امروز با وجود رشد نیروهای مذهبیِ افراطی از همه نوع و همه دست، 

ی غیرمنطقی با رشد این گرایشات، از یک سو و تبلیغات مطبوعات و وسایل مبارزه

روز تعداد زنان و دختران ای متضاد داده و روز به ارتباط جمعی از سوی دیگر نتیجه

شود. بی شک این در فرانسه و به ویژه در پاریس بیشتر و بیشتر شده و می همحجب

شان هایی که خودشان پوششها روزانه برخورد دارند اما آنزنان و دختران با این نگاه

که اند اما من اند برای مواجهه با این نگاه هم ابزاری برای خود ساختهرا انتخاب کرده

ام را دولت و یا ولِی خواستم پوششچرا که نمی ام،از جمهوری اسالمی فرار کرده

کرد. آن فقیه به من دیکته کند این پارچه روی سرم مانند سرب داغی سنگینی می

چه مرا اذیت کرده بود در واقع نگاه موتورسوار نبود چرا که بی شک او نگاهی گذرا به 

کرد ی ترافیک فراموش میحهوی مرا در بحبمرا و چهرهای بعد من کرده بود و ثانیه

ام اما من یاد وقتی افتاده بودم که ظاهراً از دانشکده، اما در حقیقت از فعالیت سیاسی
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المی به اجبار در سه راه آذری به خانه برگشته بودم. روپوشی را که حکومت اس

 سرم بود،« سازیعادی» ا که برایام ردرآوردم اما هنوز روسری مان کرده بود،تن

برنداشته بودم. صدایی در خانه گفت: بیچاره این چارقد را از سرت دربیار! و من که 

زنند حاال تو مان را میتازه از دستگیری رفیقی مطلع شده بودم گفتم: دارند سرهای

 ناراحت این تکه پارچه هستی؟ 

اش با روسری یا به یتآن روز، آن صدا پاسخی به من نداد چرا که خود نیز در ضد

قول او چارقد دلیلی مبنی بر شعور و دانش نداشت. من نیز علیرغم اعتقاد به مذهب 

ام، آن تکه پارچه را بر سر کرده و اسالم و احکام خدا و پیغمبر، چون به حکم سازمان

بودم تا بیشتر در میان مردم گم شوم و یا با آنان همراه شوم آن روز نفهمیده بودم که 

زند؛ که جمع بر تر را نمیمیشه حق با مردم نیست؛ که جمعیت حتماً حرف درسته

رو مردم عامی باشد؛ که جای او فرد اولویت و حقانیت ندارد؛ که روشنفکر نباید دنباله

که حجاب اجباری شود به در کنارشان آری، اما پشت سرشان نیست. ما پیش از آن

ها مان را پیش بردیم تا آنودمان سرهایمان محجب شدیم. ما خهایحکم سازمان

 مان را بزنند.  گردن

روسری را از روی موهایم پس زدم و آن را تا روی دوشم پایین کشیدم و موی و رویم 

 را به باران سپردم.   

 

 

    



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داستان )ترجمه(                 
 



 
 
 

 حسن زرهی -بهرام بهرامی 
 

 *شگفتی در سر
 
 
 
ای احساس حقارت کند، رو به سوی گونه موک می داند که اگر ملتی عمیقاً پا

تواند آغشته به غروری ترسناک و انتظاری چه بسا سر برد که میگرایی میملی
 نیامدنی باشد.

 
رمان نوشته  13ی نوبل ادبیات، تاکنونبرنده یهترکاهل ی اورهان پاموک نویسنده
شگفتی »و تازه ترینش همین رمان « و پسرانجودت بیک »است. نخستین رمان او 

از کند. شاید است. پاموک برای نوشتن عشق و عذاب توأمان را توصیه می« در سر
در انتخاب « یاد گرفتم که فهمیدن تالش الزم دارد.»که می گوید: همین رو باشد 

قهرمانان داستانش هم وسواس و دانش و دلبستگی ملی و جهانی همه با هم حضور 
قهرمان همین رمان آخر باشد که دست « مولود»رند، مهم هم نیست که این دا

ای او به افسون چنان کمال خورده بورژوا که عشق افسانهفروش بوزا است و یا 
توان موزه تدارک قصه می دل خود دارد که برایش به خواستِ خودِ ماجراهایی در

نقاشان بزرگ سلطان نیست، و دید. خودش اما درباره ی قهرمانانش در بند دربار و 
آن پرده خوان است که همه شب به قهوه « نام من سرخ»می گوید: قهرمان واقعی 

 خانه می رود تا در کنار پرده ای نقاشی شده بایستد و داستان تعریف کند. 
زنند و هم با هم با خواننده حرف می ،زمانشخصیت های رمان های پاموک اغلب هم

 همدیگر. 
آی خواننده، این جا را »ویا  « من یک نقش هستم و معنایی دارم.»ویند : گمثال می

 «نگاه کن، دارم با تو حرف می زنم.
 گوید:آورد و میداستان را از روایی بیرون می لو یا در همین رمان یکباره روا

شود، پیش از آن که جلوتر برویم، و مطمئن شویم داستانمان به درستی فهمیده می»
اند، و برای چیزی نشنیده« بوزا»ی برای خوانندگان خارجی که دربارهمن باید 

ترسم های آینده خوانندگان ترک که در بیست و یا بیست و پنج سال آینده مینسل
آن را به کلی فراموش کنند، بگویم که بوزا نوشیدنی غلیظی است که از تخمیر گندم 

شود، نوشیدنی معطری مصرف می آید و با کمی دارچین و نخود بو دادهبه دست می
 «است که اندکی الکل هم دارد...
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 کند. هم زیاد و هم به درستی استفاده می ،پاموک از این ترفندهای ادبی
عالوه بر این در بیشتر و یا شاید بشود گفت همه رمان های پاموک، هرچند که 

ار و کاری مقاومت به خرج دهد، شخصیتی هست که افککوشش کند برای پنهان
سرشت و خلق و خوی او شبیه خود پاموک است، و برخی تردیدها و غصه های او را 

 کند.با خود حمل می
سامان و ظریفی است مانند آنچه های پاموک دنیای هم به با این تفاصیل دنیای رمان

در نام من سرخ می بینیم، و هم جهانی است تاریک و پر آشوب و البته مدرن که در 
دیده می شود. برای همین هم شاید باشد که به او رمان نویس « سیاه کتاب»رمان 

گوید: گویند. او به ادبیات ملی و مدرن باور دارد و میپست مدرن پر خواننده هم می
 «نسل من باید ادبیات ملی و مدرنی خلق کند.»

های مهم رمان های پاموک می شود به جمهوریت و غربی شدن اشاره کرد، از موضوع
رمان نخست او تا همین رمان تازه اش « جودت بیک و پسران»هایی که از ضوعمو
های همیشگی مشغولیهمچنان با او هست، سنت و مدرنیته از دل« شگفتی در سر»

برد که بورژوازی ترکیه دست در گریبان عدم تحقق آرزوهایش اوست. اما از یاد نمی
یابی به رویاها به کسی م دستاست، و برای همین است که از خشم و درد این عد

 پیچد.ماند که از زخمی عمیق در جانش به خود میمی
ای ملی پاموک می داند که اگر ملتی عمیقا احساس حقارت کند، رو به سوی گونه

تواند آغشته به غروری ترسناک و انتظاری چه بسا سر نیامدنی برد که میگرایی می
 باشد.

ای شرمساری، غرور، مضامین تیره و تار و هم گونههای او هم از برای همین رمان
هایی است که ی ترکخشم، و حس شکست توأمان برخوردارند، انگار او خود از زمره

 کوبند.هاست بر آستان اروپا بر در میسال
این باورش باشد   فرآوردهانتخاب رمان برای او که با نقاشی شروع کرده بود، شاید 

ان را نسبت به حقایقی که نظام آموزشی و جامعه از آنان داستانگویی، مردم»که: 
که  آفریند که از خود بپرسیم واقعاً کند، و فضایی میدارد آشنا و آگاه میپنهان می

 «هستیم؟ این هنر رمان است.
اروپا با رمان اروپا شده »نقش رمان در باور پاموک پر رنگ است، حتی باور دارد که: 

 «است.
ی رمان است که اروپا توانسته است هویت خود را به واسطه»که: کند و تاکید می

 «و به ظهور برساند.کند خلق  
نویسد محدود خواند و میکم ده ساعت میی دانش پاموک که شبانه روز دستدامنه

به ادبیات اروپا و رمان اروپایی نیست. او هم به ادبیات ترکیه و هم ادبیات ایران و هند 
حتی برای مثال در قیاس با  ،ی دیگریاهی دارد و بیش از هر نویسندهو خاورمیانه آگ

از این ادبیات به درستی و زیبایی استفاده کرده است. در رمان  ،نویسندگان ایرانی
های نام من سرخ و کتاب سیاه که هر دو از کارهای مهم او هستند، از ادبیات و 



 011 و فرهنگبر گستره ادبیات  تبعیدآوای   

ت، و از آثار مولوی مانند مثنوی، و یا عرفان و مینیاتور ایران تاثیر بسیار پذیرفته اس
اثر بزرگ فردوسی شاهنامه، و از هزار و یک شب هم مستقیم و غیر مستقیم استفاده 

 کرده است.
بویژه شاهنامه برای پاموک مهم است، تا بدان پایه که در گفت و گویی با روزنامه 

اند که دوست امریکایی نیویورک تایمز، در پاسخ به این پرسش که دارد چه می خو
ی دیک خواند، و این بار ترجمهگوید، برای بار چندم دارد شاهنامه را میدارد، میمی
کند و ار اظهار رضایت مییی دیک دیویس بسس را. از شاهنامه و ترجمهیدیو
گوید، با این ترجمه متوجه شده که انگار آنچه تاکنون به نام شاهنامه خوانده، می

 شاهنامه نبوده است.
ای کودک صفتی بازیگوشانه  قائل است، و باور دارد ورهان پاموک برای ادبیات گونها

که ادبیات اگر از این کودک صفتی و بازیگوشی محروم باشد نه ادبیات است و نه 
 زنده.

 در جایی نوشته است:
ی روایت جهان نگاه هرچه زمان پیش رفته است، من به اثر ادبی کمتر به دیده»

ای که ام. از لحظهیشتر به تماشای جهان از دید واژگان اعتقاد پیدا کردهام، و بکرده
شود که دنیا چقدر برد، متوجه میها را مانند رنگ در نقاشی به کار مینویسنده واژه

شگرف و حیرت انگیز است، و استخوان های زبان را می شکند تا صدای خود را در 
چنین هدفی به کاغذ، قلم، و  ابی بهمیان آنها پیدا کند. نویسنده برای دستی

نگری کودکانه نیازمند است و انگار مانند همان کودک، برای بار نخست است مثبت
 «کند.که به جهان و آنچه در او هست نگاه می

ی اورهان پاموک و رمان هایش، و سنت پرباری که او از ادبیات ترکیه، جهان درباره
هند و اروپا و بخصوص روسیه دارد، و برای آفرینش  آزاد، خاورمیانه، و بویژه ایران و

برد، شاید به درستی نتوانیم در این مجال حرف بزنیم، اما سود می هایش از آنرمان
ی نوبل ی ترک برندههای ادبی این نویسندهها و اهمیتما به دلیل همین حرمت

ا به فارسی ر« شگفتی در سر»ی او ایم رمان تازهادبیات است که تصمیم گرفته
ی کارهای پاموک هم به دلیل ترفندهای ادبی و هم به گمان ترجمهبرگردانیم. بی

 های منطقه و جهان کار آسانی نیست.دلیل دانش گسترده او از ادبیات و سنت
ی ادبیات ما که از پاموک تقریبن هرچه بخت انتشار پیدا کرده بویژه در زمینه

ی اکتبر ی دوم همین ماه گذشتهی او را که در نیمهایم، هنگام که رمان تازهخوانده
به انگلیسی منتشر شده است، خواندیم، گویی به هم نگاه کردیم و گفتیم، خوب است 

کنیم تا  ی ترکی نیز مقایسه میمتن را با نسخهدر روند کار به فارسی برش گردانیم.. 
داریم رمان را بر  کمتر شود. به دقت و البته با عالقه و عشقها بیراهه رفتن

گوییم. آمد میهم خوش به ویژه اهل فنگردانیم، اما به پیشنهادهای خوانندگان می
 اید بخوانید و از یک اثر خواندنی دیگر این نویسنده لذت ببرید. اگر رمان را نخوانده
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        Kafamda Bir Tuhaflıkنام اصلی رمان به ترکی: * 

به انگلیسی   A Strangeness in my Mind   با نام nikE pilkOکتاب را 
 برگردانده است. 

 



 

 بخش دوم/ فصل پنجم

 

 در یک مغازه کوچک با دو زن
 خانواده های دیگر، کنتورهای برق دیگر

رایحه: سمیحه هنوز مثل همیشه خیلی خوشگله، یعنی مردا وقتی باقی پولشونو ازش 

لمس کنن. برا همین ما به می گیرن، جوری می گیرن که انگشتاشو تو دستشون 

دوغ رو  این که باقی پولشونو بدیم دستشون، میذاریمش روی پیشخون. معموالً یجا

هم مانند بوزا خودم درست می کنم و می ذارمش روی پیشخون مردا، مردا البته به 

من کاری ندارن. صبح زیاد مشتری نداریم. اگه هم کسی باشه همون بیرون بوزاشو 

تو  ه، یعنی تو نمی آد. هرچند برخی وقتا یهو یه پیرزن می آدمی خوره و می ر

خودشو به بخاری برقی می چسبونه و دستور چای می ده. برای همین بود که بساط 

چای راه انداختیم. مدتی یه خانمی که به نظر می اومد هر روز الکی می ره خیابون 

شما دوتا "ا می زد بی اوغلو برای خرید مثال، هر روز سر راهش یه سر هم به م

خواهرین؟ شبیه هم هستین. خب مرد خوبه شوهر کدومتونه، و مرد بده شوهر 

  "کدومتون؟

یه روز صبح اول وقت کسی اومد که از ظاهرش معلوم بود آدم نابابیه، ابله راه به راه 

هم سیگار دود می کرد و پشت سر هم سه لیوان بوزا نوشید و زل زد به سمیحه و 

  "الکل داره یا سرگیجه ی من از یه چیز دیگه ست؟بوزا "گفت: 

باید بگم اداره ی یک بوزا فروشی با یک یا دو زن خیلی سخته. هر چند این موضوع 

رو نه من جلو مولود و نه سمیحه جلوی فرهاد به گردن نمی گرفتیم. برخی وقتا 

نارو رایحه من دیگه می رم، تو هم لیوا"درست لنگه ی ظهر یهو سمیحه می گفت:

جوری حرف می زنه انگار خانم صاحب کاره،  "جمع کن و به این خانمه هم برس.

حواسش نیست که داره ادای اون زنایی رو که قبال  منم پیشخدمتشم، انگار اصالً

کلفتی شون رو کرده بود در می آره! بعضی روزا می رفتم خونه شون، خونه ی 

ل وقت می رفت سرکار، یعنی می شه شون تو محله ی آقا فیروز. فرهاد صبح اوتازه



 012 داستان  

بریم سینما "گفت که هیچ وقت خونه نبود، سمیحه هم تا منو می دید می گفت

. اما بیشتر اوقات به خواست من تلویزیون تماشا می کردیم. برخی وقتا هم "رایحه

دار نویی که برای خونه ی تازه شون خریده ت پشت میز آرایشِ آینهسمیحه می نشس

از تو آینه بهم لبخند می زد و می کرد. منم تماشاش می کردم.  بودن، آرایش

 "بیا دیگه، بیا یه دستی به سرو صورتت بکش. نترس بابا به مولود نمی گم"گفت:می

منظورش چی بود/ یعنی وقتی من مغازه نیستم اون دو تا با هم حرف می زنن؟ 

ک داشتم، بابت درباره ی من حرف می زنن؟ خیلی حساس شده بودم، به همه چی ش

هر موردی به سمیحه حسودی می کردم. از هر چیزی ناراحت می شدم و سر هر 

 موضوع کوچکی گریه ام می گرفت.

نماز، پشتی استقالل، خیابون عدنان پیش سلیمان: یه غروب توی یکی از خیابون های

داشتم می رفتم پائین که چشمم افتاد به مغازه ای که سمت چپ خیابون بود و 

 ی را که می دیدم باور نمی کردم.چیز

******* 

چه دورانی "فرهاد برخی شب ها مست می رفت پیش مولود تا با هم یاد قدیما کنند 

داشتیم مولود، چه تیم خوبی بودیم، چه پوسترها که چاپ نکردیم و چه شعارها که 

 "روی دیوار ننوشتیم، چه دعواهای سیاسی که نکردیم، مگه نه مولود؟

دانست که دارد اغراق می کند و از یادآوری خاطرات قدیمی سیاسی هم مولود می 

می فروختند، دوست می  "قسمت"لذت نمی برد، اما یادآوری روزهایی را که با هم 

داشت. فرهاد این اواخر در مستی و هوشیاری به رابطه ی مولود با بنیادگرایان 

اما از آنجا که  "رأی می دی نکنه تو به اینها "می گفت: مذهبی گیر می داد و مثالً

مین حاال به حکایتی افسانه ای در خاطرات روزگار جوانی دوست قدیمش که از ه

مانست و یا چنین شکلی به خود گرفته بود، نقش مهمی داشت، اتهام های او را به می

 دل نمی گرفت و در جوابش چیزی نمی گفت.

لمانان بنیادگرایی که برای برخی شب ها ساعت ها از سیاست حرف می زدند، از مس

وزیر د. از تانسو چیلر که نخستین نخستجنگ با به اصطالح کفار به بوسنی رفته بودن
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زن ترکیه شده بود. و از بمبی که در آغاز سال نو زیر درخت کریسمس هتل مرمره 

منفجر شد )پلیس روز اول عامالن انفجار را بنیادگرایان اسالمی و روز دوم کردهای 

طلب اعالم کرد.( بعضی شبها که در ساعت های به اصطالح پر ازدحام مغازه،  جدایی

 در سی چهل دقیقه حتی یک مشتری نداشتند، سر موضوع هایی بی اهمیت مانند

)گوینده های تلویزیون آیا اخبار را از حفظ می خوانند یا آنان هم مانند خواننده هایی 

ند و مردم را فریب می دهند؟( و یا بر که روی  موسیقی فقط لب می زنند، لب می زن

همه ی هفت تیرهای کمری پلیسای )شرط می بندم  سر ادعاهایی بی ربط مانند

شورش که دیروز توی میدون تقسیم دنبال این و اون بودند قالبیه!( سر این جور ضد

موضوع های کم و یا بی اهمیت ساعت ها با جدیت تمام صحبت می کردند. مولود 

ه درباره مغازه توی روزنامه ی ارشاد چاپ شده بود، و تصویری را که توی خبری را ک

ضمیمه ی نوشته ای مذهبی بود، قاب گرفته و  "جهانی دیگر"همان روزنامه با تیتر  

د که در آن روزها همه ی نصب کرده بود روی دیوار اصلی مغازه، این کاری بو

ام می دادند. )مولود هم می خواست دارها و فروشگاه های خیابان بی اوغلو انجمغازه

نخستین ارزی را که از اولین مشتری خارجی یا توریست می گرفت قاب کند و 

بچسباند کنار این یکی، اما دریغ که ماه ها از آغاز کارشان می گذشت و هنوز حتی 

یک مشتری خارجی و یا توریست، یک لیوان بوزا هم از آنها نخریده بود.( فرهاد 

ل متوجه قاب روی دیوار شد اما به روی خودش نیاورد. آیا به این دلیل همان شب او

بود که فرهاد این اواخر به ندرت به مولود و مغازه سر می زد؟ مولود می دانست که 

اگر فرهاد هم اصرار ی نداشته باشد خود او خودآگاه یا ناخودآگاه او را رئیس و 

فرهاد و هم از دست خودش  صاحب کارش می داند و از این بابت هم از دست

ناراحت بود. گاه با خویش می اندیشید، آیا فرهاد آن مغازه را تنها به این دلیل که 

برای او دلخوشکنکی باشد باز کرده است، این فکر باعث می شد که خودش را ضعیف 

شایدم به این دلیل که "و حقیر تصور کند. و این جور مواقع با خویش می گفت: 

تری که او هم دوستش می داشت فرار و ازدواج کرده است، دلش برای او فرهاد با دخ

اما  "ن مغازه رو راه انداخته.می سوزد و شاید هم  احساس گناه می کند که ای
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فرهادو این کارها؟ اون حاال یه "درنگ از  دست فرهاد عصبانی می شد و می گفت:بی

ار دیگه واسه خودش سرمایه سرمایه دار شده و این جا رو هم مانند هر سرمایه د

گذاری کرده، به  ما و من هم هیچ دخلی نداره، چون بهش گفته بود سرمایه گذاری 

روی بوزا جواب می ده، اونم موافقت کرد اینجا رو باز کند. کاپیتالیست فرصت طلب 

 "یعنی همین!

حتی  امان نمی داد، فرهاد دو هفته ی تمام که برف و باد اصالً 1115اواخر ژانویه 

یک بار هم به مولود سر نزد. پس از آن هم یک شب از سر اتفاق از آن جا سر درآورد. 

فرهاد انگار حرف او  "این چند وقته فروشمون خیلی خوب بوده. "مولود بهش گفت:

تونم مولود من این اواخر نمی "و گفت: را نشنیده و یا جدی نگرفته باشد، لبخندی زد

از این ماجرا به سمیحه چیزی نگی ها، می دونی که چی بهت سر بزنم، اما یه وقت 

 "می گم.

 "نه نمی دونم چی می گی، بیا بنشین شرح بده ببینم چی شده؟

خیلی عجله دارم. تو به سمیحه چیزی نگو، باقیش با من. راستی به رایحه هم "

تا مولود آمد چیزی  "هیچی نگو، می دونی که خواهرا همه چی رو به هم می گن.

د فرهاد کیفی را که هنگام کار تحصیلداری اداره برق مدام با خود داشت، بگوی

برداشت و رفت. آن هنگام شب چرا فرهاد همچنان لباس اداره به تن داشت؟ چرا آن 

 کیف دستش بود؟

فرهاد حتی آن قدر وقت نداشت که  "بله قربان"مولود از پشت سر فرهاد فریاد کشید

ری با عجله و شتاب قدم برداشت که حتی بله با دوست قدیمش حرف بزند. و طو

قربان مولود را نشنید یا جدی نگرفت! پدر مولود برای مشتریان خیلی محترم و 

پولدارش گاهی از این ترکیب استفاده می کرد، مولود اما هرگز این دو کلمه را برای 

یاد مشتریانش به کار نبرده بود، آن شب هم برای تمسخر بود که رو به فرهاد فر

مولود یقین داشت که فرهاد این اواخر گونه ای با مافیای  "بله قربان"کشیده بود 

محل نشست و برخاست داشت و چنان سرگرم عشق و حال بود که فرصت فکر کردن 

به این گونه کنایه ها را نداشت. وقتی آخر شب به خانه بازگشت، با دیدن دخترها که 



 001 و فرهنگبر گستره ادبیات  تبعیدآوای   

د، و رایحه با صدای  خیلی کم تلویزیون تماشا مانند فرشته آرام و ساکت خواب بودن

می کرد، تازه دانست که چرا این همه از دست فرهاد عصبانی و شاکی ست، وقتی 

زنی آن قدر زیبا و با حیا و با شعور در خانه بی صبرانه منتظر اوست، او دیگر چرا آن 

 وقت شب در خیابان به غلط های دیگر مشغول است.

ا هم می فرمودند، به یقین شرب شراب و راکی و البد چیزهای همانطور که مرد پارس

دیگر هم توی این ماجرا موثر بودند. زنان بی شرم اوکراینی که به کار مشهور تجارت 

فریقایی که به هر کاری تن می دادند، و انی مشغول بودند، و زنان تنه لش آچمد

مال و ناموس همه  کسانی که خون همنوعان خود را توی شیشه کرده و به جاه و

تجاوز می کردند، فقر و فساد و فحشا، استانبول را محاصره کرده بود و دولت 

تماشاچی بود و هیچ غلطی نمی کرد. مولود تازه متوجه شده که سمیحه چرا با وجود 

ارتقای مقام و موقعیت اجتماعی و افزایش چند برابری در آمد شوهرش این همه 

رها دور از دید رایحه و سمیحه، از آینه ی روی دیوار او را افسرده و محزون است. او با

 تماشا کرده و به اندوه عمیقش پی برده بود.

فرهاد: مولود که این اواخر مشترک روزنامه ی ارشاد شده بود، مرا که با وجود زنی 

بسیار زیبا و با هوش و فالن و بهمان که در خانه بی صبرانه منتظرم بود، به عیاشی و 

طی می پرداختم بی شرم و حیا و بی خرد و فهم می دانست. یعنی گمان می کنم الوا

اعالم  درباره ی من اینطور قضاوت می کند، اما همین جا در محضر شما رسماً

کنم که این ها همه تهمت است، بهتانه، من کجا و الواطی و عیاشی کجا! من تنها می

و گور کرده است، اما پیدایش  عاشق شدم، همین. عاشق زنی شدم که خودش را گم

می کنم. شده  وجب به وجب استانبول را بگردم پیدایش می کنم. شاید بهتر باشه 

اول بهتون از اوضاع خودم توی اداره ی برق و بعد خصوصی کردن برق شهری بگم، تا 

 بعدش ماجرای این عشق و انتخابات و سیاست هم براتون روشن تر بشه.

با هر شب می رم خیابان بی اغلو، هر چند دیگه دنبال عشق و سلیمان: هنوز هم تقری

حال و این جور کارا نیستم، حاال دیگه دنبال کارم، فقط کار. درد عاشقی من خیلی 

رو فراموش  "کلفت"وقته التیام یافته، باور کنین خوبم. حاال دیگه خیلی وقته که اون 
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نده است، و هم عاقل و بالغ و کردم و از عشق به یه زن که هم هنرمنده، یعنی خوان

 جاافتاده است، لذت می برم. آره، عاشق و خوشحال و خوشبخت هستم.

فرهاد: وقتی اداره ی برق شهری خصوصی شد من هم شدم تحصیلدار اداره ی برق 

منطقه ای محله ی تقسیم. کار اصلی تحصیلدار اداره ی برق رسیدگی به هزینه های 

ده ی غیرقانونی و قاچاق از برق شهری. اونایی که از پرداخت نشده ی برقه و استفا

 برق شهری قاچاقچی استفاده می کنن یا اونقدر بدبخت و بیچاره هستن که واقعاً 

پولشو نمی تونن پرداخت کنن، یا برعکس اونقدر پولدار و مرفه هستن که این چیزا 

نی تا از دستم براشون اهمیتی نداره. اول از همه رفتم سر وقت همین گروه دوم، یع

برمی آمد و اختیاراتم اجازه می داد از محله های فقیرنشین و آلونک های 

زهواردررفته دوری کردم. به اونایی که اگه از برق قاچاقی استفاده نکنن توی زمستون 

از شدت سرما تلف می شن و یا اونایی که تو محله های حومه ی شهر و کوچه های 

درب و داغون با هزار بدبختی همین طورش هم دارن  تنگ و تاریک و توی خونه های

مراجعه نمی کردم. اگه این جماعت که دستکم سه چهار تا بچه  تلف می شن، اصالً

دارن و زن و شوهر هم بی کارن و تنها و بی کس و کار فقط با آب و نون خالی 

برقی روزگار می گذرونن، اگه از برق شهری ندزدن و با اون بخاری های نیم وجبی 

شون چهار دیواری سرد و نمور خودشون رو گرم نکنن چه کنن. خالصه ی کالم این 

که من کاری با این جماعت نداشتم اما رفتم سر وقت اونای دیگه. طرف توی یه 

ویالی هشت اتاقه ی رو به تنگه با خدم و حشم و آشپز و راننده و دربون و باغبون 

اول از همه رفتم سر وقت اینا و به یه روز می شینه و حاضر نیست پول برقشو بده. 

نکشیده برق شون رو قطع کردم. یارو یکی از این آپارتمان های هفتاد هشتاد ساله ی 

خارجی های مایه دار رو مفت و مجانی غصب کرده و شصت تا دختر دم بخت رو مث 

کنسرو ریخته رو هم که شب تا صبح براش زیپ شلوار بدوزن و تازه اون وقت 

زندگی رو بر همچین آدمی حروم  رغاز پول برقش هم نمی ده! معلومه کهچند

کنم. و یا وقتی برق فر و تنور غذاپزی رستورانی رو که تو هر گوشه ی استانبول می

ده تا شعبه داره، و یا شرکت تولیدی توری پرده رو که رکورددار صادرات نساجی 
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اومده شهر اما حاال راه به راه کشوره و یا بساز و بفروشی که دو سال پیش از ده 

طبقه هستن رو قطع کنم ککم هم مجتمع می سازه که هر کدومش ده پانزده 

گزه. اینا وجودشون هم قاچاقیه، برق تشکیالتشون که بخوره تو سرشون. بله، برق نمی

اینارو قطع می کردم و پولش رو می گرفتم. این رو نه تنها من که نصف بیشتر 

خصوصی با مسئولیت محدود، که اره برق هفت تپه، شرکت تحصیلدارها ی اد

های ایده آلیستی بودن برق پولدار جماعت را قطع می کردن و به فقیر بیچاره جوون

 ها کاری نداشتن. من از اونا کلی چیز یاد گرفتم.

سلیمان: برا این که استعداد هنری ماه نور شکوفا شه، به نظر بیاد، هر شب با یکی از 

اهمیت می دن و موسیقی را جدی  ی موسیقی که به این جور چیزاکلوپ ها

کره می کنم. از میون اینا گیرن قرار مالقات می ذارم و به قول خودشون مذامی

یرم، یه سر ی آفتاب از همه بهتره، بعضی شبا که نمی تونم جلو خودم رو بگکاباره

فروشی بچه ها رد می شم، رم طرف خیابون استقالل و یکی دو مرتبه از مقابل بوزامی

دچار سوء تفاهم نشین، از درد عشق و برا گریه کردن نیست، برا مسخره کردنه، برا 

 خندیدنه.

فرهاد: بچه پولدارای لوس و ننر یادشون می ره قبض برقشونو پرداخت کنن! بعضی 

وقتا هم قبض برقشون گم و گور می شه. یا تو اداره ی پست یا دم در خونه شون. اما 

ا قانون تازه که جریمه ی هزینه های پرداخت نشده تصاعدی می ره باال، بهترین و ب

کوتاه ترین راه واسه ادب کردنشون اینه که یهو سر زده سرشون خراب شی و بدون 

جدی  هیچ توضیحی برق رو قطع کنی. وقتی برق شهری قطع می شد، مطلقاً

ال حاضریم پرداخت کنیم و گرفتن، و مدعی می شدن که فراموش کردیم اما حانمی

بهانه های دیگر. حال اگه تحصیلداری جرئت می کرد و برق یکی از این جماعت رو 

قطع می کرد فوری خودشون رو می رسوندن اداره ی مرکزی میدون تقسیم، نه برا 

پرداخت بدهی عقب افتاده، برا این که با کمک دوستای سیاستمدارشون تحصیلدار 

کنار کنن. اما هنگام که اداره ی برق شهری خصوصی شد، اینا هم بیچاره رو از کار بر

حساب کار دستشون اومد، آخر دیگه طرف حساب شون دولت نبود، بلکه 
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کاپیتالیست بی پدر و مادر بود که عین خودشون بود. به همین دلیل دیگه از ما 

و پز تحصیلدارا حساب می بردن، و می ترسیدن، زیرا روسای کایسری ما برای دک 

این بچه پوادارای استانبولی تره هم خرد نمی کردن. پیش از تصویب قانون جدید ما 

تحصیلدارا نمی تونستیم سر خود برق کسی رو قطع کنیم. اما حاال می تونیم. بهترین 

راه برای حال گیری از این خر پوالیی که حاضر نبودن چندرغاز پول برقشون رو بدن 

شون رو قطع کنی که تمام آخر هفته رو بدون برق اینه که جمعه آخر وقت برق 

بمونن. برای این که همه جا تعطیله و هیچ جور نمی تونن برای بازگشت روشنایی به 

خونه شون کاری کنن. وقتی دو روز بدون برق بمونن می فهمن چی به چیه، قانون 

 چی می گه و نظم و حساب و کتاب یعنی چه؟

عید قربان همزمان شده بودند و همه جا ده روز سال پیش که تعطیالت سال نو و 

کامل تعطیل شد تصمیم گرفتم با یکی از اینا یه تسویه حساب اساسی بکنم. ساعت 

چهار عصر رفتم زیر زمین آپارتمان یارو که تو محله ی گوموش سویو بود. کنتورای 

انند برق همه ی دوازده واحد تو یه راهروی تنگ نمور گرد و خاک گرفته بود و م

واحد یازده "ماشینای لباسشویی قدیمی هلک و هلک می کردن. از دربون پرسیدم 

 "خونه ست؟

 "آقا چرا این جوری می کنی؟ چرا برق رو قطع کردی؟" "آره خانم خونه ست!"

مردک فکر کرده اومدم عید دیدنی! پیچ گوشتی و انبر و آچار مخصوص رو از تو 

صد ثانیه هم طول  نمی کشه، کنتور برق واحد  جعبه ابزار درآوردن و قطع کردن برق

 یازده از مدار خارج شد!

ببین عزیزم، برق این خونه قطعه تا همه ی هزینه های عقب افتاده پرداخت شه. "

حاال برو باال و به هر که مسئوله بگو من تا ده دقیقه ی دیگه همین دور و برهام، یه 

پانزده دقیقه گذشته بود  "یقه روشنه!قهوه خونه دیدم سر محل، اونجام. فقط ده دق

که دربان آمد قهوه خونه و گفت که خانم خیلی ناراحت شدن و اآلن هم تو خونه 

تو فکر کردی من عالفم؟! خونواده های دیگه، کنتورای برق "منتظر منه. بهش گفتم 
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دیگه، هم هستن که منتظر منن، اگه فرصت کردم یه سر هم می آم اون ورا قول اما 

  "دم. نمی

وقتی یارو رفت با خودم گفتم تا اول شب منتظرشون می ذارم تا حالشون جا بیاد. 

زمستون بود و هوا خیلی زود تاریک می شد. با خودم گفتم همین که تاریکی هوا رو 

ببینن البد می فهمنن که ده روز تعطیلی بدون برق یعنی چی. برخی از این مایه دارا 

ل. اگه داستان اون مایه دار دندون گرد ناخن خشک رو در این جور مواقع می رن هت

با اون زن پرفیس و افاده ش که همیشه کاله سرش بود رو تعریف کنم حاضرین 

گوش بدین؟ با چهار تا بچه ی قدونیم قد ماه ها تو هتل هیلتون و کلی پول خرج 

معاف کردن اما همچنان منتظر آشنای با نفوذشان ماندند تا از پرداخت پول برق 

 بشن.

 "جناب ببخشید، خانم خیلی نگران شدن، آخه امشب مهمون داره"

نگران شدن؟ خب هر که برقش قطع شه نگران می شه. زن ها فوری با شوهراشون 

تماس می گیرن. بعضی ها پاچه می گیرن و بعضی ها هم آروم می شن، بعضی دیگه 

زشون برنمی آد. و همون لحظه ی اول پیشنهاد رشوه می دن، بعضی ها این هم ا

بعضی دیگه هم هنوز خبر  نشدن که اداره ی برق شهری خصوصی شده و ما دیگه 

خطابمون کنن و بخوان یه خرده این  "مأمور"کارمند دولت نیستیم که مانند سابق 

آقای مأمور نمی شه من کل بدهی رو همین اآلن "دست و اون دست کنن و بگن 

هر جور که صالح دیدین کارا رو راست و ریس  نقدی تقدیمتون کنم تا شما خودتون

تو این کشور نادان ترین شهروندا هم رشوه دادنو مث آب خوردن بلدن. اگه  "کنین؟

پیشنهاد رشوه ی این جماعت رو قبول نکنی، مبلغ رو می کشن باال، بعضی ها هم 

ی تو هیچ می دون"غرورشان جریحه دار میشه و بادی به غبغب می اندازن و می گن 

گیج می زنن و  بعدشم تهدید که چه و چه می کنم. بعضی ها هم رسماً "من کی ام؟

نمی دونن باید چکار کنن. خانم صاحب واحد یازده، زمان زیادی پول برقش رو  ابداً

پرداخت نکرده بود، جوری که با قانون جدید هزینه ی اولیه حاال بیست برابر شده و 

نتظار داشتم اون همه پول نقد همون طور که ابه مبلغ خیلی باالیی سرزده بود. 



 002 داستان  

تونست تو خونه باشه. اما اگه تو این یک ساعت به هر طریق ممکن منو راضی نمی

موندن. ا با شوهر و بچه هاش بدون برق مینمی کرد،  ده روز تمام تو اون سوز و سرم

یه دار این طور که شایعه شده بود، تو بعضی از محله های حومه شهر که جماعت ما

ساکنانش رو بی فرهنگ و وحشی خطاب می کنن، بعضی زن ها وقتی توی شرایط 

سخت قرار می گیرن و قادر به پرداخت هزینه های گران بهای برق  عقب افتاده 

نیستن از روی ناچاری به همه ی خواسته های تحصیلدارهای ادراه ی برق حتی 

ما که تا حاال ندیدیم، اینا  همخوابگی تن می دن، اما راستش از این خبرا نیس،

ش شایعه است. توی این جور محله ها تحصیلدارهای اداره ی برق رو از روی همه

شناسن. اول از همه بچه ها رو  ریخت و قیافه، از کیف و از نوع راه رفتنهاشون می

فرستن سر وقتشون، برای این که توی این محله ها برخورد با غریبه ها و دزدها و می

لوت ها از وظایف بچه هاست. بچه ها اول با زبون طرف رو تهدید می کنن  الت و

ببین مردک، دمت رو می ذاری روی کولت و گم می شی، از جلو ی چشمم، "

بعد اگه طرف کوتاه نیومد کار به دشنام می کشه و سنگ و کلوخ، و  "فهمیدی؟

یلدار و می دونن جان تحص بعدش یکی از بچه ها که همه اونو دیونه ی محل

 اش رو تهدید می کنه، دیوونه آروم جلو می آد و چشم تو چشم می گهخونواده

و اگه تقلب اساسی باشه و اهل محل مستقیم  "جا چه غلطی می کنی مرتیکه؟این"

دیوونه هه نوبت شرخرها از خود دکل های فشار قوی انشعاب کشیده باشن، بعدِ 

رن. اگه طرف هنوز از پا در نیومده شه و بعدش سگای محل به طرف یورش می بمی

باشه و از رو نرفته باشه، نوبت به دارودسته های سیاسی می رسه و همه ی اهل محل 

که از اولش هم همون دوروبرها بودن و گوش به زنگ، اگه تحصیلدار بدبخت از همه 

 ی این مراحل هم رد و با زن خونه ای  یه دقیقه روبرو شده باشه اونم نه توی اتاق

دربسته، نه توی خونه، نه توی حیاط، برای این که همه ی بچه های توی باغچه ی 

حیاطِ خونه ی زن فال گوش وایستن تا همه چیز رو دم به دقیقه به قهوه خونه ی 

محل گزارش بدن. خالصه کنم، تحصیلداری که یه لحظه با زن خونه تو یه اتاقی که 

 تونه از محله جون سالم به در ببره!درش بسته باشه دیده شه، به هیچ وجه نمی 
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این رو براین براتون تعریف کردم که آماده شین برا شنیدن یه قصه ی عاشقونه، 

گوش ندین، که فرهاد  عاشقونه. به پرت و پالهایی هم که یه عده می گن اصالً عمیقاً

ش رف زدنش هم تغییر کرده، اینا همهعوضی شده و عیاشی می کنه و حتی نوع ح

ه ی بی پایه است. عرض کنم خدمتتون که تو محله ی ما عشق اغلب مواقع یه شایع

چیز یه طرفه است. تا همین چند وقت پیش زن زیبایی که تو  یه آپارتمان نوساز رو 

به  تنگه اون هم توی محله ی گوموش سویو می شینه، یه تحصیلدار بدبخت اداره ی 

آدم حساب نمی کرد. اما با این قانون  برق رو که اومده بود برق خونه ش رو قطع کنه

تازه ماجرا یه کم عوض شده خب. نه این که حاال دیگه ماها سرخود می تونیم برق 

هر که رو که دلمون بخواد قطع کنیم، اما شرایط عوض شده دیگه. از قهوه خونه زدم 

بیرون. با آسانسور جاداری که همه جاش هم روکش چوب طبیعی داشت رفتم باال. 

انسوره مث یه قفس طالیی بود، اما داغون و زهوار دررفته، تا منو تا واحد یازده باال آس

 بکشه ده بار ناله کرد.

سلیمان: اواخر فوریه تو یه روز سرد غروب باالخره عزمم رو جزم کرده و مث یه 

 "بوزا فروش، بوزات ترشه یا شیرین؟"مشتری معمولی رفتم تو بوزافروشی باجناق ها. 

 "به به! سلیمان، بیا تو"سریع منو شناخت مولود 

و رفتم تو، مث یه رفیق قدیمی که سر راهش یهو متوجه اون  "خسته نباشی."گفتم 

و بساط بوزا فروشیش بشه، راحت و آسوده بودم. سمیحه یه روسری گل گلی سرش 

کرده بود که بیش از همه گلبرگ های درشت صورتیش می زد تو چشم. رایحه تو 

 "سالم سلیمان، خوش اومدی."که نگران بود من شر به پا کنم گفت: همان حال

 "شنیدم ازدواج کردی سمیحه، تبریک می گم و برات بهترین ها را آرزو دارم."

 "تشکر می کنم داداش سلیمان."

 داداش؟

مرد "تا خواستم چیزی بگم مولود که می خواست بگه هوای سمیحه رو داره گفت:

دواج کرده، اون وقت تو تازه فهمیدی باید بهش تبریک حسابی ده ساله سمیحه از

 "بگی؟
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آقا مولود با دو زن تو یه مغازه ی فسقلی کلی شاد و سرحال به نظر می اومد. 

حواستو جمع کن این جا هم مثه ساندویچی بین بوم درش "خواستم بهش بگم 

 اما جلو خشمم رو گرفتم. "تخته نشه آقا مولود.

دی م، وقتی جوون و جاهلی یهو گیر میوون و جاهل بودیهمه مون ده سال پیش ج"

به یه چیزایی و همه زندگیت رو توی اون چیز خالصه می کنی، اما ده سال که 

گذشت همه ی اونا یادت می ره! حتی یادت می ره که ماجرا چی بوده؟ و چرا برات 

 این همه اهمیت داشته، راستشو بخوای چندی پیش می خواستم بر ات هدیه ی

عروسی بیارم و بهت تبریک بگم، اما زن داداش  ودیهه آدرستون رو نداد. گفت اون 

 "ور شهر می شینن تو محله ی قاضی و خودش تبریک منو بهت می رسونه.

حاال دیگه مدتیه "مولود با همان سادگی همیشگی اش پرید وسط حرفم و گفت:

گیر نیست، محله ی اون که می گی جهان"خواستم بگم  "رفتن جهانگیر می شینن.

اما نگفتم. به زور جلو خودمو  "چوکورجمعه ست که همیشه خدا فقیرنشین بوده.

گرفتم. راستش اگه می خواستم اینو بگم البد همه می فهمیدن که بچه های ما دارن 

دست تون درد نکنه، بوزاتون خیلی خوب  "فرهاد رو تعقیب می کنن. عوضش گفتم:

یه خرده هم بده ببرم "ال رفتم، به مولود رو کردم و گفتم: و وقتی لیوانم رو با "شده.

 "آره"گفتم: "این خوبه؟ "مولود یه ظرف یک کیلویی نشونم داد و گفت: "برا بچه ها.

با این دیدار چند دقیقه ای به همه ی دوستا  و حتی عشق از نفس افتاده ام نشون 

 دادم که دیگه با عشق و عاشقی بدرود گفتم.

صلی ام این بود که مولود رو از ماجرایی با خبر کنم. وقتی با هم راستش هدف ا

آمدیم بیرون، یعنی مولود هم اومد تا منو بدرقه کنه، وقتی همدیگر رو بغل کردیم، 

 و گونه هاشو بوسیدم.  "به او رفیقت بگو دست و پاشو جمع کنه."در گوشش گفتم:

 "کار کرده؟ برای چی؟ یعنی چی؟ چرا بایستی دست و پاشو جمع کنه؟ مگه چی"

 "خودش خواهد فهمید."
  

 



 

 ارونداتی روی

 خانیترجمه اعظم نوراهلل

 

 "خدای چیزهای کوچک" برشی کوتاه از کتاب

 

در سال   ،هندی ی، نویسندهارونداتی روی ی، نوشته"خدای چیزهای کوچک"

میالدی به زبان انگلیسی منتشر شد. این کتاب در همان سال به خاطر سبک  1111

 شد. "بوکر"اش برنده جایزه ابداعی

ست به دو قلوهایش و به مردی جوان. عشقی که وار زنیداستان عشق جنونرمان، 

 زند. سرنوشت زن، مرد و کودکان را رقم می

گیرد، به خانه پدری ست که با وجود دو کودک از شوهرش طالق می، زنی"آمو"

کنند. داستان در هند روی خانواده زندگی می "سربار"گردد و خود و کودکانش بازمی

ها، داوریها و باورها. آغشته به پیشدر کشوری رنگارنگ از مذاهب، سنت دهدمی

های ها. کاستهای گوناگون. کشوری تقسیم شده به کاستمردساالری و تبعیض

 "هانجس". کمی پیش از آغاز داستان است که هنوز "پاک"های و کاست "نجس"

کردند تا مبادا ک میرفتند و با جارویی رد پای خود را پاپسکی میبایستی پس

شان راه ها را به خانه"نجس"ها بگذارد. که هنوز بسیاری ی پا جا پای آن"پاک"

دهند، حتا زنِ رهبر و عضو حزب کمونیست روستا،با رضایت و سکوت شوهرش. نمی

شان نامیده نشوند، بلکه ها آن است که به نام کاست"نجس"های که یکی از خواست

 به نام خودشان.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
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قوانین "بخشد. تاریخی که خ و سیاست هند است که به این رمان، معنا میتاری

توان دوست داشت. و چگونه. و چه کسی را می"کند و این که را تعیین می "عشق

 "چقدر.

عاشق ولوتای  "پاک"گیرند. آموی کنندگان این قوانین مورد پیگرد قرار میو نقض

خدای چیزهای کوچک، "است.  "انگخدای باخته"شود. ولوتایی که می "نجس"

توانست در آن واحد می". مردی که "های مورمور و لبخندهای ناگهانیخدای پوست

داشت، توانست سخن گوید، اگر دوست میکرد، نمییک کار بکند. اگر نوازش می

جنگید، توانست گوش دهد. اگر میگفت نمیتوانست ترکش کند، اگر سخن مینمی

 "شود. توانست پیروزنمی

فرستادگان تاریخ "، "سرسپردگان تاریخ"، "پاک"های ، پاسبان"خانه تاریخ"در پشت 

 "کوبیمایه"، برای "اشکنندگان قوانینبرای تسویه حساب و دریافت دیون از نقض

یابند و پیش چشمان دوقلوها، تا سر حد مرگ را می "نجس"جامعه، ولوتا، خطاکار 

با  "خشم بوده باشد."بایست در جایی که می "ایهورط"زنند. اما با اش میکتک

سر بطری را باز ". گویی دارند "خشونت حسابگرانه. منظم، محکم، مقتصدانه"

 "شکنند تا املت بپزند.، تخم مرغی می"بندندشیر آبی را می"، "کنندمی

، زیستنددر دورانی که مهر خود را بر کسانی که در آن می"در زمان رویداد داستان، 

، خیانت، عادی است. خیانت آشنایان و نزدیکان، حتا پدر، حتا رفیق. تعجبی "زدمی

شود به مردی که تا سر حد مرگ دوستش ندارد، کودکی هفت ساله هم واداشته می

 "او بود."دارد، خیانت کند. 

تنبیه "شان رویای "شان نادیده گرفته شود.خواهند که خطاهاینمی"و دو قلوها حتا 

شان. نه تنبیهی مثل کمدهای دارای اتاق تنبیه متناسب با جرایم"است.  "مناسب



 071 و فرهنگبر گستره ادبیات  تبعیدآوای   

خواب. نه این تنبیه که آمدم تمام عمرش را در آن کمد، سرگردان در میان 

 رمان(.ها از قولنقل) "های پیچ در پیچ به سر برد.قفسه

تنها یک ها و جمالتی کوتاه. گاهی ساده و پیچیده. پاراگراف ستزبانیزبان رمان، 

. کلماتی که گاهی با "نوش لیمونادنوشمرد پرتقال"پر است از ترکیباتی مانند کلمه. 

حروف بزرگ، گاهی ایتالیک و حتا گاهی ابداعی هستند. کلمات و جمالتی که از زبان 

شوند. رنگ و ضرباهنگ در کتاب نقش مهمی کودکان از عقب به جلو نوشته می

هایی که به تماشا گریند. رودخانههایی که میاند. درختدارند. مناظر رنگین

اوج . "دام...........دام.........دام"شود، با ضرباهنگی آرام شروع می هر فصل،نشینند. می

شود، آرام ، هنگامی که نفس خواننده در سینه حبس می."دام دامدام" گیردمی

 رسد.به پایان می. "دام... دام... دام"یابد می

 رسد.به پایان می "فردا"ی وعده و کتاب با

 

 بهاى زندگى

آلودش را بست و به خواب رفت، آمو، که یکى از خانه قدیمى که چشمان قی

هاى کهنه چاکو را روى زیرپوش سفید بلندش پوشیده بود، به ایوان جلویى پیراهن

قرار. وحشى. سپس، روى صندلى حصیرى زیر سرِ گاومیش رفت. کمى قدم زد. بى

که دو  "آلى بوتى آماچى"و  "کوچولوى متبرک"های زده و پرترهاى کپککمهدچشم

طرفش آویخته بودند، نشست. دو قلوهایش خوابیده بودند، همان گونه که هنگام 

خوابیدند، با چشمان نیمه باز، دو هیوالى کوچک. این عادت را از خستگى مى

 پدرشان به ارث برده بودند.

خش آواز مردی پخش اش را روشن کرد. خشنارنگی شکلآمو رادیوى ترانزیستورى 

 ای انگلیسى که قباًل نشنیده بود.شد. ترانه
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ى ى زینتى عمه، تماشاگر باغچهدرخشانجا در تاریکى نشست. زنى تنها و همان

کامش، گوش سپرده به یک نارنگى. به آوازى از دوردست. آوازى، وزان در شب. تلخ

ها. از فراز انبوه درختان. با گذر از کلیساى زرد. با و دریاچه بادبان برکشیده بر رودها

 هاى ایوان باال آمد. رو به او.کنان از روی خیابان کثیف. از پلهگذر از مدرسه. جهش

گشتند و در کرد که دور چراغ مىگوشی به آواز، به جنون حشراتى نگاه مىنیم

 گرفتند.خودکشی از یکدیگر پیشى مى

 شدند.در سرش منفجر مى کلمات ترانه

*** 

 وقتى نمانده است.

 گویدشنیدم مى

 رویایت را دریاب پیش از آن که

 از دست بروند

 و بمیرند

 رویاهایت را از دست بده

 گاه دیوانه خواهی شد.آن

*** 

توانست باور کند. تقارن مبتذل آن کلمات آمو زانوهایش را باال آورد و بغل کرد. نمى

اش از صداى شبانهباغچه خیره شد. اوسا، جغد انبارى، در گشت بىرا. خشمگینانه به 

 درخشیدند.های شیپوری گوشتالو چون مفرغ مىجلوى او گذشت. گل

ها بود که تمام شده بود. سپس، یکباره، از روى صندلى کمى دیگر نشست. ترانه مدت

 و شادتر. اى از دنیایش قدم بیرون گذاشت. به مکانى بهتربلند شد و چون ساحره
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اى به دنبال بویى شیمیایى. کوره راه رفت، هم چون حشرهدر تاریکى به سرعت مى

توانست چشم بسته راه را شناخت و مىمنتهى به رودخانه را به خوبى فرزندانش مى

ها بگذرد. که داردش چنین شتابان از میان بوتهدانست چه وامىپیدا کند. نمى

ى رود رساندش. زنان به کنارهکند. که نفس نفسمىهایش را به دویدن تبدیل گام

اش بسته به آن بود که به موقع کنان. گویى دیرش شده است. گویى زندگىهقهق

دانست که زن خواهد دانست مرد آن جاست. منتظر. گویى مرد مىبرسد. گویى مى

 آمد.

 منتظر بود.

 دانست.مى

ى چاقو. آن گاه ه وضوح. به تیزى لبهعصر بود که این وقوف به درونش سُریده بود. ب

گاه گاه که دخترک آمو را در آغوش گرفته بود. همانکه تاریخ خطا کرده بود. همان

دهد. که زن نیز هدایایى هاى زن به او گفت مرد تنها کسى نیست که میکه چشم

هاى لهاى بادى کوچک مرد، چاها، آسیابها، جعبهبراى او دارد؛ که زن در برابر قایق

اش را. نگاه هاى درخشندهاش را. شانهاىبخشد. پوست نرم قهوهاش را مىعمیق گونه

 اش را.همیشه غایب

 مرد آن جا نبود.

آمو روى پلکان سنگى منتهى به رود نشست. سرش را در میان بازوانش گرفت، با 

 احساس حماقت از این که چنین مطمئن بود. چنین یقین داشت.

*** 

رود، ولوتا به پشت روى آب خوابیده بود و ستارگان را  ی، میانهدستپایین

نگریست. برادر فلج و پدر یک چشمش شامى را که پخته بود، خورده و خوابیده مى

ى بودند. بنابراین آزاد بود تا در رود دراز بکشد و خود را به جریان آب بسپرد. یک تنه
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خانه سر خم کرده و شناورى او را آرام. درختان نارگیل روى رودتمساح درخت. یک 

گریستند. ماهی کوچک، لوندانه با او گرم گرفته رد مىهای زخیزراننگریستند. مى

 زد.بود. به او تُک مى

گشت تا چرخى زد و شروع کرد به شنا. به سوى باالدست رود. برخالف جریان. بازمی

از این که چنین مطمئن  به ساحل آخرین نگاه را بیاندازد، پازنان، با احساس حماقت

 بود. چنین یقین داشت.

روی آب با تمام توان کوشید وقتى زن را دید، انفجار تقریبا به زیر آب کشاندش. 

 زد.ی تاریک در جا پا مىی رودخانهبماند. در میانه

توانست هر چیزى دید. مىزن، سرِ مرد را که از رودخانه تاریک بیرون زده بود، نمى

 کرد. سرش را میان بازوانش گرفته بود.گیل شناور. به هر حال نگاه نمىباشد. یک نار

 مرد زن را تماشا کرد. عجله نداشت.

شود، آیا راهش را شود که به مرگش منتهى مىدانست دارد به تونلى وارد مىاگر مى

 کرد؟کج مى

 شاید.

 شاید هم نه.

 داند؟که مى

*** 

شکافت. تقریباً به ساحل صدا، آب را مىشروع کرد به شنا به سوى زن. آرام. بی

آلود رودخانه رسیده بود که زن سرش را باال آورد و او را دید. پاهایش به بستر گل

گذاشت، زن دید آمد و بر پلکان سنگى قدم رسید. مرد که از رود تاریک بیرون 

ارد. که این اند، دنیاى  مرد است. که مرد به این دنیا تعلق ددنیایى که در آن ایستاده

دنیا به مرد تعلق دارد. آب. گِل. درختان. ماهیان. ستارگان. به سهولت در آن حرکت 
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اش پى برد. دید که نگریست، به کیفیت زیبایىکرد. زن همان طور که مرد را مىمى

پردازدش، او را چگونه کار سخت بدنش را فرم داده است. چگونه چوبى که می

که رنده کرده بود، هر میخى که کوبیده بود، هر چیزى که اى پرداخته است. هر تخته

اش را ریخته بود. مُهرش را بر او زده بود. قدرت و این شکوه مالیم را ساخته بود، قالب

 به او بخشیده بود.

پارچه سفید نازکی، گذشته از میان پاهای سیاهش، دور کمرش بسته بود. آبِ 

اش را که دید. لبخند سفید ناگهانىرا می موهایش را تکاند. زن در تاریکی لبخندش

 اش.با خود از دوران کودکى به دوران مردانگی آورده بود. تنها توشه

اش آمده و گذشته بود. لبخندهاى در کردند. زمانبه هم نگاه کردند. دیگر فکر نمی

 هم شکسته در راه بودند. اما این بعدا بود. 

 بعد ا.

چنان روى پلکان گرِ او، هم، جلوى زن ایستاد. زن، نظارهى چکان از بدناو با رودخانه

پریده در نور مهتاب. ناگهان مرد بر خود لرزید. اى رنگسنگى نشسته بود. با چهره

کوبید. این همه، اشتباهى وحشتناک بود. منظور زن را بد فهمیده بود. قلبش مى

اند. هایى پنهان شدهدمها، آاش بود. یک دام بود. در میان بوتهاش، توهماتتمام

ها او را در توانست جز این باشد؟ آناى لذیذ بود. مگر مىگر. زن، طعمهنظاره

 خسی خارج شد.تظاهرات دیده بودند. کوشید صدایش خونسرد بماند. عادى. خس

 «آموکوتى،... چه خبره؟»

دست  حرکتی نکرد. به زنزن به سوى او رفت و بدنش را به بدن مرد چسباند. مرد 

لرزید. کمى از سرما. کمى از ترس. کمى، از درد اشتیاق. با وجود نزد. بر خود مى

اش، زن را خواست. فوراً. خیسىترس، بدنش آماده بود تا طعمه را برباید. زن را مى

 اش کرد.خیس کرد. زن بغل
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 کوشید عاقل باشد: بدترین اتفاق ممکن چیست؟

ام را. ممر درآمدم را. همه غلم را. خانوادهممکن است همه چیز را از دست بدهم. ش

 چیز را.

 شنید.ى قلب مرد را مىزن، صداى کوبشِ وحشیانه

 آن قدر در آغوش نگاهش داشت  تا قلبش آرام گرفت. کمى.

اى زن در برابر ى بلوزش را باز کرد. ایستاده بودند. پوست به پوست. قهوهدکمه

اش )که یک هاى فندقىنوک پستان اش.اش در برابر سختىسیاهى مرد. نرمى

ى صاف آبنوسى مرد. بوی رودخانه داشت( در برابر سینهمسواک را هم نگاه نمى

آمد. آمو زبانش را بیرون آورد و نى کوچاما چنان بدش میها که نىداد. بوى نجسمی

در فرورفتگى گلوى مرد، آن را چشید. روى نرمه گوشش. سرش را به پایین کشید و 

طلبید. مرد، زن را بوسید. ابتدا اى که بوسه مىاى مبهم. بوسهش را بوسید. بوسهدهان

اش را نوازش هایش، آرام، دور زن حلقه زد. پشتمحتاطانه. سپس حریصانه. دست

بسته. . پینهزِبرکرد. کرد. بسیار مالیم. زن، پوست کف دست مرد را حس مى

توانست حس کند که مرد، چه نرم زن مى وار. مراقب بود تا زن، دردش نیاید.سنباده

کرد. پوستش را. بدنش را که تنها در محل ی او، خود را حس مییابدش. با واسطهمى

تماس دست مرد موجود بود. بقیه بدنش دود بود. لرزش مرد را روی خود حس 

توانستند یک ردیف مسواک را هایش را روى لمبرهایش )که مىکرد. مرد دستمى

 خواهدش.ند( گذاشت و او را به سوى خود کشید، تا نشان دهد که چقدر مینگاه دار

شان هاىکرد. ریتم، پاسخ بدن، طراحِ رقص بود. وحشت، ضربش را تنظیم مىغریزه

ی لذت، رنجى برابر خواهند کشید. گویى دانستند براى هر لرزهرا. گویى مى

ند داد. بنابراین خوددار بودند. دانستند هر اندازه که پیش بروند، تاوان پس خواهمى

کرد. تنها . اما فقط کار را بدتر مینهادندوامیدادند. به آرامى به هم یکدیگر را آزار مى



 076 و فرهنگبر گستره ادبیات  تبعیدآوای   

، کردمی را صاف هاپرداختند. زیرا چینترى میبرد. تنها بهاى بیشداو قمار را باال می

 برد.شان را باال میناآزمودگى و هجوم عشق ناآشنا را و تب

تپید. پشت سرشان، رودخانه رخشان در میان تاریکى، چون ابریشمى خام مى

 گریستند.زرد مىهای خیزران

ها نشست. زیر درخت ترگیل دراز شب، آرنجش را بر آب تکیه داد و به تماشاى آن

گیاه خاکسترى کهنه را با کشیدند، جایى که به تازگى یک جمهورى سیار، قایقْ

هایش از ریشه بیرون آورده بود. یک زنبور. یک پرچم. یک کاکل یوهمها قایقْگلقایقْ

 ."عشق در توکیو"ی پیچیده در زده. یک فوارهحیرت

 شد.ى پر جنب و جوش داشت نابود مىى سرآسیمهدنیاى قایقى

 ی کار.راهیهاى سفید، موریانه

 .ی خانهراهی  هاى سفیدکفشدوزک

 رفتند.ه زمین فرو میکه ب هاى سفید گریزان از نورسوسک

 هایی از چوب سفید.هاى سفید با ویولنملخ

 موسیقى سفید غمگین.

 کدام دیگر نبودند.هیچ

ورزى. گویى استاپن و راهل شکل و آماده براى عشقیک تکه خاک خشک لخت قایقْ

ى رویاى بسترشان را آماده کرده بودند. که خواهان این رویداد بودند. دوقلوهاى قابله

 .آمو

آمو، اکنون برهنه، روى ولوتا خیمه زد، دهانش روى دهان او. مرد موهاى زن را مثل 

جستند. اى دور خود کشید. مثل کودکانش وقتى که از دنیای خارج پناه میخیمه

هایش. با تر لغزید، و خود را با بقیه اندامش آشنا کرد. با گردنش. با نوک سینهپایین

به هایش را لکپى رودخانه را از ناف مرد مکید. اش. آخرین قطرهشکم شکالتى
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. مرد نشست و او را به طرف خود شور بودبه دهان برد، آن را گرماى نعوظ مرد مالید. 

شود، به سفتی یک تخته. کرد که شکم مرد زیرش سفت میحس میزن کشید. 

و زن را به دهان گرفت  کرد. نوک پستانخیسى لغزانش را روى پوست مرد حس مى

 اش. مخملی پوشیده در سنباده.هاى پینه بستهپستان دیگرش را در دست

اش را، اى از شباب مرد را دید، جوانیاش راه داد، بارقهاى که مرد را به درونلحظه

 کرد و لبخندی زد، گویى کودکش است.حیرتِ چشمانش از رازهایى را که کشف مى

حاکم. بهاى زندگى چنان باال  یزهغروقتى به بدن زن وارد شد، ترس خارج شد و 

 نى کوچاما گفت که بهاى کمی است.؛ هر چند بعدا نىگشت ناپذیررفت که پرداخت

 بود؟

 ی دو کودک.دو زندگى. کودکى

 و درس تاریخ براى خاطیان آینده.

هاى خمار را در تصرف گرفت و زنى درخشان خود را بر مردى هاى خمار، چشمچشم

اى طغیانی بود. مرد بادبان گشود و بر وسعت و ژرفاى رودخانهدرخشان گشود. زن به 

رود. تر در بدنش فرو میتر و ژرفکرد که ژرفهاى زن راند. زن حس مىآب

تر. تنها بدنِ زن او را از رفتن بازداشت. تر رفتن. ژرفسرآسیمه. دیوانه. خواهان ژرف

رین ژرفاى زن تماس یافت، با تبدنِ مرد. و آن گاه که متوقف شد، آن گاه که با ژرف

 کنان غرق شد.آهى لرزان و هق هق

زیرش زن روی مرد دراز کشید. هر دو خیس از عرق. زن حس کرد که بدن مرد 

گردند. مرد، که میرهایش بچشمی هگردد. دیدتر مىاش منظمنشیند. نفسفرومی

زن سفت و لرزان ى گشوده در او، هنوز در کرد گرهکرد، حس موهایش را نوازش مى

اش، عرق و شن را از بدن زن است. با مالیمت زن را به پشت خواباند و با لُنگ خیس

ها در پاک کرد. رویش خوابید اما مراقب بود تا وزنش بر زن سنگینى نکند. قلوه سنگ
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هایش را. هایش را. پستانهاى زن را بوسید. گوشرفتند. چشمفرو مىساعدش پوست 

ط باردارى دو قلوهایش را. خطى را که از ناف به میان سه گوشه شکمش را. هفت خ

خواهد او به کجا برود. به میان پاهایش، که گفت زن مىرفت، که به او مىاش مىتیره

اش هاى نجار باسن زن را بلند کرد و زبان نجسترین بود. سپس دستپوستش، نرم

 و عمیق نوشید.اش، فراوان ترین بخش زن را لیسید. از کاسهدرونى

 شکل. زیست.زن برایش رقصید. روى تکه خاک قایقىْ

خندید، در آغوش گریست و هم مىتکیه زده به درخت ترگیل، زن را، که هم مى

نبود، زن  ای بیشدقیقه 5نمود، اما در واقع زمانی، که ابدیتى مىگرفت. سپس کوتاه

هاى رخت بربست و با بال ى مرد، خوابید. هفت سال تنهایى از اولمیده بر سینه

ها پرواز کرد. هم چون ماده طاووس فوالدى کدر. و در سنگین لرزان به درون سایه

هاى مسین و مرگ( یک علفزار کوچک آفتابى ظاهر شد. علفگذر عمر مسیر آمو )به 

 هاى آبى. در پِس آن، یک مغاک.پروانه همزین ب

که کرده بود. از آن چه که آن چه  به تدریج وحشت به درون مرد بازخزید. وحشت از

 دانست دوباره خواهد کرد. و دوباره.مى

گشت. زن از صداى کوبشِ قلب مرد به قفسه سینه بیدار شد. گویى دنبال مفری مى

اى کناررونده. یک دیوار پنهانى کشویى ـ تاشو. بازوهایش هنوز او را در به دنبال دنده

دست مرد را در حین بازى با یک شاخه توانست حرکت عضالت میان داشتند، مى

خشک نخل حس کند. آمو در تاریکى لبخند زد، با این اندیشه که چقدر بازوهایش را 

ها را، در حالی که در ها را، ایمنى آسودن در آندوست دارد، شکل و نیروى آن

گل سرخ کاملی پیچید. آن  درترین جاى ممکن بود. مرد ترسش را واقعیت، خطرناک

 هایش گذاشت. زن آن را برداشت و به موهایش زد.ف دسترا ک
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زن خودش را بیشتر به او چسباند، خواهان در او بودن، خواهان لمس بیشتر. مرد زن 

هاى گرمشان را خاست و بدنرا در گودى بدنش جمع کرد. نسیمى از رودخانه برمی

 کرد. خنک می

 کمى سرد بود. کمى خیس. کمى آرام. هوا.

 هم مانده بود؟ اما، حرفی

*** 

 ساعتى بعد، آمو خود را به نرمى کنار کشید.

 «باید بروم.»

 مرد چیزى نگفت، حرکتى نکرد. لباس پوشیدن او را تماشا کرد.

توانند از دانستند این تنها چیزى است که مىاکنون، فقط یک چیز مهم بود. مى

 د.دانستنچیز. همیشه. هر دو مىاین یک یکدیگر بخواهند. تنها 

*** 

حتا بعدها، در تمام سیزده شب بعد، به طور غریزى خود را به چیزهاى کوچک 

دانستند جایى ندارند کردند. چیزهاى بزرگ در درون نهان ماندند. مىمشغول مى

 خوش کردند. اند. بنابراین به چیزهاى کوچک دلبروند. هیچ ندارند. بدون آینده

هاى بدترکیب آویزان از خندیدند. به کرممىها روى باسن یکدیگر به جاى گاز مورچه

دو ماهی توانستند برگردند. به اى که نمىهای به پشت افتادهها، به سوسکى برگلبه

زدند. به آخوندک یافتند و او را تُک مىکه همیشه در رودخانه ولوتا را مىکوچکی 

تى خانه تاریخ زاهدانه در حال دعا. به عنکبوت ریزى که در شکاف دیوار ایوان پش

اى تار. اى زنبورى. تکهکرد. بال نقرههاى آشغال استتار میزیست و بدنش را با تکهمى

 Chappu) "چپو تامنوران"غبار. برگى پوسیده. قفسه سینه زنبورى مرده. ولوتا او را 

Thamburanهایش افزودند ـ جناب زباله. یک شب لباسى به لباس( نامید. عالى
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یر ـ و وقتى ناراضى، برهنه و بدرنگ از زره خود بیرون آمد و پوست یک تکه پوست س

ها را به بدسلیقگى متهم سیر را همراه با زره دور انداخت، شدیدا رنجیدند. گویى آن

کند. چند روزى در این برهنگی موهن انتخاری باقى ماند. پوست سیر مطرود مى

اى متروک. سپس خرد فلسفههمان جا ماند، مثل دیدگاهى منسوخ نسبت به دنیا. 

 شد. چپو تامنوران به تدریج یک دست لباس جدید پیدا کرد.

شان، شان، جنونشان، )عشقشان، آیندهبدون اقرار به دیگرى یا به خود، سرنوشت

رفتند شان( را به او پیوند زده بودند. هر شب به سراغش مىکرانبیامیدشان،  شادى 

 نند آیا آن روز را به سر رسانده است.تر( تا ببی)و هر بار هراسان

اش. کفایت استتارش. غرور ظاهرا مخربش. کم کم به اش بودند. کوچکىنگران ضعف

 .اشموقرانهعالقمند شدند. به کجکى راه رفتن اش پسندیمشکل

خوش دانستند باید به شکنندگى ایمان بیاورند. به کوچکى دلاو را برگزیدند، زیرا مى

 دادند.شدند، تنها یک قول کوچک به یکدیگر مىر که از هم جدا مىباشند. هر با

 «فردا؟»

 «فردا.»

 تواند در عرض یک روز تغییر کند. حق داشتند.دانستند همه چیز مىمى

*** 

کردند. او بیش از ولوتا عمر کرد. او پدر بارى، در مورد چپو تامبوران اشتباه مى

 هاى بعدى شد.نسل

 د.او به مرگ طبیعى مر

*** 

پوشید، محبوبش را که لباس میشبِ همان روزی که سوفی مول رسیده بود، ولوتا 

اش به نرمی انگشتان. وقتى کارش تمام شد، روى صورت مرد خم شد. کردتماشا می
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ردّ گچ بر تخته چون و ردّى از مورمور بر پوستش بر جاى گذاشت. را بر او کشید 

کلیسا. مرد، چهره  یود جتى در آسمان آبىدچون نسیمى در شالیزار. چون سیاه. 

هایش را بست و هایش گرفت و آن را به سوى خود کشید. چشمزن را در دست

 پوست زن را بویید. آمو خندید.

 .کنیمچنین هم میفکر کرد، بله، مارگارت. ما 

 ترگیلهاى بسته مرد را بوسید و برخاست. ولوتا تکیه داده به درخت زن چشم

 گریست.رفتنش را ن

 زن گل سرخ خشکى در موهایش داشت.

 .«Naaley»برگشت تا بار دیگر بگوید: 

 فردا.

 

 

 ی سانسورشده به فارسی انتشار یافه است. *از این رمان پنج ترجمه

 



 

 

 

 

 

 

 طنز                   



 

 عبدالقادر بلوچ

 قبر حراجی

ا در را که باز کردم زن زیبا من معموالً با فروشندگان دوره گرد زیاد مهربان نیستم. ام

امیلی "دستش را دراز کرد و گفت:  ،و جوانی را که لباس مختصری پوشیده بود

که نیشم تا بناگوشم باز شده بود، با آغوش باز پذیرفتم و در حالی "تایسون هستم.

ساعت وقت دارم که راجع به مسئله مهمی پرسید آیا نیم "منم بلوچ هستم."گفتم: 

 کند. با من صحبت

خواستم بگویم نیم ساعت که چیزی نیست، هر چه از عمرم را که باقی مانده می

 ؛رفتم اشاره کردمکنار میکه کنم. اما جلوی خودم را گرفتم و در حالیتقدیمش می

 تشریف بیاورند داخل.

در همان دقایق اول بحثمان کشیده شد به ایران. من همانطور که چای، شیرینی و 

گذاشتم، چشمم تصادفی به پاهای ایشان که روی هم انداخته وی میز میتنقالت را ر

شد. طوری که یک نفس، خالصۀ سی و پنج سال کشتار و افتاد و نطقم بازتر  بود،

خفقان و سانسور نظام را برای ایشان تعریف کردم و رسیدم به جنبش سبز. اشاره 

نبش نیستم. خانم امیلی به کردم به رومیزی سبزم تا بداند که من هم چندان بی ج

و ریز و درشت کردن چشمان درشتش و « اُ»، «اِ»، «اَ»داد و با اصوات دقت گوش می

داد، تعجب، انزجار و همراهی خودش را با من نشان حاالتی که به صورت زیبایش می

 داد.می
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 متأسفانه در یک غفلت، من خواستم نفسی بکشم. ایشان از فرصت استفاده کرده،

کالم را از دست بنده ربودند. آه سردی کشید. چنان سرد که نزدیک بود من  رشته

ببینید آقای ". ایشان گفت: ناراحت شدم که ناراحتش کرده بودمآتش بگیرم. خیلی 

بلوچ شما تا حاال دوتا سکته کردین و با این اخباری که تو کشورتون هست و با این 

کنم بیست سالی بیشتر دووم بیارین. البته فکر ن ای که شما به کشورتون دارید،عالقه

اهلل خیلی قبراق و سرحال هستین و خیلی از سنتون جوونترید، ولی خوب شما ماشاء

 "ماها دیگه مثل جوونا، پنجاه سال وقت نداریم.

که مرا جوان و قبراق تر بود انداختم و از ایننگاهی به او که بیست سالی از من جوان

کمی شکسته شدم اما جوونای "خوشم آمد. خواستم به او بگویم:  دید، بیشتر از اومی

ولی او سریع نفسش را کشید و بدون فوت وقت  "گذارم توی جیبم.امروزی رو می

شروع کرد چند منحنی را به من نشان دادن که نرخ صعودی قیمت قبرها را از سال 

ین نقطۀ شهر چیزی دور ها قبر در بهترداد. در آن سالهشتاد و پنج تا حاال نشان می

و بر هشتصد و پنجاه دالر بود. امیلی، با نوک خودکار، منحنی افزایش قیمت را به 

بیست سال دیگه که شما "سمت باال و به جایی بیرون از کاغذ توی هوا برد و گفت: 

توانست باال و دستش را تا جایی که می "ها کجاست!ببینید قیمت بخواهید بمیرید،

زد من مبهوت پوست صاف و بازوهای که او از مرگ و قبر من حرف مییبرد. در حال

تراشش بودم. انگار متوجه شد که من جاهایی را که باید نگاه کنم خوش مرمرین و

کنم. فوری دستش را پایین کنم و جاهایی را که نباید نگاه کنم نگاه مینگاه نمی

 آورد.

این چه نوع حرف زدنه؟ من "دم گفتم: من به خودم آمدم. مو به تنم سیخ شد. با خو

کنه. من هم اگر قبرم را نخریده فرق نمی"اما امیلی در جا گفت:  "بمیرم یعنی چه؟

 "نکنه. دشمنت بمیره. خدا"خواستم بگویم:  "شدم.بودم موقع مردن ورشکست می

اما متوجه شدم زبان انگلیسی گستردگی زبان ما را ندارد. و برای بیان محبت، 

اش را بردارد. از چاک یقه پیراهنش چشمم به گد. امیلی دوال شد که قهوهلنمی



 092  نقد و بررسی ادبیات

شدم. اما او که متوجه زنده شدن ای افتاد که اگر هم مرده بودم، زنده میصحنه

انش را باال کشید و کاتالوگ  قبرستان نیو وست مینستر را ناگهانی من شده بود، یقه

 "ستان از ده هزار دالر شروع میشن.قبرهای ما در این قبر"نشانم داد و گفت: 

که سرش را چند بار تکان داد و در حالی "ده هزار دالر؟!"سوتی زدم و پرسیدم: 

اش گرفته بود، دوال شد و فنجان قهوه را گذاشت و گفت: دستش را جلوی سینه

گذاری که یک سرمایهبعله دوست من! خریدن قبر امروز نه تنها یک ضرورت بل"

او بالفاصله سه آلبومی را که داشت، نشانم داد. قبرستان نیووست.  ".عاقالنه است

شده  "سُلد اوت"قبرستان کوکیتالم. قبرستان پورت کوکیتالم. جاهای عالی قبرستان 

قیمتشان از قیمت خود من هم بیشتر ، بودند. جاهای متوسط تک و توکی که بودند

باران زمستانی تا بهار سال بعد زیر  بود. جاهای بد قبرستان که به قول امیلی با اولین

شود آنها رفتند باالی شش هزار دالر بودند. خانم امیلی راهنمایی کرد که  میآب می

که بانک را قسطی هم خرید اما بستگی به مبلغی داشت که جلو پرداخت بکنم و این

ادن اعتبارم را تأیید کند. من که تا آن لحظه سعی داشتم برای تحت تأثیر قرار د

مجبور شدم دستم را رو کنم. رک و  های پولدار را بازی کنم،امیلی نقش ایرانی

پوست کنده به او گفتم که آدم آس و پاسی هستم که در هفت بانک یک عباسی 

 "میرید؟پس شما چطور می"ندارم. او با کمال تعجب به من نگاه کرد و پرسید: 

م و بی جواب ماندم. متوجه شدم که من هایم را به عالمت درماندگی باال انداختشانه

که به کاهدان زده بود زیاد خوشحال نبود. آخرین استطاعت مردن را ندارم. او از این

آب دهانم را قورت دادم و با   "اینا قبرای حراجی ماست."آلبومش را درآورد و گفت:

ه فکر بعد ب "ترینش چنده؟ارزان"که عرق کرده بودم، پرسیدم: شرمندگی در حالی

 ؟"یکی بخرین دوتا ببرین هم دارین"همسرم افتادم و پرسیدم: 

اهان پیدا کردم. جایی خارج شهر. "چند بار صفحات را پس و پیش کرد و گفت: 

مبلغش را  "نزدیک مرز استان آلبرتا! اما مشرفه به کوه و دورنمای خیلی قشنگی داره.
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سرم را با تأسف تکان دادم.  پرسیدم. چهار هزار و پانصد و هشت دالر را که گفت،

شد برود ها را جمع کرد و در حالی که بلند میدانست بیهوده است. آلبومانگار می

تر به واقعیت مرگ فکر کنید. مسئلۀ پر کردن دندان آقای بلوچ باید جدی"گفت: 

 "نیست که دکتری با معرفت آن را برایتان راه بیندازد.

که جلوی ضایع شدن کامل خودم را گرفته باشم، آن بارید. براینگرانی از صورتش می

خدا کند "گفت:  "من در ایران، قبر شخصی، در بهترین جای بلوچستان دارم."گفتم: 

ای که فرمودین، به درد اال آن قبر هم با این مبارزات سیاسیتا آنموقع مالها بروند و

 "خورد.شما نمی



 

 هادی خرسندی

 

 نگرمادر و پدر آینده

 

فهمیدی باباجون، شب همه چیزو میذاری توی کیفت که صبح هول نباشی.  –مرد 

 دیر هم راه نمیفتی ....

 حاال تو داری بچه تربیت میکنی؟ –زن 

ها حرف نمیزنی، حواستو جمع چرا که نه... باباجون توی راه مدرسه با غریبه –مرد 

 رو هم میری.میکنی، از توی پیاده

رو بره که ماشین رو به کشتن میدی. از توی پیاده گمشو! تو آخرش این بچه –زن 

 مو لت و پار کنه؟داعش بیاد بزنه بهش بچه

 رو بره دیگه. از وسط خیابون که نمیتونه بره.خانم بچه باید از توی پیاده –مرد 

 اتفاقاً وسط خیابون خطرش کمتره. –زن 

در پیاده رو  هیچ هم کمتر نیست. امروزه آمار گرفتن که خطر کشته شدن –مرد 

 احتمالش یک سوم کمتر از کشته شدن وسط خیابونه.

ول کن، این آمارها سیاسیه. بستگی داره کدوم حزب پشتش باشه. فردا  –زن 

بینی یکروز میگن خواب میاره یکروز میگن بینی برعکسشو میگن. قهوه رو نمیمی

 بیخوابی میده.

 اونم سیاسیه؟ –مرد 
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 ادیه.نه خیر جونم، اون اقتص –زن 

رو یا وسط باالخره این طفل معصوم چه جوری باید بره مدرسه؟ از توی پیاده –مرد 

 خیابون؟

هیچکدوم، فردا صبح خودم با ماشین میرسونمش مدرسه. اصالً یک روز من،  –زن 

 یک روز تو.

برسونیمش مدرسه که یکهو یکی بیاد با تفنگ اونو و همکالسیا و معلمشونه  –مرد 

 نه؟بارون کگلوله

ها توی خدا نکنه. هیچم اینجوری نیست. آمار میگه خطر تیر خوردن بچه –زن 

 روست.چهارم مجموع خطر ماشین در وسط خیابون و توی پیادهمدرسه یک

ها بار کمتر از برنده شدن التاریه، ولی تو هر هفته بعله، احتمالش میلیون  -مرد 

 میخری.

 حتمالشو دو برابر کنم!واسه همین دو تا بلیت میخرم که ا –زن 

 دار بشیم؟بیمزه! در چنین دنیایی اصالً من و تو چرا میخوایم بچه –مرد 

 من دوست دارم. ما نباید جا بزنیم. واسه همینم داریم تمرین میکنیم! –زن 

 بده به من کاپوتو! –مرد 

نمیدم. اصالً در چنین شبی احتمال حامله شدن من یک پنجم کشته شدن  –زن 

 روست.در پیادهآدمها 

 ش به من.خودتو لوس نکن بده –مرد 

 نمیدم. تو باید به خواست من احترام بذاری. دمکراسی رو رعایت کن! –زن 
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ی یونان باستان نظرشون این بوده که االن اگر تو دمکراسی؟ یعنی فالسفه –مرد 

 کاپوت را به من ندی، دمکراسی اجرا شده؟ 

 م میدم بهت!باشه، پس سرشو سوراخ میکن –زن 

 12اردیبهشت  11 –اول ماه می  –لندن                                                                      

 

 



 
 حمیدرضا رحیمی

 

 (هفتگیی هاطنز نوشته ) از میان مکتوبات فدوی

 

 

    شرط بندی

  
چ گونه شرط ... تعریف از خود نباشد، فدوی کم تا قسمتی زیرک است؛ یعنی اهل هی

بندی و قماری نیست مگر اینکه، چیزی بیش ازصد درصد به بُرد خود اطمینان 

داشته باشد!.نمونه اگر خواسته باشید، همین انتصابات پیش روست که فدوی چندان 

به بُرد خود اطمینان دارد که حاضر است حقوق اش ،بعالوه مصرف یکسال برنج و 

 !کند  گذاری سرمایه (1بُنشن خانواده را، روی این یابو)

  
 پی نوشت

  
----------------------------------- 

 فدوی جای همه که کند چه را داتکام هزل هوای به سر تایپیست این بگویم خدا (1)

 را یابو شاخ گاو، ُمدّ ظله العالی، در می اندازد. لطفًا پس از مطالعه، غلط تایپی با را

 (ع)مرتضاعلی ی گربه با اجرتان  . فرمائید، ممنوناصالح  اسب به

  
  

 امتحان نهائی      

، که شرکت در انتصابات دولتی، کمتر از امتحانات رانندگی نیست! .. کیست که نداند

،معاینه چشم نیزمی کنند،  "سنگ چین"یعنی،همانگونه که در آنجا افزون بر امتحان 

،نیز می کنند؛  "مغز"تحان در انتصابات هم همینطور است و تازه عالوه بر اینها، ام
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مغزهائی که به اهتمام حضرت امام)ل( و توابع،اعدام یا حبس شده و یا علیرغم میل 

باطن! تحت نام فرار مغزها از ایران گریخته اند ؛ باری بی سببی نیست  که معجزه ی 

در این دوره،رفوزه شده است !. آنچه که اما از این  "مغز"هزاره ی سوم، در امتحان 

لیات محیرالعقول بجا مانده، یک فقره پرسش ناقابل، و نیز یک نتیجه ی علمی عم

ست.پرسش اینکه چگونه داوطلبی توسط کسانی که خود دچار ضربه ی مغزی اند،در 

رفوزه شده است ! ؟ و نتیجه ی علمی اینکه برادر احمدی نژاد،در دو  "مغز"امتحان 

مالذ االنام اعلیحضرت العظما سید  مجتهدالزمانامتحان نهائی پیشین، به اهتمام 

 علی)ع( خامنه ای ادامه اهلل وجوده،نه حتا با تبصره، که  با تقلب قبول شده است!

 زیاده جسارت است .. 

  511اپریل  33

 غزل

 شد  فدوی عمر و افسوس هَدَر مایه 

 شد  ابوی مال که گونه  همان به عیناً

 گرامی عمر تلـَف  گشت ما زِ نه تنها

 شد اَخوی حتـّی همه نصیب لطمه  کاین

 نیاید  باز  دِگـَر   که   عزیزی  ایّام

 شد  بَدَوی وُحوش پامال که افسوس

 نازل  شده امشب  مپندارکه جمله این

 شد  اُمَوی  زمان آغاز  فاجعه کاین

 زمانی  به تو و من گاو سپس زائید

 شد صفوی دورِ زِ تشدید  غائله کاین

  )ص(محمد به یژنب زِ گشت َبدَل تو نام

 شد )ع(سهراب مبدل به جناب علوی
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 را  ما و عزیزمن وقت تلف  کردند

 شد نبوی حدیث یاوه آن و مُهمَل این

 فراهم اوباش ی جمله از دولتی  شد

 !شد رَجَوی حتـّی همه وعلیه ضِد بر

 مُسلط  دربند  ملـّت  ایـن ی خانه بر

 شد "نبوی" زمانی و "نوری ناطق"  گـَه

 عدالت دیوان  مُجری  همه زِ بدتر

 شد مرتضوی ضد ِبشرِ  قاضی آن

 سوزاند  مطبعه و وقلم کتاب آنقـَدر

 شد ریوی صدمات دُچار  بنده کاین

 تنفس  راه  وهم است تنگ قافیه هم

 شد  فدوی  قوافی تکرار زِ ناچار

 

 



 
 

 ابراهیم هرندی

 

  ارشــاد ِ اســـــالمی

 

البته کتاب شما بسیار متین و علمیه و "گفت؛  مسئول ممیزی رو به نویسنده کرد و

ها ت است. همه ماعیب و ایراد چندانی نداره. اما خُب، بی عیب فقط ذات اقدس احدیّ

وی سپس مکثی کرد و  "باید کاری بکنیم که پیش حضرت بقیه اهلل روسفید باشیم.

کتاب  بهتر است از عنوان"اش کشید و ادامه داد؛ گندمی دستی به ریش بزیِ  جو

  شروع کنیم.... بـله؟
 

  .دونیمی نویسنده گفت: حاج آقا، هر طور که شما صالح 
 

 جور اش رسم با زیاد علمی، و شیرین ِِ کتاب این اسم که کنم می فکر من –حاجی 

و شاید هم ماه ها زحمت  ها هفته شما. فهمی می که را منظورم. آید نمی در

ای، با این همه آمار و ارقام خوب و متین. اما اید و کتابی به این خوبی نوشته کشیده

فیزویولوژی  "نامی را که برایش انتخاب کرده ای اندکی بیرون از اصول علمی است. 

  ."آالت تناسلی زن
 

  .نویسنده: منظور شما را درست نمی فهمم حاج آقا. اشکال کار در کجاست

 

ا نمی شود همین طوری حاجی: اشکال کار در اینجاست که فیزیولوژی این مسائل ر

عریان و پوست کنده نوشت و چاپ کرد. خدای نکرده بعضی ها را گمراه می کند. این 

  .عنوان باید قدری ستر عورت بشود
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  .نویسنده: ستر عورت!؟ یعنی چه
 

یعنی که باید کاری کرد که عنوان کتاب شما هم سنگین و علمی باشد که باعث 

 "رده جوانان را گمراه نکند. مثالً اگر بکنیم....سربلندی شما بشود و هم خدای نک

خیلی  "اعضا و جوارح بقا "تغییرش بدهیم به؛  -من باب مثال -، یا "ناموس نسوان

  .می شودو با وقار بهتر می شود. یعنی هم مفهموم را می رساند و هم علمی تر 

 

رای نویسنده: ببخشید حاج آقا، آخه این کتاب یک کار ِ آکادمیک است و ب

دانشجویان رشته پزشکی نوشته شده است و چیزی درباره ناموس و اینا توش 

  .نیست

 

آقای دکتر. مشکل دانشگاه های امروزی هم همین  ،حاجی: مشکل کار هم همینه

است که با کماالت و معنویات بیگانه اند. انسان که فقط جماالت او نیست. کماالت 

است. فکر این غربی ها از پیزیولوژی و اینها  هم هست. اصالً انسان به کماالتش زنده

و آمده است که بشر را  باالتر نمی رود. ولی اسالم اول به کرامت انسانی فکر می کند

عنوان مناسبی است.  "ناموس نسوان ". بعـــله ، به نظر من همان به کمال برساند

باب همین  ، هم بد نیست. در طب الرضا هم مبحثی در"اعضا و جوارح بقا"البته 

  .هست

 

  ...نویسنده: حاج آقا، آخه
 

حاجی: آخه، ماخه نداره. اینطوری به نظر ما بهتره. وامـــــا......چند تا نکته کوچیک 

مثاًل  یا "ته ران "دیگه هم هست مثل این یکی. این کلمه را هم بهتر است بکنیم 

  ".دامن". این یکی را هم بکن؛ "مجرای ِ پشت "بگو...،
 

دامن که از یاخته های "می شه.  اده: آخه دامن که نمیشه.... جمله بی معننویسن



 012 طنز 

، حاجی حساسی ساخته شده است به دهانه رحم منتهی می شود! این که نمی شه

  ".جون

 

حاجی: ای بابا. خواننده عاقل باشه. ناسالمتی شما این کناب را برای دانشجویان رشته 

  .پزشکی نوشته ای
 

  .نویسنده: بله
 

حاجی: خُب عزیزِ من، اونا می فهمند که منظورشما چیه. نعوذوباهلل. پناه می بریم به 

  .خدا

 

نویسنده: ولی حاج آقا، این باعث بدفهمی می شه. مثالً در این جمله اگر بگوییم که: 

دامن را با آب گرم و صابون بشویید و سپس پماد را دور تا دور دهانه آن بمالید. این "

 "ر در روز......!؟!؟کار را سه با
  

حاجی: خُب، پس بهتر است بگوییم زیر ِدامن. دانشجوست، خر که نیست. می فهمد 

بر است. مرد حسابی، واقعًا بل و دُیعنی چه. اما مشکل اصلی من با این عکس های قُ

این عکس ها را در این کتاب چاپ کرد و در دسترس دانشجویان  هشیفکر می کنی م

لی از این دانشجویان خواهران و برادران شهدا هستند. خونشان مسلمان گذاشت. خی

با دیدن این عکس ها به جوش خواهد آمد. همه این عکس ها را باید با حجاب کامل 

نوان مناسب تری برای کتاب شما ع -باالتر از خطر  -می گرفتی. با این عکس ها 

  .تواند باشد. صد رحمت به انقالب مخملینمی
 

ج آقا، فیزیولوژی را که نمی شود زیر چادرنشان داد. هدف در اینجا نشان نویسنده: حا

  .دادن بافت ماهیچه هاست
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حاجی: نه دکتر جان، اینها مایه معصیت می شود. این کلمه را هم که من اصاًل 

  ."مموگرافی پستان"فهمم یعنی چه. نمی
 

  .ننویسنده: یعنی عکسبردرای از پستان برای شناسایی غده های آ
 

مستهجن  ،حاجی: خُب، پس بهتر است بجای ممه و پستان که در ادبیات اسالمی

امـــــــــا، این سوراخ را هم  . و"عکسبرداری سینه"، بنویسیم؛ محسوب می شوند

 .باید یه جور دیگه کرد
  

  نویسنده: حاج آقا این جوری که نمیشه! تاپولوژی پستان کجا و سینه کجا؟

 

آقای دکتر، همه چی شدنیه. همین دیروز ما این کار را در یک  حاجی: چرا نمی شه

نه شیر داره،  "گفتم بکن؛  "نه شیر داره، نه پستون "کتاب شعر کردیم. نوشته بود، 

. گفت آخه قافیه اش خراب می شه. گفتیم اونم درستش می کنیم. آخرش "نه سینه

  ."گاوشو بردند مدینه -نه شیر داره نه سینه  "شد؛ 

 
*** 

 

 )حافظ( کنید گره از زلف یار بازان معاشر

... 

 معاشری گره از زلف یار باز نمود

 ساز نمود ،و ساز دیگری از آ ن به بعد

 

 هر آنچه را که به ما گفته بود، زد زیرش

 هرآن که را که نبودی خودی دراز نمود
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  هرآنکه گفت و نوشت از هرآنچه زشت و پلشت

 ودهراز نم ی روانه اش بسوی جاده

 

 اگر بمرد، که عالی، وگرنه تا لب گور

 از او مراقبه با کابلی سه فاز نمود

 

 ولی هرآن که بدو سر سپرد و بیعت کرد

 به حج روانه ورا عازم حجاز نمود

 

  و هرچه قاری وآخوند بود در گیتی

 زدوره گردی بیهوده بی نیاز نمود

 

  به انقالب و به رویای ملتی شاشید

 برفراز نمود وان یکاد بخوانید و

 

 چون کینک کونگ به قهقاه خنده ای سرداد

 و نیش تا به بناگوش خویش باز نمود

 

 به جای شاه نشست و بجای شاه چنو

 حراج کشور و ناموس و نفت وگاز نمود

 

 هرآنچه را که نمی بایدش نماید، کرد

 ولیک زآنچه که می باست، احتزاز نمود
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 بنام مردمی و عدل و آرمانخواهی

 رونق بازار حرص و آز نمود دریغ،

 خرافه بود و خریت هر آنچه در سر داشت

 دروغ بود هر آن کو برآن نماز نمود

 

 معاشران ز سرِ یار، دست بردارید

  معاشری گره از زلف یار باز نمود
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 مهدی استعدادی شاد

 

 "در ستایش تبعید"
در 1111با متنی از چسالو میلوش، متولد  5م، در ستایش تبعید،یشگفتار کتابپ

ی جهان است و شود. کسی که یکی از سالمندترین شاعران زندهلیتوانی، شروع می

 گذرد. چند دهه از مهاجرتش به امریکا و اقامتش در کالیفرنیا می

ام تا ر جلد گذاشتهعنوان مطلب او را، همچون امانتی عزیز، به جای نام کتاب ب

 اند.ی تمام مطالبی باشد که در این کتاب به مضمون تبعید پرداختهشناسنامه

 ایم، یک آرزو را ای از آن را به دست دادهمیلوش در پایان مطلب بلند خود که خالصه

ی شود دنیایی را تصور کرد که در آن پدیدهکند: آیا میبه صورت پرسش مطرح می

 شته باشد؟ زیرا که از دید او، این پدیده امری ضروری نیست. تبعید وجود ندا

فرزندان "ی خاکی به تمام پرسد که مگر این کرهوی برای اثبات این امر در ادامه می

 تعلق ندارد؟ "حوا

 ای به گیرد و متن را با لطیفهی خود پی این پرسش را نمیمتاسفانه او در نوشته

مقدمات  گریزانی از اروپای جنگ زده، روزی برای تهیه نویسد: آدمبرد و میپایان می

خواهد از مهلکه دور رود. او میسفر خود جهت پرس و جو به آژانس مسافربری می

شود و به محل دور دستی برود که از جنگ و کشتار خبری نباشد. برای همین مدتی 

و ناگهان بعد ی جغرافیای موجود در آژانس را به دقت ورانداز کرده طوالنی نقشه

 پرسد: آقا، جای دیگری ندارید؟می

 ی آموزشی مطلب میلوش در این لطیفه نیست. این با اینحال درس اخالقی یا نکته

داشتن هستی انسانی در ی ادبیات و شعر همانا زنده نگهشاعرکه معتقد است وظیفه

                                                 
. این نوشته متن بازبینی شده 3555مهدی استعدادی شاد، در ستایش تبعید، نشر باران، سوئد  -5 

 پیشگفتار این کتاب است.
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مبارزه با  آزادی تبعید،"گوید: انظار عمومی است. پس رهنمود او وقتی است که می

 "تواند پیامدی ویرانگر یا سازنده داشته باشد.ضعفهای انسان است که می

  این نکته به نوعی تکرار همان سخن راینر ماریا ریلکه نیز هست. آن شاعر متولد 

تواند منجر شود پراگ، آلمانی زبان و اهل عرفان، که گفت تبعید هم به پژمردگی می

رنگی و زردی افسردگی روبرو انسانی که از یکسو، با کمو هم به شکوفایی. آنهم برای 

 است و از سوی دیگر، ذوق پرواز در آسمان آبی را در سر دارد. 

ی خود این دوگانگی انسان آواره را توصیف چنین است که ریلکه در شعر همسایه

ای ساز غریبه، در پی منی؟/ در چند شهر دور، تاکنون، با من سخن گفته  "کند:می

آورند یا تنها یک نفر؟/کسانی ت طنین توی تنها؟/ تو را صدها نفر به صدا در میاس

هستند / که در تمامی شهرهای بزرگ/ خود را در رودخانه گُم کرده باشند؟/این 

ام / که باید ترانه ی آنانیآید؟ /چرا من همیشه همسایهحادثه چرا برای من پیش می

 "زندگی سنگین است / سنگین تر از تمام چیزها.گویند/ هایی که میبخوانند/ ترانه

 ای از یک متن تاریخی تبعید، سراغ در مطلب دوم کتاب، برای به دست دادن نمونه

ی کسانی است که این گیریم. اویی که سرسلسلهشاعری را میاز چشمگیر  یاثر

 Ovidاین فرد، اُوید   درگیری با دو قطب پژمردگی و شکوفایی را تجربه کرده است.

 است. 

نویسد. از این پس ذکر حقیقت را که نخستین انسانی که مشق تنهایی و تجرد می

 گیرد تا حقیقت را باز سراید. گفتار مردم بدوی بود، شاعر بر عهده می

ای که در اثر متامورفوزن ) دگردیسیها(، به جز بازسرایی حقیقت، پیش بینی سراینده

سراید: من از ه از زبان ِددالوس چنین میک چنانکند. عاقبت ناخوش خود را نیز می

انتها، از بیزارم. با این غربت به درازا کشیده، در این زمان بی "کرتا"ی این جزیره

کشد. اما این دریای لعنتی مانع دلتنگی لبریزم. روح و جانم به دشتهای موطنم پر می

اند. فقط راه ردههای سترگ، مرا میخکوب کاست. این امواج سنگین و آن صخره

 آسمان باز است. به آنجا خواهم رفت.
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در مغرب زمین، اُوید اولین شاعری است که به دستور سلطان حکم تبعید در موردش 

اجرا شده است. واکنش او همانا متنی است پیچیده که به هنگام سخن از مظلومیت 

تاریخ ثبت خویش، بیداد فرمانروای روم را همچون یادگاری نامطلوب در دفتر 

 است. کرده

شود تا شاید نسلهای آتی این اینجا تبعید همان سخن گفتن با شخص غایب می

 گفتگو را دوباره بشنوند.

 ) به میان 1231_1325در گاهشمار احکام تبعیدیان پس از اُوید معموال نام دانته(

به شهرت جهانی رسیده است. اثری که  "کمدی االهی"آید. اویی که با اثرمی

پناهان را همچون مسببین تبعید خود به باد تمسخر گرفته است. متنی که شریعت

کسان است و همراهی با کاروان آوارگان، به سوی ی بیحاصل پیوستن دانته به قافله

 والیت غریبه. 

ی در نیمه "نویسد:برزخ، فصل اول کتاب، می هه در همان نخستین سرودک چنان

راز آمدم / خود را در جنگلی تاریک باز یافتم/ چون راه مان، وقتی من به فزندگانی

  "راست را گم کرده بودم.

 ی زمانی بین تعویض قاضی، یعنی وقتی حکم تبعید از دستور سلطان به در آن فاصله

زمین شاهد سرگردانی شاعران و به ستوه آمدن وجدانهای رسد، ایرانفتوای کلیسا می

ی اسالم توافق نداشتند. از ر سرزمینهای زیر سلطهبیداری بوده است که با خالفت د

ای برای واکنش نسبت به این رودکی و فردوسی تا سعدی، شعر و شاعری زمینه

 شرایط ظالمانه تاریخی بوده است.

 توان عمق سختی این شرایط را دقیقتر دریافت. ی معاصر ایرانیان میالبته با تجربه

 یی مذهبی است. ی جزمگراشرایطی که ناشی از سیطره

 ی تفسیر خودکامه از دین و سنت به خودی خود دانیم که سلطهامروزه دیگر می

کافی است تا زمین و زمان را تیره و تار سازد، آینده را از امید تهی کند و بر تن اُفق 

 لباس سیاه بپوشاند. 
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ی ناگفته نگذاریم که شکلگیری چنین وضعیتی همواره مقدمه خودشیفتگی مسخره

های یی که در شکل بدوی خود سدهبوده است. همان خودکامگی فرمانروا و خلیفه

 متمادی گریبان عرفای پاکباخته و صوفیان بزرگواری را فشرده است.

 ای ی برجستهالدین سهروردی نمونهاز میان قربانیان ستم فقاهتی و جور زمانه، شهاب

 است. 

یداد حاکمیت اسالمی و خشکه مقدسان خویش از فرط ب"ی غربتقصه"اویی که در 

به آن، رهایی را در فنای تن و جان خود دیده تا شاید روحش از آزار آزاد  وابسته

گاه به کسب و کار عُرفا بدل شده گردد. این خودکشی از ترس مرگ، که گاه و بی

دیها یابد. اویی که دلزده از نامرای ابن عربی میاست، حادترین شکل خود را در نظریه

ارزش جلوه دادن قدرت قلدران زمانه تمام هستی انسانی را به هیچ و برای بی

ی دیگر داند و هر پدیدهگیرد. فقط به اصطالح خودش واجب الوجود را واقعی میمی

 شود. گر میاز جمله انسان برای او در حکم مجاز و سایه و دروغ جلوه

. وی از چندین و چند شهر شبه است 1125/1125ابن عربی متولد مورسیا به سال

بار فرهنگ مسیحی زادگاهش در دمشق گذرد تا سرانجام با کولهی ایبریه میجزیره

 در یکی از مراکز فرمانروایی اسالمی زمانه بمیرد.  1355به سال 

دهد و با انکار افراطی غربت را بازتاب می او که با عمر خودش شکلی از درد پیچیده

ی ما وهمی بیش نیست، فنا طلبی سایر عرفا را رقم زده است. گوید هستخویش می

ی نظری و رفتاری است که حکایت سهروردی قابل فهم در واقع بر این زمینه

 شود.می

 که چیزی حدود یک قرن پیش از حضور دانته  "شیخ اشراق"ی بدین ترتیب آن قصه

دهد. و شرق خبر مینگاشته شده، به نوبه خود از تفاوت عملکرد استبداد در غرب 

 است. تفاوتی که باعث واکنشهای مختلف فرهیختگان زمانه گشته

میالدی( و شرایط سخت زندگی  15و12ی دانته)قرن بر این منوال در تقارن با زمانه

ای چون موالنا و برای دگراندیشان دوران، زبان فارسی به حیات شاعران شوریده

 رسد. سخن سرایان با تدبیری نظیر سعدی می
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موالنا  "بشنو از نی..."یا همین غزل "دیوان شمس"های پُر از تمنای آن سروده

ی جمعی ما ست. اویی که یکی از مشهورترین استعارات برای ماندگار در حافظه

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا  "شکایت کند.: "از جداییها"انسان را آفریده تا 

 . "بگویم شرح درد اشتیاق

آثار جالل الدین، شاعر شوریده، که بلخ زادگاهش و قونیه آرامگاهش است در این 

 کنار بوستان و گلستان سعدی، متون گرانبهایی در تاریخ ادبیات سرایندگان ما ست.

 اند. اینان از کسانی که، به قول دانته، طعم تلخ آب غربت و نان شور تبعید را چشیده

نوا با حاکمیت هستند. ادبیاتی که با شکلگیری بنیانگذاران ادبیاتی معترض و ناهم

پناهی خلفای اموی و عباسی، یورش و کشتار هایی چون شریعتخود به پدیده

ی دوران لشکریان مغول و سرانجام نظام ملوک الطوایفی پُر از درگیری و دسیسه

 های سلطنتی مختلف دست رد زده است. "آل"

 مخفیانه که در جمع محرمان و اخوان  این نفی و انکار فقط در سخن و سرایش

شده، باقی نمانده است. شعر و داستانسرایی علنی در غربت که بعدها سینه خوانده می

به سینه از مرزها گذشته تا دوباره به موطن سراینده برسد، سرشار از نفی و انکار 

بسیج "است:سروده "حکایت سفر به حبشه"ه سعدی در ک بیدادگریها است. چنان

 ."فر کردم اندر نَفَس/ بیابان گرفتم چو مرغ از قفسس

 سعدی حکایت درخشانی از این هوشیاری تاریخی برابر بیداد دارد که راز بقای خود 

 دهد.را در سُرایش سازمان می

 به واقع ما از زمان رودکی و فردوسی به بعد در هیأت شاعر به یک پیکره و فیگور 

 کند. ل از آگاهی جمعی را نمایندگی میرسیم که واالترین شکتاریخی می

های جوشان شناخت و خردمندی است که در پی یافتن سعدی یکی از این سرچشمه

داراالمان، به جهانگردی پرداخته تا یک نیستان ناله از دست جور و ستم را بسراید. 

به  "ی دسترسی به پناهگاه:کشد. در هنگامهبا نفس راحتی که در وادی ایمن می

د آمدم بعد از آن رستخیز/ و زان جا به راه یمن تا حِجیز/ از آن جمله سختی که هن

 "بر من گذشت/ دهانم جز امروز شیرین نگشت.
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ای را در یابد که دورهمنتها اگر سعدی به برکت عمر ُپردوام خویش این بخت را می

دریغ  دیار آشنای خویش بگذراند، این اقبال از مجموعه شاعران بزرگ سبک هندی

 شوند. ی صفویان، مجبور به ترک دیار میشود. آنانی که به هنگامه سیطرهمی

در اقبال و تائید بوبکرسعد/ که مادر نزاید چون او قبل و بعد/ ز  "سعدی سروده است:

. یا وقتی در دیباچه بوستان "جور فلک دادخواه آمدم/ در این سایه گستر پناه آمدم

آورد: گر از فتنه آید کسی در پناه/ ن سعد ابن زنگی میدوباره در ستایش ابوبکر اب

 . "ندارد جز این کشور آرامگاه

 اما همانطور که اشاره رفت این همای سعادت از سر شاعرانی چون صائب یا کلیم دور 

صائب از هند مجو عزت اصفاهان را/فیض صبح وطن از شام غریبان "مانده است: 

خار، بی کس است کلیم/ برو سواد وطن را از  وطن تمام خس و". یا اینکه:"مطلب

 ."آستان بردار

 ی همان کلیم کاشانی است که ایران را داراالمان حادثه خوانده و لزوم این سروده

... هند کشتی نوح و زمانه توفان "گریختن خویش را اینگونه موجه دانسته است: 

 . "است

 ی عظیم مبالغه"رستم التواریخ در را کتب تاریخی و مثال  "توفان"علت این پاگرفتن 

رانده شدن "اند که به فرایند دانسته "شاه طهماسب در امر به معروف و نهی از منکر

 منجر گشته است. "ی شعرا و ارباب نظمطبقه

 ی صفویان بیش از هر همتایی به مظهر تظاهر به ی ما، سلسلهدر تاریخ گذشته

ناد به قرآن توجیه شده، پیامدی جز راه مذهب مشهور است. این تظاهری که با است

ای، شاعران را پیرو گریختن برای شاعران نداشته است. زیرا در آن مکتوب، آیه

 . "الشعرا یتبعهم الغاوون"ی شعرا، شیطان خوانده است: سوره

 تواند آشکار باشد. ی افالطونی بر قرآن بیش از این نمیانگار تاثیر فکر و فلسفه

ی خویش جایی برای سُرایش و سرایندگان قائل نبود ی فاضلهمدینه فیلسوفی که در

ی اعراب، زرتشتِ پیامبر، ! این جفاکاری در حالی است که در ایران پیش از حمله
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خود کیومرث را به  "داستان آفرینش"بوده است و تفکر ایرانشهری در  "گاثها"شاعر 

 جای آدم و حوا به صحنه آورده است. 

 ی اسالم بر ایران، کشاکش تاریخی بر سر حق حیات شاعر و سلطه منتها پس از

سُرایش بر قرار بوده است. از یکسو شاعری که خیال خود را با کلمات به پرواز در 

شده که در پی جا انداختن کالم آورده، خواه ناخواه با حاکم و حاکمیتی درگیر میمی

 و تثبیت قدرت خود بوده است. 

 ی شود با سلسلهکشاکش در تاریخ جدید ایران همزمان می نقطه عطفی از این

صفویه. سپس آن کشاکش که در بطن خود یک برتری طلبی و چالش فرهنگی است، 

رسد. آنگاه، یعنی از ی جدیدی میی به راه افتادن جنبش مشروطه به مرحلهدر زمانه

ی تبعید با مسئله چهار نسل ایرانی راو  میالدی تا امروز، کشاکش تاریخی سه 1152

 اند.کند. نسلهای متفاوتی که با عمر خود امر دربدری را معنا کردهدرگیر می

 به واقع این خودکامگی قدرتمداران از یکسو و چالش فرهنگی اهل قلم از سوی دیگر، 

ی اقتدار افراد مختلفی را با آثارشان به صحنه آورده است. اگر صائب و کلیم، به زمانه

ی غربت و نگارش ادبیات تبعید باشند، هایی برای تجربهیخ صفی، نمونهنوادگان ش

ای در میرد، نمونهشاعری مثل الهوتی، که در شهر مسکو زیر فرمان استالین می

جرمم در این  "سراید:تاریخ صدسال اخیر ما است. اویی که در تشریح حال خود می

کو شدم/ او بسته هر طرف به محیط ستم این بود که من/ حس دارم و ممیز بد از ن

 ."رخ من در امید/ عقل مرا ببین که طرفدار او شدم

 به هر ترتیب فراز و نشیبهای زندگی الهوتی به خودی خود افسانه مشهوری است از 

پاکبازی انسانی در دفاع از آزادی بیان و اندیشه. حتا اگر از منظر امروزی ما 

 یسم روسی باشد. آزادیخواهیش مُلهم از ایدئولوژی مارکس

بهر صورت این بخشی از پایداری آدمی در جهت تحول فرهنگی به دوران مشروطه 

 اش هستند. است که هواداران مشروعه برندگان قمار سیاسی خواهی

 شایان توجه است که زبان فارسی به هنگام مشروطه خواهی دیگر فقط شاعر تبعیدی 

نگار نیز افزوده شده است. ترجم و روزنامهندارد زیرا به جمع تبعیدیانش نویسنده، م
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های میرزاحبیب اصفهانی، میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی از جمله چهره

 پذیری ادبی در جمعیت ایرانی تبعیدیان هستند. شاخص کثرت

 آیند، تبعید پس از ورز که از انواع مختلف ادبی میبه جز این افزایش عناصر فرهنگ

دهد. زیرا سرکوب سیاسی، مشخص معنای خود را نیز گسترش میمشروطه بطور 

تنگ نظری قومی و نامالیمات فرهنگی گاهی تک به تک و گاه به صورت ترکیبی 

 شوند. ساز تبعید میسبب

شود به قلمرو ه تبعید گاه منوط میک است. چناناین اتفاقات البته عالمگیر بوده

نست همینگوی به تصمیم خود از موطن اختیار)مثال داستانویس مشهوری چون ار

 ی قلمرو اجبار است. دور می شود( و گاه تبعید وابسته

شود ترکیه را ترک کند و تابعیتش را برای چند شاعری چون ناظم حکمت وادار می

ی حیات ملی ما نیز سرایت گونی معنای تبعید به حیطهکنند. این گونادهه ساقط می

اهلل خمینی را دامن روح1251علنی همانطور که به سال کرده است. گاهی با احکام 

برای خیل  58ای که حکومت خمینی بعد از سال گرفت و گاهی با فرمانهای نانوشته

 بیشمار ایرانیان وضع کرد. 

ه ما از هر سه ستون ک ی ملی و کشوری ما بدل شد. چناناز این پس تبعید به مسئله

تصاد و سیاست و فرهنگ، نمایندگانی در انیران ی امروزی بشر، یعنی اقاصلی جامعه

پناهجویان "ی کسب و کار بگذریم که در غرب داریم. اگر از نمایندگان حوزه

گیرند و به عالم مکتوبات و قلم التفاتی ندارند، اما از افراد و نام می "اقتصادی

 ت.شود گذشی دیگر، یعنی فرهنگ و سیاست، نمیدستاوردهایشان در آن دو حوزه

 بندیهای مختلف ایشان گونی تبعیدیان، سراغ تعریف دستهبنابراین پرداختن ما به گونا

رود. براین منوال زندگی و آفرینش هنرمندانی نظیر هدایت، گلستان ، چوبک و می

 دهد. رؤیایی را فقط زیر سقف مفهوم تبعیدیان فرهنگی توضیح می

گ علوی و ساعدی و نادرپور و کسانی که همزمان در کنار همقطارانی مثل بزر

 زیند. و هنوز می اسماعیل خویی و...، در نیم قرن قبل زیسته
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ی گذشته های مشهور تبعیدیان سیاسی معاصر و دو دههسه نفر اخیر از چهره

هستند. آنهم با آثار ادبی و قلمی که سند و مدرک اساسی این تقابل سیاسی با 

 است.  51ماه حاکمیت بعد از انقالب بهمن

خود را که واکنشی به مسببین غربت گزینی "ی شیطانیآیه"ه نادرپور شعر ک چنان

آری، فریب کاری ابلیس و بیم مار/ انبوه مرد و "کند: او است، اینچنین جمعبندی می

ی شاعر در آسمان/ شعری نگفته را/ به طنز زن را بیمار کرده بود/تنها، هنوز، سایه

د:/نه، شیطان به چشم مردم ایران زمین، خداست:/ زان سرومیخویش، بدین گونه

 "اند به شیطان زمام ما.روسپرده

 یی خود حتا قوالبی چون قصیده "بیدرکجا"اسماعیل خویی نیز که در اشعار تبعید و 

و رباعی را به خدمت گرفته تا علیه بیداد حاکمیت و قدرتمداران مرتجع زمانه 

بهنگام در فضای اوزان نیمایی یک ماموت را خاموش نباشد، در شعری با نام نا

یخهای باستان که تَرک  "کشد: همچون تمثیل هیئت حاکمه به تصویر می

ی کدام زمین لرزه(، /در نابهنگام و/در ناگهانه، /دیگربار،/زیرِنگاه خورند/ )به کارآییمی

/ های فرتوت ازی رگبار،/ماموتی آذرخش و تندر/ و در فضای جنگلیو قهقهه

خیزند/ و ز منخرین و هَرم های دورترین دورانِ گمشده در ناکجای زمان/برمیتابوت

های جانگزای و توانای خویش/ قیر آتش جهنمِ از یاد رفته را/ باز/ بیرون نَفَس

 . "ریزند...می

 های مختلف شکوفایی ادبی و آفرینش هنری و گونی عناصر تبعیدی که از شاخهگونه

گی اشکال ای ضمنی به پیچیدی خود اشارهپوشیده آیند، در الیهیتالش مطبوعاتی م

بیدادگری دارند. زیرا از این پس فرد تبعیدی، کسی نیست که فقط یک نفر حکم 

تبعید او را داده باشد. چون برای به اجرا گذاشتن حکم تبعید و فعلیت بخشیدن به 

اب کلیسا که در زبان حکمت زندگی در غربت، از قرن هژده ببعد، فقط سلطان یا ارب

 کنند. سیاسی به نیروهای کلریکال معروفند، میدانداری نمی

ئولوژیهای نژادپرستانه و زورمدار نیز سهمی فجیع ی تاریخی به بعد ایداز این مرحله

 گیرند. در بیدادگری به عهده می
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همچون  ی کشتار و سرگردانی اقوام یهود و ارمنی و کرد و فلسطینی،به جز نمونه

های آشنای قوم ستیزی تاریخ، گریختن شاعری چون هاینریش هاینه از آلمان نمونه

به فرانسه سرآغاز فصل دیگری از آوارگی شاعران بیشمار و اندیشگران فرهیخته در 

اروپا است. همان هاینریش هاینه آزادیخواهی که در شعری با نام طرحی از آلمان از 

/فقط افکنم بر سرزمین آلمانفراز کوه/نظری می چون اکنون از"آورد:جمله می

/و من آرامش طالیی را لولند در گوری عظیم/که میبینممردمانی کوتوله می

/که عجین است با غل و زنجیر /تا چیره شود بر غوغای خون و رگ آلمانیجویممی

/ نامند/خویش را شریان خلق میدست و پایشان/.../ نورچشمیهای ابریشمپوش

گیرند/ و مزدوران، در هیبت سروران، سینه ستبر اوباشان، القاب افتخاری می

 "کنند.می

 (، این شاعر تبعیدی مشهور که به تعبیری پدر شعر مدرن 1851 _1111) هاینه

جهان و محبوب کسانی چون شارل بودلر و فریدریش نیچه بوده است، بیش از نیم 

و واجور اروپایی آن را در آثار خود پیش  های جورقرن پیش تر از ظهور خودکامگی

ها و همچنین فریبکاری هایی متکی بر بسیج میلیونی تودهکند. دیکتاتوربینی می

شان برای شاعر و دگراندیش ناهمنوا رهبر فرهمند. نظامهای سیاسی که پیامد تثبیت

 ت. با ظلم و ستم چیزی جز اجبار گریختن از شهر و دیار خویش در پی نداشته اس

کشد. شعر شاعر چنین است که بازیابی موطن و آرامش به ساحت رویا و آرزو پر می

همراه  "ای برای این وضعیت است:نمونه "آرامش"تبعیدی الزه السکه شولر با عنوان 

ها خواهم که گردش روم/ در کوهستانهای میهنم/ و بر باالی درهآدمی آرام، می

ک نسیم/ همه جا درختان سدر کهنسال/ و شکوفه هایم را پُر کنم از هوای سبسینه

جویم دستانی اند/ زیر بار بالهای پروازم/ همواره میهایم اما خم گشتهبارد/ شانهمی

 "آرام را/ تا با میهنم به گردش روم.

 شاعر همچون قربانی بیگناه در تبعید با مجازاتی سخت و غیر انسانی دست و پنچه 

 برد. شاهدان تراژدی خونبار بشریت. کشد و رنج مییی میکند. درد جدانرم می
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اینان مصادیقی از ملل مختلف هستند. از پاسترناک و ماندلشتام و برودسکی گرفته تا 

 اند. میلوش و کوندرا که از شرق اروپا در درازای قرن به غربت گریخته

یش هاینه همچنین کسی چون برتولت برشت که شعرش در زبان آلمانی پیرو هاینر

مایحتاج حیات را  " سروده:  Exilْشود. اویی که در شعری با عنوان تبعید قلمداد می

کند یادگارهای گیرد/ و با صرفه جویی خرج می/ تبعیدی از محیطی غریبه می

گیرند / نه سالمی/ نه سراغی / نه توجهی/ ستایشی در کار خویش را/ از او سراغی نمی

 "ضر حضور ندارد. /...نیست/ تبعیدی در حال حا

 اند، بایستی از خیل نویسندگان و به جز شاعران که پیشقراوالن به تبعید رفتن بوده

ی بیست نیز گفت. کسانی نظیر توماس مان، بنیامین و بلوخ و متفکران آواره در سده

آدورنو. این فرهیختگان که هر کدام برای باروری یک مکتب فکری و تحول فرهنگی 

ی نازیسم از زادگاه خویش دور ی سالهای کابوسی سلطهاند، به هنگامهشتهکارآیی دا

اند. مثل والتر اند. از اینان برخی در حین فرار و اقامت در تبعیدگاه جان سپردهبوده

ی توانای لهستانی باشند که بنیامین تا مصداق صحت سخن گومبرویچ نویسنده

 ریبه نیست. گفته، تبعید چیزی جز گورستانهای سرزمین غ

 ی والتر بنیامین را ی آخرین دست نوشتهترجمه ،"در ستایش تبعید"یادشده کتاب 

در بر دارد که در حین حس استیصال به مسائلی چون رستگاری بشر و مشکالت 

ی تبعید جان سالم بدر برده، با روح و زمانه پرداخته است. اما برخی که از دام مهلکه

 اند.ان سرنگونی توتالیتاریسم در آتیه بودهروانی جراحت یافته، شاهد

 ی آن شعر معروف برتولت برشت)همواره ناروا ی اخیر که برپایهاز میان این دسته

گذارند( همگی تبعیدی هستند و نه مهاجر، ام این اسم مهاجری که بر ما میدانسته

 ام.پرداختهخود به معرفی دو نفرشان در کتاب 

 اش بر عنصر آدورنو هستند. حضور اولی بخاطر پافشاریتئودور این دو، ارنست بلوخ و

و نیز طرح و تشریح  "پرنسیپ امید"امید در تبعید و نگاشتن اثر فلسفی مهمی بانام 

است. این شرح یکی از نکات محوری کتابی از او است با نام "ناهمزمانگی"مفهوم 

 ."میراث این زمانه"
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نیان در تبعید، با نگاهی اجمالی به نشریات بررسی دستاوردهای ایرادر کتاب من 

 شود. یاد غالمحسین ساعدی)گوهر مراد( شروع میمرزی و به جُستارنویسی زندهبرون

ای که در الفبای تبعید ساعدی، داستان نویس توانایی بود و در همان چند سرمقاله

ادبیات نگاشت سعی در توضیح و تبین مفاهیم کلیدی کرد. از یکسو ماهیت معترض 

تبعید را خاطر نشان ساخت که این خود بر معنا و مفهوم شخصیت آواره و سرگردان 

اش استوار است. از سوی دیگر همین ماهیت و معنا بود و نیز تالش فرهنگی و ادبی

 ساخت. که آثاری از این دست را از ادبیات مهاجرت متمایز می

ی آثار تبعید تبعید، خود در ارائه با اینحال ساعدی به رغم این تاکید بر معنای خاص

فرسا را دوام نیاورد. وی پایدار نشد و به خاطر حساسیتهای خویش دوران طاقت

شاهدی شد برای سخن گومبرویچ که تبعید را مترادف گورستانهای غریبه گرفته 

 است. 

ای از منتها شاید آرمیدن در پرالشزی که هدایت را در بر دارد برای ساعدی نشانه

ی الفبای چاپ پاریس) افتن همدل بوده باشد. مگر در یادبودی برای هدایت، نشریهی

 (، ساعدی نخواسته بود که برخیزد آن کوکب هدایت؟3شماره 

 بهرحال پرالشز پاریسی، گورستان خاصی برای ما است که پس از هدایت و ساعدی، 

شود. اویی که یی میمهماندار شاعرشوریده و جوانمرگ ایرانی با نام کمال رفعت صفا

، یکی از "جهان در جهان"به هنگامه شکفتن در غربت از شاخه زندگی چیده شد، در 

باران و شبنم علفهای ناشناس/ و اشگ  "چند شعر درخشانش، از جمله آورده است:

یابد/.../وطن کنم/ وطن معنایی دیگر میمالحان آواره را که از پلکهایم پاک می

خیزد و /در گردباد بیست سالگی گم دکی که از گاهواره برمیچیست؟/ همان غبار کو

شود؟/چه کردم؟/ کوشیدم تا اندکی از پدرم هوشیارتر باشم/ نشد/ به تالطم در می

های مادرم نباشد/ نشد./ وطن چیست؟/ چه جای افتادم تا میراث من، آشفتگی

 "ا به زبان ناشناس؟/...افتخار:/ که جالد، فرمان مرگ مقرر را/ به زبان تو قرائت کند/ی
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اند که گورستان یگانه مکان آنان ورزان فقط در مرگ خالصه نگشتهاما این فرهنگ

محسوب گردد. شهرهایی چون تفلیس) با آخوندزاده(، استانبول) با دهخدا(، پاریس و 

 اند. های تولید آثار هنری و ادبی بودهها و کارگاهبمبئی )با هدایت( و... آزمایشگاه

ی ما داشته شاید شهر برلن سهم بسزایی در فرهنگ مدرنیته ر این یک قرن و نیمد

ی نُت موسیقی )علینقی وزیری( و سرآغاز داستان باشد. چنانچه در آنجا اولین صفحه

زاده و تقی "کاوه"ی نویسی مدرن )جمالزاده( نگاشته شده است. تاثیرات نشریه

اند، دیگر بر همگان ه در برلن نشو و نما نمودهپردازیهای ارانی و خلیل ملکی کنظریه

 آشکار است و نیازی به اشاره ندارد.

 وطن همچون وجدانی بیدار سایه به در پایان این نکته را نیز خالصه بگوئیم که و اما  

رود فقط یک مفهوم نیست که در ذهن خانه کرده باشد. وطن سایه تبعیدیان راه می

نشیند وگاه همراه آه گی است که گاه بر پوست میبیش از هرچیزی یک حس همیش

زند. این نوع تجربه از حضور وطن را انکار تنها در برون مرز از سینه بیرون می

 شود کسب کرد.می

 

  
  



 

 کوشیار پارسی

 

 بولگاکفهمسر چهارم 
 

 
یف که زیر سلطه امپراتوری روسیه بود، در کی 1811مه  15میخاییل بولگاکف در 

هاش از د. نخستین فرزند بود. چهار خواهر و دو برادر داشت. پدر و مادربزرگزاده ش

اش استاد مدرسه عالی های روس بودند، پدرش آفاناسی ایوانویچ تا سال مرگارتدکس

کرد. مادرش تا زمان ازدواج های اروپایی تدریس میخداشناسی بود و تاریخ دین

 کار پرداخت.  آموزگار بود و پس از مرگ شوهر دوباره به

 

بود. چندان تاچانا نیکوالیوا الپا میخاییل بولگاکف سه بار ازدواج کرد. نخستین، 

ی بولگاکف نبود، چون تنها تحصیالت دبیرستانی داشت و با جهان محبوب خانواده

کمک  -بولگاکف –ای نداشت. او با سختی بسیار به پزشک جوان ادبیات و هنر میانه

فین را ترک کند. دومین همسر، لیوبوف بلوزرسکایا بود که فرانسه کرد تا اعتیاد به مر
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شناخت. سومین ، یلنا دانست، در خارج به سر برده بود و بسیاری هنرمندان را میمی

نورنبرگ بود. زنی بسیار زیبا و سرزنده و عاشق برپاکردن جشن و مهمانی و با 

های بولگاکف بود و تا پایان عمر دار کاراستعداد شگرف در چانه زنی با ناشران. دوست

کوشید جان تازه به کارهای  1152او بود که پس از بولگاکف با او زندگی کرد. هم

 بولگاکف دمیده و اندک اندک از سد سانسور گذشته و کارها را به چاپ برساند. 

توان اش پیدا شد که میبیست سال پس از مرگ بولگاکف، زن دیگری در هستی

 امید: همسر چهارم ن

ی بولگاکف ی دکترا درباره( امریکایی رسالهEllendea Profferالندآ پروفر )

ی کارهای ش را ترجمه و با یاری همسر ناشرش کوشید تا همهینوشت، کارها

صفحه منتشر کرده که  215ی نفیسی از او در نامهبولگاکف را منتشر کند. زندگی

 گیرد.  رمیهای زندگی بولگاکف بسایه از بسیاری جنبه

های پیش از در مورد دیدگاه سیاسی بولگاکف گوناگون است. نوشتهنظرات 

رود، ادعا دارند که او به چپ گرایش داشته و گونه که انتظار میگالسنوست؛ آن

تر باشد، عکس آن را های پس از گالسنوست که باید به واقعیت نزدیکنوشته

در شرح  -نامه نویسانیکی از زندگی -( Lesley Milneمیلنه ) گویند. لسلیمی

سلطنت طلب  1181ی چاپ شده در نامهشخصیت او نوشته که بر اساس زندگی
ها و ی کسان جز سوسیالیستبوده است. البته زمانی همهتندروی شووینیست 

ها نامیدند. روشن است که او به سفیدها و نه سرخها را سلطنت طلب میآنارشیست

یف و قفقاز نشان از این در کیهای موجود از زندگی او ت. گزارشتر داشگرایش بیش

دار و مدافع سرسخت تزارها نیز نبوده است. به زمان جنگ داخلی دارند. چندان طرف

گزینش آسان نیست. دو برادر بولگاکف راه سپیدها را گزیده و به پاریس گریختند. در 

اند. ای مدرن بودهنیم که خانوادهخوای خواهرش نادژدا میهای منتشر شدهیادداشت

گران ادبی تر پژوهشکه بیش -نامه باشد خودزندگیگارد سپید اگر بپذیریم که رمان 

 ، حرف درستی است این.-بر این نظرند
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ی سی کیلومتری زمینی در روستای بوتشا به فاصله 1155پدر بولگاکف به سال 

و زمان  1111ت. خانه به سال ای برای تعطیالت در آن ساخیف خرید و خانهکی

 –درگذشته بود؛ از سرطان کلیه  1151جنگ داخلی در آتش سوخت. پدر به سال 

 همان بیماری که گریبان میخاییل را نیز گرفت. 

تحصیل را  1151یف رفت و سال به نخستین دبیرستان کی 1152میخاییل به سال 

به همان دبیرستان  -تر از اونسال جوایک –به پایان رساند.  کنستانتین پاستوسکی 

ش با در شرح آشنایی "سرگذشت یک زندگی"های خود را با نام رفت و یادداشت

در روسیه منتشر شد.  در آن توضیح داده است که  1155بولگاکف نوشت که به سال 

 ها. دبیرستان دو بخش داشت، یکی برای اشراف و دیگری دموکرات

های دارهای بزرگ، مقامها، زمیند، پسران ژنرالها بودنگندهدر بخش نخست کله

دارها. در بخش دیگر پسران روشنفکران، کارمندان معمولی دولت، باالی دولتی و پول

آموزان دو بخش رفتار دشمنانه و تحقیرآمیز نسبت به ها. دانشیهودیان و لهستانی

گرفت. رمیبار در سال، در پاییز جنگ سنتی میان دو گروه د هم داشتند. یک

گزیدند. یک بار بی های مختلف میهای دشمن شیوهآموزگاران برای جدا کردن گروه

بردند به موزه یا در فرستادندشان به خانه، بار دیگر دو سه کالس را میهیچ دلیل می

 شد. همه سود نداشت. زنگ تفریح دعوا شروع میبستند. اینحیاط را می

نک ناآرامی بود که بعدها شد میخاییل بولگاکف در صف جلوی مبارزان همیشه جوا

خورده خرهای شکستپرداخت و کلهی شور و توان به زد و خورد مینویسنده. با همه

ی دعوا زیر پا گذاشته و با سگک دیدند جز شایعه پراکنی که او قاعدههیچ چاره نمی

 فلزی کمربند زده. کسی نبود باور کند جز خودشان.  

رحم بود در کاربرد واژگان و ه بود و شاداب و زبان تیزی داشت. بیبولگاکف سرزند

های گوگول های نمایشهمیشه پاسخ و شوخی در آستین داشت. نام شخصیت

آفرید با اغراق بسیار گذاشت بر دبیران. جهان خیالی میمیرا های مرده( )جان

 کردند. ها که همه باور میی آدمدرباره
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ی های زیبا در تماشاخانهرهنگ به ما آموخته بودند و به نمایشآموزگاران عشق به ف"

یف، شوق به شعر و فلسفه. شاد بودیم که در دوران مدرسه نویسندگانی چون کی

سازی چون اسکریابین چخوف و تولستوی، نگارگرانی چون سروف و لویتان، آهنگ

ساالن که از دیرباز رگهای بزاز یاد برده بودیم، بحث 1155هنوز زنده بودند. انقالب 

چون شعارهای چاپ یف جریان داشت. کارهای پلخانف و چرنیشفسکی، همدر کی

ی جهان، متحد شوید! شده بر کاغذهای خاکستری از یاد برده بودیم: پرولتاریای همه

 "خواندیم.گو که هنوز مانیفست کمونیست می

 

یف ثبت نام کرد. سال ی پزشکی دانشگاه کیدر دانشکده 1151بولگاکف به سال 

در امتحانات برای ادامه تحصیل در سال  1153التحصیل شد. به سال فارغ 1112

کرد برای اش آن بود که زمان تحصیل به عنوان قطاربان کار میآینده رد شد. دلیل

کیلومتری به ساراتف و دیدن تاچانا نیکوالیوا الپا که در  1555درآوردن خرج سفر 

 همسرش شد. آپریل نخستین  32

ترین دختر کارمند در دیدار خانوادگی با او آشنا شده بود. تاچانا جوان 1158سال 

ی عالی دار تزار بود که در ساراتف دبیرستان را به پایان رساند و بعد به مدرسهطرف

 از تاچانا جدا شد.    1135یف آمد. بولگاکف سال دختران در کی

به کار  1115ه و آسان بولگاکف هم بود. سال جنگ جهانی نخست، پایان زندگی ساد

 در بیمارستان صحرایی ارتش پرداخت. بیمارستان به یاری مادر تاچانا در ساراتف بنا

ش به عنوان دوران طالیی یاد کرده است: گذاشته شده بود. بولگاکف همیشه از جوانی

جوان بی  های زیباترین شهر کشور نسلکه در پارک ای، دورانیدوران افسانه'

ی کرد. در قلب این نسل اطمینان خاطر وجود داشت که همهای زندگی میدغدغه

ای سپید، آرام و نرم در گرگ و میش طلوع خورشید زندگی پیش ِ رو چون شکوفه

های آرمیده در نور آفتاب، برف زمستان، نه سرد که با خواهد شکفت... با خیابان

باره جنگ ای شکست و یکی افسانهنماند. زمانههای درشت درخشان... اما چنان دانه

  'درگرفت.
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التحصیل شد و به عنوان داوطلب صلیب سرخ در بیمارستان فارغ 1112سال 

جا کار جراحی آموخت. ی جنوب غربی به کار پرداخت. همانصحرایی جبهه

همسرش به عنوان پرستار دستیارش بود در قطع کردن دست و پای سربازان مجروح. 

ی سربازان، به مرفین عادت کرد. اند که به دلیل مکیدن زخم آلودهاند و نوشتهتهگف

به جای دیگر فرستادندش و دست آخر به دلیل بیماری اخراج شد و از طریق مسکو 

ها بود بازگشت. در مسکو کوشید از ارتش بیرون بیاید یف که در اشغال آلمانبه کی

 از خدمت در ارتش معاف شد.  1118که نشد. دست آخر در فوریه سال 

، اساس نُه داستان است که از اگوست 1111تا  1112های ی سالاش در میانهتجربه

نه داستان به سال  های پزشکی چاپ شدند. ایننامهدر گاه 1131تا دسامبر  1135

ای منتشر شد.  داستان در مجموعه های یک پزشک جوانیادداشتبا نام  1122

استانی است که از بولگاکف در اتحاد جماهیر شوروی چاپ شد. آخرین د مرفین

ی پزشکی چاپ کرد، وگرنه نامهها را در گاهبولگاکف برای گریز از سانسور داستان

 ها در نشریات معمول امکان نداشت. چاپ همین

یف بازگشت، انقالب آغاز شده بود. اندکی پیش از که بولگاکف به کی 1111سال 

ی شهر غارت شده و فرمانده آلمانی کشته شده بود. یف انبار اسلحهیاش به کآمدن

شرح داده شده است. کتابی که قرار بود نخستین بخش  گارد سپیدداد در هر دو روی

ای در آمد که توقیف شد. این بخش تنها نامهدر گاه 1135از تریلوژی باشد به سال 

ها داشتند شهر بود، آلمان شغالپرداخته است. شهر در ا 1118به پیش از کریسمس 

بودند. جمعیت  های اوکراین قدرت به دست گرفتهکردند و ناسیونالیسترا ترک می

تاج و تخت  1111شهر با ورود پناهندگان دوبرابر شده بود. نیکالی دوم در ماه مارس 

ها دموکرات-به برادرش سپرده که او نیز اندکی بعد آن را به دولت موقت لیبرال

پرد. این دولت موقت نیز بیش از هشت ماه دوام نداشت. بولگاکف برای زندگی به س

 کرد. ی پدری رفت. مادرش با همسر دوم در آن زندگی میخانه

یف به درمان بیماران مقاربتی در مطب پرداخت و همراه همسرش تا پاییز در کی 

های د: ناسیونالیستافتایف هر بار به دست گروهی میجا ماند. شهر کیهمان 1111
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 15ی مختلف سپیدها. خود بولگاکف گفته است که ها، دو شاخهاوکراین، آنارشیست

بار آن بوده است.  15های مختلف افتاد و او خود شاهد بار قدرت به دست گروه

ها با هم پیمان صلح بستند. دو برادر سپیدها به امید حمایت در برابر بلشویک

شنید که هر دو جان  1133سپید درآمدند و او در مارس بولگاکف به خدمت ارتش 

شان پزشک است و دیگری به اند. یکیسالم از جنگ به در برده و به پاریس رفته

گذراند. در فوریه ی کالسیک با نواختن باالالیکا و رانندگی تاکسی زندگی میشیوه

سر باز زد و بعد از  های گوناگونارتش سپید او را احضار کرد، اما او به بهانه 1111

به عنوان پزشک در  1111حال در سپتامبر ها مخفی شد. با اینترس احضار بلشویک

 ارتش سپید به کار گمارده شد. 

 تاج سرخکرد. داستان  های جنگ داخلیداستانشروع به کار روی  1118از تابستان 

برادر  شود جلویی مردی است که موفق نمیچاپ شد، درباره 1133که به سال 

شروع به نوشتن رمان  1133ترش را در وارد شدن به ارتش سپید بگیرد. سال کوچک

ش کرد که همان موضوع را دارد. تنها بخشی از این رمان به زمان زندگی گارد سپید

در لتونی و بعد  1131ها به چاپ رسید. متن کامل آن به سال نامهدر یکی از گاه

ای با همین موضوع در دوران نامهست، زیرا نمایشپاریس منتشر شد. اندکی غریب ا

 استالین موفقیت بسیار یافت. 

به مقاومت در برابر  1118اش تاچانا، بولگاکف در دسامبر ی همسر نخستبه گفته

خورده به خانه بازگشت. بعد همان های اوکراین پرداخت و شکستناسیونالیست

تند. سرنوشت پزشکان در دوران انقالب ها او را به خدمت در ارتش گرفناسیونالیست

جا این است )مثل دکتر ژیواگوی پاسترناک(.  پس از دیدن قتل یک یهودی از آن

اش شرح داده شده است. سپیدها در فرار کرد. این صحنه بارها در کارهای گوناگون

جا او را به خدمت گرفتند و به گروزنی )چچن کنونی( فرستادند. آن 1111سپتامبر 

که از  1135ها رسیدگی کند. سال بور بود بی تجهیزات و بیمارستان به زخمیمج

همسرش جدا شد، بطری شامپانی به او داده و قول گرفت که هرگز هیچ از 

اش در ارتش سپید بروز ندهد. تاچانا به قول عمل کرده و همیشه گفت که گذشته
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سی که به بولگاکف نامه نویخدمت در ارتش سپید به زور بوده است. دو زندگی

گویند حضور در ارتش اند، بر اساس اسناد موجود نظر دیگری دارند. آنان میپرداخته

های چاپ شده در سپید، عکس ادعای بولگاکف، به زور نبوده است. میلنه نوشته

اند. آورد که نه ضد بلشویکی، بلکه کارهای دست دوم ادبیگروزنی را شاهد می

بیند که جهان در برابر ماند. دارد میه شکایت نویسنده میهایی ضعیف که بداستان

به در رفاه غرب، که  دیگران در اش رو به نابودی است و باید بجنگد، در حالیچشمان

کنند و کتاب نویسند، پژوهش میخوانند، میدهند، میزندگی بی دغدغه ادامه می

( Schoellerشولر )  'ازنده.بافی آدم بفلسفه'نویسد که کنند. میلنه میمنتشر می

 بوده تبلیغاتی یاستفاده برای نوشته این که گویدمی اما -دیگر نویس نامهزندگی –

 1135ی ای چون بولگاکف در روسیهکردهطبیعی است که آدم تحصیل شاید.. است

چه مهم است نگاه آدمی است که جهان را رو به نابودی خود را بازنده ببیند. آن

ترسید، اما جبون دست و پا بسته. این نشان جبن بولگاکف نیست. او میبیند. می

 نبود. 

انگیزیسیون یف چاپ شد با عنوان در کی "اکو"ی سه گزارش در روزنامه 1111سال 

های شکا )بعدها ها به جنایتدر این مقالهگر. های یک گزارششوروی، از یادداشت

GPOe ،NKVD ،MVD ،KGB  و اکنونFSBتا  855اخته است. بین ( پرد

ی زیر شکنجه کشته شدند. به وترین مدت به دست افسران شورنفر در کوتاه 155

پرداخته است و کارمزد ماموران مخفی، ارتشیان، کارمندان  های شکنجهشیوه

ی سپید خود ها. بولگاکف دلیل کافی داشت تا از گذشتهها و لتونیشوروی، چینی

اش، گرچه هرگز چیزی بروز د با خبر بوده باشند از گذشتهها بایچیزی نگوید. شوروی

ی سفر به های مکرر، هرگز اجازهدانیم که بولگاکف، به رغم درخواستندادند. اما می

 ش اطمینان نداشتند.  خارج کشور نیافت. البد به

ها از گروزنی بازگشتند و بولگاکف ماند، چون به بیماری تیفوس مبتال شده بود. سپید

کرد. آمدن اش به خارج مهاجرت میشد، بی گمان چون برادرانر چنین نمیاگ

ی خود به ها، هرج و مرج و فرار کارمندان دولتی به او امکان داد تا گذشتهبلشویک
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عنوان پزشک را پنهان کند. بی گمان از ترس دوباره به خدمت گمارده شدن. آخر ماه 

اه آنجا ماند و کوشید تا با کشتی به تنها به باکو و تفلیس رفت. دو م 1131می 

جا با اوزیپ مندلشتایم آشنا شد. همسرش را برای مراقبت از قسطنطنیه برود. آن

اگر شش ماه از من خبری نشنیدی، 'خواهرش به مسکو فرستاد، با این سفارش که 

  موفق به فرار نشد و به مسکو بازگشت.  'هام را بسوزان.ی نوشتههمه

های گوناگون نقد و معرفی کتاب و پاورقی نامهها و گاهبرای روزنامه 1131تا سپتامبر 

ی محلی نوشت. برای تماشاخانه عشاق گِلیننامه کمدی با نام نوشت. پنج نمایشمی

کارمندان تماشاخانه که بلشویک بودند، کارها را دوست داشتند اما به دلیل نیاز روز 

برادران ی اجرا گرفت؛ یکی و کار دیگر اما اجازهرا رد کردند.  دتر آنبه کارهای جدی

 1155شد. موضوع آن مربوط به انقالب گارد سپید بود که بعدتر اساس رمان  توربین

، روزی که پزشکی را کنار 1135فوریه  15بود. بولگاکف خود شروع کار نویسندگی را 

 داند.  گذاشت، می

نوشت که به  دختر کوهستانبه نام رمانی  -سلزکین -اش در قفقاز یکی از همکاران

های آن رمان بولگاکف است، آدمی مرموز منتشر شد. یکی از شخصیت 1135سال 

ش هیچ بروز ی پزشکیی حرفهکه پنهانی به نوشتن رمان مشغول است و درباره

ای است بی پاسخ داد. شخصیت آن نویسنده برف سیاهدهد. بولگاکف در رمان نمی

نمایش خوانده -که بولگاکف آن را رمان برف سیاهکاک.  در استعداد، حسود و ش

گیرد گیرند و تصمیم میها یکی یکی جان میبیند که شخصیتاست، نویسنده می

ی جهان نمایش. برخی آنان را به صحنه نمایش بکشاند. رمانی سرشار از طنز درباره

ی درباره های روی سرآستینیادداشتهای دیگر بولگاکف با عنوان از نوشته

دادهای واقعی گردآوری و منتشر شد. در آغاز همین کتاب برای نخستین بار روی

مرشد و همین جمله در  "توان کرد.چه نوشته شده، نابود نمیآن"است: نوشته

 . سوزندها نمینوشتهدستتکرار شده که:  مارگاریتا

کرده است که  ی پتروگراد چاپ شد اشارهها که در روزنامهدر یکی از نوشته

نویسندگان ابله هنوز به مقاومت فوتوریستی در برابر نویسندگانی چون پوشکین، 
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پردازند.  سلزکین در همان روزنامه او را کمونیست نامید. مولیر و گوگل می

کمونیست آن زمان به معنای ضد انقالب بود، چون پوشکین و گوگل و مولیر از 

 نویسندگان محبوب بولگاکف بودند. 

به مسکو بازگشت. تالش برای فرار به خارج شکست  1131بولگاکف در سپتامبر 

یف را ترک کرد. اندکی پس از ی اوزیپ مندلشتایم کیخورده بود و به توصیه

 15در بولشایا سادووایا، آپارتمان  55ی چهارم ساختمان شماره بازگشت به طبقه

جا زندگی کرد. در همان 1135ساکن شد. تا زمان جدایی از همسرش در آپریل 

 -25شماره  –ی پنجم همان ساختمان تری در طبقهها آپارتمان آرامآخرین ماه

گذرد. از سال اجاره کرد. بخش مهمی از مرشد و مارگاریتا در همین آپارتمان می

 اند. ی بولگاکف تبدیل شدهبه موزه 25و  15هر دو آپارتمان  3552

داشتند، شورای ساکنان  55ان در ساختمان شماره که قصد اجاره آپارتم 1131سال 

ای نوشت تا نظر شورا عوض شود. نامه -همسر لنین –جلوگیری کردند. کروپسکایا 

اندازند ای پر سر و صدا با مستاجرانی که مدام دعوا راه میخانه"شولر نوشته است: 

بقه پنجم به ط کمون کارگریبارها در کار بولگاکف تکرار شده است. در داستان 

ای با صد و هفتاد پنجره پرداخته است که بعدها ساختمان عظیم خاکستری تیره

 گاه پنهانی در مسکو. زیارت –شود در مرشد و مارگاریتا ای میصحنه

 ها روی سرآستینهای پزشک جوان، یادداشتیادداشتبولگاکف در همین ساختمان 

شت. اتحاد جماهیر شوری تازه بنا شده های کوتاه طنز نوها و نوشتهو بسیاری پاورقی

ها، بوروکراسی، تورم، بازار سیاه، نمایش مدرن، و موضوع کار او تازه به ثروت رسیده

  فقر عمومی و کمبود مسکن بود. 

یف و شرکت در درگذشت و او پول برای رفتن به کی 1133مادرش در فوریه 

سکایا آشنا شد. بلوسرسکایا به سپاری مادر نداشت. همین زمان با لیوبوف بلوسرخاک

ی نامهزمان جنگ داخلی از طریق قسطنطنیه به پاریس رفته بود. عضو تحریریه گاه

نگاری ازدواج کرده و به سردبیری آلکسی تولستوی در برلین شده، با روزنامه – غروب



 027 و فرهنگبر گستره ادبیات  تبعیدآوای   

از همسر نخست جدا شد و  1135به مسکو بازگشت و از او جدا شد. بولگاکف سال 

بعد با بلوسرسکایا ازدواج کرد. او آشنایان بسیار در جهان ادبیات داشت و  یک سال

تر کارهای بولگاکف را برای چاپ ها بود. پیشاش مرکز رفت و آمد بسیاری چهرهخانه

ی مهاجران براش هایی که بلوسرسکایا دربارهی غروب داده بود. حکایتنامهبه گاه

 اند. انده شدهگنج فراری نامهگفته بود در نمایش

های نامید. از سالمتی، شایعهمی یادداشتاش را های روزانهبولگاکف یادداشت

ی خود بعد بتواند کند تا به گفتهاجتماعی و سیاسی و خبرهای دیگر یادداشت می

ماموران  1132می  1اش. در از جهان هنری پیرامون های واقعیتر بفهمد. گزارشبه

ریزند و سه جعبه پر از اش می(  به خانهGPOeر داخلی )کمیساریای خلق در امو

ی ادبی روسیا نامهبرند. آنان به دنبال اسنادی علیه لژنف ناشر گاههاش مینوشته

(Rossiya هستند. سال )با زحمت بسیار و به کمک ماکسیم گورکی این  1131

تفاده شود، فوری که شاید روزی علیه او اسگیرد و از ترس اینها را پس مییادداشت

ها در بایگانی کمیساریای خلق در امور داخلی سوزاند.  اندکی کپی از این یادداشتمی

باید  -اگر که خوانده باشند –. ماموران دل ِ سگینوشته باقی ماندند. از جمله دست

 حسابی خندیده باشند.  

به  1155در  و آغاز زندگی با همسر سوم تا زمان مرگ 1122سپتامبر  1بولگاکف از 

 نوشتن یادداشت روزانه ادامه داد. 

های روزانه را که در قفقاز نوشته بود سوزاند. اما ی یادداشتنیز همه 1132به سال 

کشف و  1125در  (Synov'ya mullyپسران مال )ها به نام یکی از آن یادداشت

 منتشر شد. 

صفحه به آن  35پیچیده است. میلنه یک بخش در گارد سپید سرگذشت نوشتن 

در برلین خبر داد که بخش  غروبنامه گاه 1135مارس  25پرداخته است. شماره 

روبل برای  255، 1135نخست از تریلوژی بولگاکف آماده انتشار است. اوایل ژانویه 

آغاز کرده دریافت کرد. سیزده بخش نخست  1131چاپ بخش نخست رمانی که از 

ساری خلق برای آموزش، اطالعات و دانش نشریه به چاپ رسید، اما کمیروسیا آن در 
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را توقیف و ناشر را به استونی تبعید کرد. ناشر از ترس مشکل با سانسور حاضر به 

در لتونی و بعد  گارد سپیدمتن کامل  1131چاپ آن به صورت کتاب نشد. سال 

ان از پایان رم -لتونی –پاریس منتشر شد. این دو متن با هم تفاوت دارند. در ریگا 

نامه بازسازی شده و به صورت زیرزمینی منتشر شد. بولگاکف به سال روی نمایش

ی خوبی با گورکی داشت تماس گرفته و که رابطه -کروگ –با ناشر دیگر  1131

رمان در پاریس منتشر شد و  1131کار کرد. سال  گارد سپیدی نهایی روی نسخه

 رجمه شده است. های گوناگون تهمانی است که اکنون به زبان

ای بر نامهاز بولگاکف خواست که نمایش 1135ی هنری مسکو در آپریل تماشاخانه

تر در قفقاز روی آن کار کرده بود، اما این بار باید اساس رمان بنویسد. او پیش

کرد تا از سد سانسور بگذرد. سه نمونه ارایه کرد با حذف و تغییر بسیار، بازنویسی می

روزهای تمرین نمایش  1132ها. در ماه جون سیاری شخصیتاز جمله حذف ب

 1132اکتبر  5آغاز شد که  اداره سانسور بی درنگ توقیف کرد. دست آخر در  توربین

 تر به صحنه رفت. با تغییرات بیش

ی مسکو زیر نظر استانیسالوسکی و والدیمیر نمیروویچ دانچنکو در روسیه تماشاخانه

چخوف برای آن نوشته بود. اما دیر زمانی بود که از جهان و بیرون آن شهرت داشت. 

مدرن فاصله داشت. یکی از کارها برای نزدیک شدن به جهان نمایش مدرن همین 

اند اند و نوشتهکار بولگاکف بود. سر و صدای بسیار و اعتراض فراوان برانگیخت. گفته

دهای تند بر آن نوشته شد. که استالین بیش از ده بار به تماشای آن رفته است. اما نق

نامیده، از ترشحات مغز  توله سگیکی از ناقدان نامدار شخصیت آلکسی توربین را 

گذرد و به روشنی در . نمایش در فضای سپیدها میی سگیسابقهای با نویسنده

 ای بورژوا. خانواده

در  -یاآپارتمان سون –، نمایش دیگری از بولگاکف 1132اکتبر  38سه هفته بعد، در 

ی دیگری از مسکو به صحنه رفت. کمدی در سه بخش. سونیا با دختر تماشاخانه

گیرد که روزها کارگاه ای هفت اتاقه میکارش به رغم کمبود مسکن خانهخدمت

 کده. ها عشرتخیاطی است و شب
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ی هنری در تماشاخانه -ی بنفشجزیره –نامه سوم او نمایش 1138در پایان سال 

فرار نامه شد. حنه رفت. زود دست به کار نوشتن چهارمین نمایشمسکو به ص

ی هنری مسکو نوشت. قرارداد امضا کرد و توانست ( را برای تماشاخانه1132-1138)

زیسته است. در ای برود که چخوف در آن میبا همسرش با تفلیس برود و نیز به خانه

نمایش اجرا نشد. سانسور اجرای اما گردم. بازمیدفتر مهمانان آن خانه نوشته است: 

 ی اجرا نیافت. اجازه -هشت سال پس از نوشتن آن – 1122آن را ممنوع کرد. تا 

  
 3513نامه مرشد و مارگاریتا برای تماشاخانه هنری مسکو، آفیش نمایش

ی نامهکرد. نمایشی هنری مسکو تنها کارهای قدیمی بولگاکف را اجرا میتماشاخانه

کردند. از پس هاش را چاپ نمیاز هفت اجرا توقیف شد. داستان او پس مولیر

درگیری فکری زیاد تصمیم گرفت به استالین نامه بنویسد. در آن نامه به حق 

نویسنده برای خوانده شدن اشاره کرد. پاسخ دریافت نکرد. رنج و اندوه بسیار داشت. 

را دور بریزد. مجازاتی هاش ی درون خود بگیرد و ایدهتوانست جلوی نویسندهنمی
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تر از این برای نویسنده نیست که خواننده نداشته باشد. امکان چاپ و نشر از او سخت

کرد و در خانه و زمان هایی از افراد پیرامون فکر میربوده شده بود. به داستان

انگیز. از این کارها شوربختانه چیز های شاد و غمکرد. داستاننوشیدن چای روایت می

 ادی نمانده است. زی

. استالین 'تارزان'نوشت با امضای های مرموزی به استالین میبولگاکف هر روز نامه

دستور داد هرچه زودتر  -مقام امنیتی –آمد. کنجکاو به بریا هربار به شگفت می

این سازمان شما پر 'ها را پیدا کرده و نزد او بیاورند. عصبانی است: ی نامهنویسنده

 'توانید پیدا کنید.د، اما یک آدم را نمیاست از دز

 آورند. یابند و به کرملین میبولگاکف را می

پرسد: اش را روشن کرده و خیلی عادی میکند، پیپاستالین خوب براندازش می

  'ها تویی؟ی این نامهپس نویسنده'

 'خیر جوزف ویساریونوویچ، چطور مگر؟'گوید: بولگاکف، اندکی ترسیده می

 'نویسی. پس بولگاکف نویسنده تویی؟جوری. آخر جالب میینهم'

 'بله خودم هستم جوزف ویساریونوویچ.'

 'پس چرا این شلوار ژنده و کفش پاره؟ جالب نیست. اصلن جالب نیست.'

 'آید.درست است، هر طور شما بفرمایید.... اما از نویسندگی که پولی در نمی'

کنی؟ چرا ایستادی و نگاه می'در امور تامین: کند به کمیسر خلق استالین رو می

توانی برای این مرد لباس بیاوری؟ دزدی در سازمان تو عادی است، اما لباس نمی

برای این مرد، نه هرگز! چرا رنگت پرید؟ ترسیدی؟ لباس کن تن این مرد! زود برو و 

هات! به تو هدهی؟ با آن چکملباس بیاور برای این مرد! چیه داری سبیلت را تاب می

  'رسد.باید همه چیز گفت، به فکر خودت که نمی

گیرد میان او و ای پا میکنند به قدم زدن با هم. دوستی نامنتظرهبعد شروع می

 استالین. 

گویند دانی میشا، همه میمی'کند باهاش: رسد که استالین درد دل میای میلحظه

  'ت که باهاش لیوانی کنیاک بنوشی.ای! اما یک آدم کنارت نیسای! نابغهنابغه
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قدر استعداد دارد که بی هیچ ی حرکات استالین. آنشود به همهبولگاکف خیره می

استالین را نقش بزند. از آن دست که حتا انسانی به نظر آید.  منظور بد شخصیت

همه بال به سرش زند که آنبری که بولگاکف دارد از آدمی حرف میگاهی از یاد می

 ورده است. آ

 رود. بولگاکف، روزی خسته و داغان به دیدار استالین می

 'بنشین میشا، چرا غمگینی؟ چه شده؟'

 'ام.نامه نوشتهیک نمایش'

 'نامه تمام شده باشد. چرا غمگینی پس!پس باید خوشحال باشی وقتی نمایش'

  'ای حاضر نیست اجرا کند.هیچ تماشاخانه'

  '؟کجا دوست داری اجرا بشود'

 'ی هنری مسکو، جوزف ویساریونوویچ.البته تماشاخانه'

 'ها. نگران نباش میشا! بنشین!چه اوضاعی دارند این تماشاخانه'

ی هنری مسکو را برام خانم! خانم! تماشاخانه'دارد: استالین گوشی تلفن را برمی

هستم، الو!  بله، تماشاخانه مسکو! بله؟ رییس؟ خوب گوش بده، من استالین'...  'بگیر.

پس آن ابلهان 'کند. شود و در گوشی فوت میاستالین عصبانی می 'شنوی؟می

کنند! همیشه یک اشکالی هست توی این خط. کمیساریای ارتباطات چه غلطی می

خانم، دوباره تماشاخانه مسکو را بگیر. بله، دوباره، یا خوب به زبان روسی حرف 

ست گوش کن و گوشی را نگذار! من استالین ی مسکو؟ خوب، درزنم! تماشاخانهنمی

هستم. گوشی را نگذار! رییس کجاست؟ چی؟ مرده؟ همین حاال سکته کرده؟ ای بابا، 

  'چه اوضاعی است!
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 عکس جمعی رفقا با استالین

اتحاد جماهیر شوروی استثنا بود. بسیاری از کسان که  25های مرگ طبیعی در سال

ی ی دوم دههها کشته شدند. از نیمهشکلی از شکل بولگاکف به آنان روی آورد، به

ی بیستم امکان برآوردن هر صدای مخالف محدود شد تا زمینه برای بیست در سده

 ی سی فراهم شود. ترور استالینی در دهه

شد به این فکر درخواست سفر به خارج کرد. آن زمان هنوز می 1138در آغاز سال 

رفتند.  بسیاری نیز ی هنری مسکو به سفر خارج میهکرد. بسیاری کارکنان تماشاخان

گشتند، مثل الکسی تولستوی. همسر دوم بولگاکف نیز بازگشته بود. حتا برمی

رود که های پاریس میاش نوشت که برای دیدار از تماشاخانهبولگاکف در درخواست

اش راهکه همسرش نیز به عنوان مترجم همقرار است کارهاش را اجرا کنند و این

خواهد بود. اما با درخواست او مخالفت شد. نه تنها این: انتشار کارهاش نیز ممنوع 

 ی چاپ. هاش اجازهی اجرا گرفتند و نه داستانها اجازهنامهشد. دیگر نه نمایش

های های مختلف نویسندگان به وجود آمد. سازمانی بیست سازماناز آغاز دهه

. لنین گفته بود نویسنده نباید به حزب وابسته باشد. "پرولتاریایی"و  "بورژوایی"

ها، های هنری و ادبی گوناگون فعال بودند: نمادگرایان، فوتوریستجنبش

( بنیاد RAPPانجمن نویسندگان پرولتاریا ) 1135ساختارگرایان و دیگران. سال 

به نام ی انجمن آزادی نویسندگان مخالف بود. در نشریه گذاشته شد که با هر گونه

نه تنها به نویسندگان بورژوا چون ارنبورگ، پیلنیاک، آخماتووا و بولگاکف، که  اکتبر

کردند. دار انقالب چون گورکی و مایاکوفسکی نیز حمله مینیز به نویسندگان طرف
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به عضویت همین انجمن  1125مایاکوفسکی اندکی پیش از خودکشی به سال 

خت تمام شد. رییس این انجمن که از دشمنان های سرسبه نفع سرخ درآمد. مبارزه

اعدام شد. انجمن  1121به سال  -لئوپولد آورباخ –سرسخت بولگاکف بود 

جای این انجمن را گرفت که رئالیسم  1123نویسندگان شوروی در سال 

ی سی به سوسیالیستی از دستاورد)!(های آن است.  بولگاکف در پایان دهه

آغاز  بولگاکفیسمشد و مطبوعات جنگ روانی علیه  های ضدانقالبی متهمفعالیت

کردند. وورونسکی که از مدافعان نویسندگان غیروابسته به حزب بود و از نزدیکان 

اعدام شد. استالین از سال  1121از حزب اخراج شد و به سال  1131لنین، به سال 

 "طبقاتی"د اعالم کرد که بحث ادبی بای 1131یکه و تنها و پیشتاز بود. سال  1138

.  برای نویسندگان هیچ چاره "راست"یا  "چپ"باشد و میان انقالبی و ضدانقالبی، نه 

 نماند جز سکوت یا پیروی. 

ی اجرا اجازه 1121که به سال را نوشت و شگفت این مولیری نامهبولگاکف نمایش

 ژوردانهای مولیر بود. نمایش بعدی او نامهگرفت. پیرنگ آن بر اساس نمایش

ی انتشار یافت. گزینش در روسیه اجازه 1125در قفسه ماند و سال هوده بی

ها با مولیر دشمنی داشتند. در ی فرانسوی اتفاقی نبود. در قفقاز، فوتوریستنویسنده

ی بولگاکف با این هدف بود که مایاکوفسکی را مولیر معاصر نامیدند. نوشته 1131

استالین علیه او را نشان  -پادشاه–یختن نفرت و دشمنی همکاران نویسنده و انگ

همه سال توان از چنگ سانسور گریخت. با اینبدهد. موضوع تاریخی است و می

در مسکو به  1122فوریه  3لنینگراد آن را رد کرد. شش سال بعد، در  بالشوی 1123

 صحنه آمد. موفقیت زیاد داشت، اما پراودا نقدی تند بر آن نوشت و اجرای آن فوری

ممنوع شد. چند روز بعد اجرای کار دیگری از او در کریمه ممنوع شد. در این فاصله 

ها کار کرد که قرار بود از سری کتاب زندگی آقای مولیربه درخواست گورکی روی 

نوشته را به ناشر دست 1122مارس  5های تاریخی منتشر شود. ی شخصیتدرباره

برای  1123اند. این کتاب به سال رد کرده تحویل داد. یک ماه بعد شنید که کار را
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نیز پس از مرگ او به های پزشک جوان یادداشتنخستین بار در شوروی منتشر شد. 

 چاپ رسید.  

دانست ممکن که میزیست، با آنای به برادرش نیکالی که در پاریس میدر نامه

من نزدیک است، نابودی اش در اداره پست خوانده شود، دل به دریا زد:  است نامه
نامه  1131در جوالی آید. که معجزه رخ بدهد، که آن هم کم پیش میمگر آن

ای به دست نویسد به ماکسیم گورکی، رییس جمهور کالینین و استالین. نمایهمی

چه به سرش آمده و درخواست های آخر نوشته است و آنچه در سالدهد از آنمی

نویسد، به یکی از دوستان باز می 1131تامبر کند. در آغاز سپی خروج میاجازه

که منشی کمیته مرکزی بود و نیز نخستین همسرش و  -ینوکیدزه –جوانی استالین 

چرا نویسنده نویسد: با عصبانیت می -که انگار از مقامات دولتی باشد –باز به گورکی 
. از شما هاش هیچ حق موجودیت نداردکه نوشتهباید در کشور بندی باشد در حالی

 1121دوست جوانی استالین به سال ای بگیرید. کنم تصمیم عادالنهدرخواست می

نوشت به هفت نفر از اعضای دولت، از جمله نامه  1125مارس  38کشته شد. در 

استالین، مولوتف، کاگانوویچ، یاگودا، بوبنف. این سه نفر آخر هم کشته شدند. از وضع 

 ی کارهای من آینده دارند.همهی مهاجرت. است اجازهنویسد و باز درخوبد مالی می

 اما کو گوش شنوا؟ 

مایاکوفسکی خودکشی کرد. گرچه دوستی با هم نداشتند، اما  1125آپریل  15در 

ستودند و بولگاکف را تا جایی که بولگاکف دچار اندوه بسیار شد. مایاکوفسکی را می

 د: افسردگی.کوبیدند. اما سرنوشت هر دو یکی بوشد، میمی

زند و ادای استالین را آپریل یوری اولسیا به بولگاکف زنگ می 15در همان 

کند. نویسنده استالین واقعی به او تلفن می 1125آپریل  18روز بعد در  5آورد. درمی

خواهد پرسد آیا واقعن میاز چرت عصر بیدار شده و گیج است.  استالین از او می

ات نامهگوید:  کند بتواند در خارج زندگی بگذراند. میفکر میکشور را ترک کند و آیا 
اند. پاسخ موافق را به زودی دریافت خواهی را دریافت کردیم. رفقای من آن را خوانده

  اش را پیدا کنم. باید وقتکند و پاسخ این است: بولگاکف درخواست دیدار می کرد.
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رسد. اما نه پاسخی به بولگاکف میروشن است که نه دیداری در کار خواهد بود و 

تاثیر . تلفن استالین چندان بیشود دستیار کارگردان در تماشاخانه هنری مسکومی

 هایی که کشتار بیش از بخشش جریان داشت. هم به سالهم نبود، آن

ی مندلشتایم استالین چهار سال بعد به بوریس پاسترناک زنگ زد تا نظرش را درباره

این سوار ِ بر ابرها را به حال خود ناک نیز زنده ماند. استالین نوشت:  بپرسد. پاستر
دانم که با هم دوست نیستیم. میپاسترناک در آن گفتگو به استالین گفت: بگذارید. 

ها رفقایمان را هرگز زمین ما بلشویکاستالین هم گفته بود: تر است. عکس آن صادق
 کشیم.ا مثل آب خوردن میشان رهمهتوانست بگوید: میزنیم. نمی

ی استالین نوشته بود. سرنوشت مندلشتایم اما تفاوت داشت. او شعر پر از ناسزا درباره

های چاق و چله چون کرم با ، مردی با انگشتنامیده بود کوهی در کرملینپشتاو را 
 سبیل چون سوسک. 

اخلی و یاگودا/ ایزاک بابل هم که دوستان ناباب داشت )یژوف/کمیسر خلق در امور د

 -کارگردان بزرگ تئاتر –کشته شد. اندکی بعد مایرهولد  1155وزیر کشور( به سال 

اش کرد که تلفن استالین واکنش به نامهرا هم کشتند. بولگاکف زمان درازی فکر می

کرد. از آن زمان بولگاکف شد متخصص بوده است، زیرا استالین به هرکسی تلفن نمی

کردند: الین. دیگران برای نوشتن نامه با او مشورت مینگاری به استنامه

سراغ بولگاکف رفت تا شاید  1125استانیسالوسکی و آنا آخماتووا. آخماتووا به سال 

 بتواند کاری برای مندلشتایم بکند. 

که قصد مهاجرت دوستی از بولگاکف پرسید که آیا پشیمان نیست از این 1121سال 

کنی گفتم وقتی ادعا میباید به او میذاشته و پاسخ بولگاکف: را با استالین در میان گ
شوند، بگذار بروم و الل شوم تا حرف شما نویسندگان در کشورهای خارج الل می

 ثابت شود.

کمک کرد تا هفت نامه را به اعضای دولت برساند، یلنا  1125کسی که به او در 

با او آشنا شد. یلنا همسر ژنرال  1131سرگیونا شیلوسکایا بود )یلنا نورنبرگ(. سال 

 1153سازی ارتش جان به در برد و در سال بود که از پاک -شیلوفسکی-ارتش سرخ 
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گذارد همسرش به او کمک کند، به شرطی گفت که میدرگذشت. ژنرال به بولگاکف 

ای به ژنرال نوشت نامه 1123دیگر را نبینند. بولگاکف قول داد، اما سال که دیگر یک

تری از او خواست که همسرش را رها کند. ژنرال موافقت کرد و خود همسر جوانو 

 با یلنا ازدواج کرد.  1123گزید. بولگاکف در اکتبر 

ای رفتند که نویسندگانی چون مندلشتایم در آن زندگی برای زندگی به خانه

رک آغاز از استخر پاتریا مرشد و ماگاریتاکردند. کنار استخر پاتریارک. داستان می

اند با این شود که در واقعیت وجود دارد. اکنون، جلوی آن تابلویی نصب کردهمی

 . عنوان بخش نخست مرشد و مارگاریتا. صحبت با بیگانگان ممنوعنوشته: 

   
 استخر پارتریارک 

دوباره به لنینگراد رفتند  1122ماه عسل در لنینگراد گذراندند. سال بعد در تابستان 

را که نسخه نخست آن را از بین برده بود، دوباره آغاز  رشد و مارگاریتامو نوشتن 

ی زندگی با چنگ و دندان از بولگاکف دفاع کرد. یلنا همان مارگاریتا است که همه

 کند. کاری که دو همسر نخست بولگاکف نیز کردند. می
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نوشت. در  باز به استالین نامه 1128و فوریه  1125، جون 1121بولگاکف در ماه می 

ی خروج کرد و در سومی درخواست رفع تبعید ی نخست درخواست اجازهدو نامه

 یکی از همکاران نویسنده. هر سه بی پاسخ ماندند. 

 جشنی در سفارت امریکا برپا شد که بولگاکف نیز از دعوت 1125آپریل  35در 

امات شدگان بود.  چهارصد مهمان در آن شرکت داشتند، از جمله بسیاری مق

ی شوروی که بعدها شکنجه و کشته شدند. در پایان جشن خرسی را مست بلندپایه

اند که صحنه جشن کنند. بسیاری از ناقدان نوشتهکرده و صد سهره در باغ رها می

 نگاه به همین جشن دارد.     مرشد و مارگاریتاماه بدر در 

، 1122ا نبود البته. سال ی سی دچار افسردگی و واهمه بود. او تنهبولگاکف در دهه

 1125نامه نویس نیکالی اردمان دستگیر و تبعید شد، در ماه می دوست نمایش

کردند که همین بال به سر مندلشتایم آمد. هر دو آنان در همان خانه زندگی می

تر باشد. نمایشی بر اساس جنگ و بولگاکف. متوجه شده بود که در طنز باید محتاط

آغاز کرد که  آدم و حوای دیگری با نام نامهنوشتن نمایش صلح تولستوی نوشت.

و شوهرش است. اما آن را دور ریخت.  ی عاشقانه خودش با همسر سومشبیه رابطه

ی مخترعی دهد. دربارهروی می 3333نوشت که سال  بختیخوشکار دیگری با نام 

با زنی از است که مشکوک است به ساختن ماشینی برای گریز از قدرت شوروی. 

خواهد بداند طعم خطر چیست و برای همین شود که میآینده به نام آوروا آشنا می

کنند. تنها از بخش آید. بعد هر دو خود را به پلیس شوروی تسلیم میمی "اکنون"به 

را نوشت. در  ایوان واسیلویچی ایوان مخوف استقبال شد. پس از آن چهارم آن در باره

کند که دو نفر اهل مسکو با آن به ماشین زمانی اختراع میآن مهندس تیموفیف 

که ایوان به شوند در حالیی شانزدهم سفر کرده و وارد کاخ ایوان مخوف میسده

آید. از اجرای آن جلوگیری شد. این کار نخستین بار آپارتمان تیموفیف در مسکو می

د. با این همه به نیز از روی آن فیلم ساخته ش 1111منتشر شد. سال  1125در 

نامه بر اساس کارهای گوگول نوشت. نه کارهاش چاپ و نوشتن ادامه داد. دو فیلم

 اجرا شد و نه فیلمی از آن ساخته شد. 
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روبل جایزه  155.555ها برای نوشتن کتاب تاریخ شوروی برای دبیرستان 1122سال 

آوری اطالعات تعیین شد. بولگاکف دست به کار نوشتن شد. یکی از کارهاش جمع

بود. حاصل کار شد  1155تا  1818های درباره زندگی استالین در باتومی میان سال

ی هنر از این ایده استقبال کرد. قرار ی استالین. تماشاخانهدرباره باتومیی نمایشنامه

اجرا شود. کار  1121دسامبر  31بود که به مناسبت شصتمین سال تولد دیکتاتور در 

آماده بود. واکنش به آن نشان ِ فضای اتحاد شوروی دارد. هیچ  1121در ماه جون 

کنند. اداره ممیزی نیز هیچ ایرادی به کسی مخالف آن نیست و همه حتا تحسین می

تر با فضا به باتومی سفر گران برای آشنایی بیشکار ندارد. نویسنده و گروه بازی

رسد که همه های قطار میگاهیستی راه تلگرامی به یکی از اکنند، اما در نیمهمی

استالین مخالف این است که  اند. از آن باال مخالفت کردهباید به مسکو بازگردند. 

ی خوبی با کند بولگاکف قصد دارد از این راه رابطهشخصیت کار ادبی بشود و فکر می

 اند.  او ایجاد کند. در این فاصله آلمان و روسیه به لهستان حمله کرده

ی بیست شروع به چنین فضایی است که بولگاکف کار کرده است. از اواخر دههدر 

تمام شد. در  1125کرد. نخستین نسخه در  مسیح و شیطانی نوشتن رمانی درباره

نسخه دوم  1128به آن داد. در ماه می و جون مرشد و مارگاریتا عنوان  1121نوامبر 

نامه بر اساس بود. پس از نوشتن نمایشآن را بازنویسی کرد. اما هنوز از آن راضی ن

، کار دوباره روی آن آغاز کرد. این آخرین کار پیش از باتومیو نمایش  دون کیخوت

ترین کار بولگاکف و یکی از ، مشهورترین و بهمرشد و مارگاریتامرگ اوست: 

های ی کیفیتی همهی بیستم. این رمان دربرگیرندههای سدهترین رمانبرجسته

هایی از رمان ای به نام بولگاکف است، بی هیچ ضعف و کوتاهی. بخشنویسنده عالی

چاپ شد که از آن  مسکوادر نشریه  1121و  1122های نوامبر تا ژانویه در شماره

 استقبال بسیار شد. 

اش در ، پس از جلوگیری از سفر به باتومی به آپارتمان1121شب چهاردهم اگوست 

ترسیدند دستگیر شوند. مایرهولد کارگردان زگشت حتا میمسکو بازگشت. در راه با

کشته شد. بولگاکف دیری از درد سر و چشم در رنج بود. یک ماه پس از  1155در 
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بازگشت به لنینگراد رفت، اما چهار روز بعد مجبور شد بازگردد. اندکی بعد به 

رد. درست جا شنید که سرطان کلیه دادرمانگاهی در بیرون از مسکو رفت و همان

گذاشت تا شود. میدانست که دارد نابینا میمثل پدرش. او که خود پزشک بود، می

کرد. در را بخوانند و به صورت شفاهی آخرین تصحیح را دیکته می مرشد و مارگاریتا

گذاشت، چون نابینا شده بود. حاضر های آخر عمر، عینک آفتابی به چشم میعکس

 خواست در خانه بمیرد.  نشد به بیمارستان برود، می

 با ابلیس دردیهم

است. قلم از شمشیر  مرشد و مارگاریتای نمادینی از جمله 'سوزندها نمینوشتهدست'

تر از خود ِ تر است و تخیل سرانجام بر ترور چیره خواهد شد. چه سندی قویقوی

شیطان را ی برای اثبات این گفته؟ نخستین نسخه داستان درباره مرشد و مارگاریتا

دانست که طنز و هجو در دوران استالین جان به در خود نویسنده سوزاند. خوب می

نخواهد برد، تا زمان مرگ به نوشتن و دوباره نوشتن روی همان کار ادامه داد. یلنا 

ی مرشد و ی قیچی و سانسورشدهموفق شد برای نخستین بار نسخه 1122سال 

به  مرشد و مارگاریتااپ برساند. این آغاز گام گذاشتن ای به چمارگاریتا را در گاهنامه

ی دیکتاتور کمونیست و ی هجو شادگونهجهان ادبیات بود که در بلوک شرق به مثابه

 های نخستین رئالیسم جادویی خوانده شد. در باقی جهان به عنوان یکی از نمونه

بولگاکف و سه داستان های متفاوت مرشد و مارگاریتا کتابی است پر و پیمان با شیوه

اش با ورود به مسکوی پیش از جنگ به : شری که شیطان و همدستاندر هم تنیده

ای که تحت پیگرد رژیم است، زیبارو و آگاه به نویسنده  کنند، عشق مارگاریتایپا می

ی پونتیوس پیالطس رومی نوشته است. به شکل رمان درباره "مرشد"و انجیلی که 

 گوگول با چاشنی طنز و هجو مانی انباشته از محالی در سنتحاصل شده است ر

 ی بیستم. ی بیست سدهنویسندگان روسی در دهه
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بولگاکف نیاز داشت به تسویه حساب با نویسندگان دستگاه حکومتی. پس از چاپ 

به شکل پاورقی اسیر سانسور بود. طنز  گارد سپیدنامه نیمه تمام رمان خودزندگی

ی هنری مسکو ها که برای تماشاخانهو بسیاری از نمایشنامه  سگیدلتخیلی -علمی

ی سی نوشت )دستیار تهیه کننده هم بود تازه(، پیش از اجرا توقیف شدند. اواخر دهه

نقد منفی و سه نقد  318ی کارش را بازبینی کرد: ها دربارهی بریده روزنامههمه

 مثبت. 

به مزدها را چون  ی قلم، همهشد و مارگاریتامراش را اما گرفت: در انتقام شیرین

ترین گروه مهم'موجوداتی ابله و جبون نقش زد.  ووالند )نام شیطان در رمان( رییس 

لیس ی نویسندگان کاسهرود زیر تراموا. خانهدر بخش سوم کتاب می 'ادبی مسکو

رستاده به کند از استاد/مرشد فی حیثیت میسوزد. ووالند اعادهحزبی در آتش می

کند. با اش به فروش بگذارد، که با عشق چنین میآسایشگاه روانی. مارگاریتا باید جان

گذارند اسکناس از آسمان ببارد، بار میشود. یکاش آدم خسته نمیووالند و دوستان

تر اندازند. و چه چیزی جالبمیوار راه ی مسکو حراجی دیوانهبار دیگر در تماشاخانه

 بر خوک سوار و پرواز در آسمان مسکو؟   از عریان

یسوعا ناصری گفت: جبن یکی از بدترین چیزهاست. خیر، فیلسوف، مجبورم با تو "

در رویای پونتیوس پیالطس هستیم. روز  "مخالفت کرده و بگویم: بدترین است!

خطری را به پیش، عکس خواست خود و زیر فشار روحانی یهودی، مرد غریب اما بی

اش شد. به ویژه وقتی گفت وم کرد. وقتی مرد را پیش او آوردند، مجذوبمرگ محک

تنها مردم نیک وجود دارند. به دلیل مخالفت با این دیدگاه بود آیا که از سر جبن داد 

 اش کنند؟ مجازات

گویی نویس گروه رولینگ استونز بر اساس تک(، ترانهMick Jaggerمیک جگر )

 همدردی با ابلیس/"ی به یادماندنی ، متن ترانهشیطان در مرشد و مارگاریتا
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Sympathy for the Devil "  ،را نوشته است.  شیطان آنقدرها هم بد نیست

 باهاش مهربان باش!

  

 "کند؟خوب به من بگویید ببینم چرا مارگاریتا شما را مرشد صدا می"ووالند پرسید: 

دی قایل است برای رمانی که ضعفی بخشودنی. ارزش زیا"مرشد با لبخند پاسخ داد: 

 "ام.نوشته

 "ی چیست؟درباره"

 ی پونتیوس پیالطوس. ]....[درباره"

ناک است! در ی چی؟ کی؟ این وحشتدرباره"ای بلند پرسید: ووالند از پس قهقهه

دست  "این زمانه و این کشور؟ موضوع دیگری برای انتخاب نداشتی؟ بگذار ببینم!

 ا سوی او گرفت.اش ربلند کرده و کف دست

 "توانم، چون انداختمش توی بخاری.متاسفانه نمی"مرشد گفت: 
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 "سوزند.ها نمینوشتهکنم. امکان ندارد. دستببخشید، این را باور نمی"ووالند گفت: 

]بهیموث/ نام عبری   "بهیموث، آن رمان را بیاور."رو گرداند سوی گربه و گفت: 

 عتیق. [ حیوانی خیالی در کتاب ایوب از عهد

 

در  -همسر سوم–، چهار روز پیش از مرگ بولگاکف، یلنا 1155مارس  2در  

اتفاقی به او گفتم )چون به نظرم فکرش این بود( به اش نوشته است: یادداشت روزانه
دهم که رمان را تایپ کنم و تردید ندارم که منتشر خواهد شد. با توجه تو قول می

 Chtobyگفت: فکر کن باشی... فکر کن باشی )گوش داد و فکر کنم متوجه شد و 

znali…. Chtoby znali .) 
 . میشا مرد. 12:21: روز دهم در یادداشت روزانه نوشته است

 در گورستانی نزدیک گور چخوف و گوگول به خاک سپرده شد.

ی نویسندگان زندگی کرده نامه نویس که در همان خانهسرگئی یرمولینسکی نمایش

ته است که همان روز به او تلفن شد. منشی استالین بود که پرسید: است، بعدها گف

 راست است که بولگاکف مرده است؟
 بله، راست است. راحت شدید از شرش.  

 

 

 مایگان:دست

Ellendea Proffer, Bulgakov: Life and Work, Ann Arbor, 
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 1215/ مرداد  3515کوشیار پارسی / اگوست 



 

 نسیم خاکسار

 

 (همخوانی دو متن)قصه پردازی در متنهای کهن ایرانی 
 

در کتاب قصص قران، متنی فارسی از قرن پنجم هجری دوره سلجوقیان، ابوبکر عتیق 

به همان  2"قصه انصاری و ثقفی"ی به نام انیشابوری، مولف کتاب، پیش از شرح قصه

آورد که این ی کوتاه میاسیاق قصه نویسی کهن، پیش از آن که شرح قصه کند آغازه

والذین فعلوا فاحشه او  "از قران در سوره آل عمران  قصه را بر بنیاد تفسیر این آیه

. او بر این باور است آفریده است 1"ظلموا انفسهم ذکروا اهلل فاستغفروا لذنوبهم......

آمده است. از آنجا که این قصه شباهتهای  "این آیت در شأن انصاری و ثقفی"

ای از تورات درباره داود، برابر گذاری تصویری، رویدادی و معنانی چندی دارد با قصه

تواند کمکی باشد به شناخت چگونگی آفرینش قصه پردازی در زبان این دو متن می

ه مولف قصص قران، تورات را خوانده و با داستانهای تورات آشنائی فارسی. از این ک

های دیگر این کتاب، نظیر قصه طالوت از جنگ داشته، نباید محل تردید باشد. قصه

ن رح جزئیات در تورات آمده و در قرآداود با جالوت با فالخن یا تیرکمان، که با ش

تواند از زمره با جالوت نیامده، می ای به استفاده داود از فالخن در نبردهیچ اشاره

گواهان روشنی بر این آشنائی باشد. در عهد عتیق نیز روایتی هست از داود و 

اش با بتشبع، دختر الیعام و زن اوریا، که در قران چگونگی اولین دیدار و همخوابگی

                                                 
ورآبادی. به اهتمام ، برگرفته از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به س25قصص قران. ص   -2 

 . تهران1213یحیی مهدوی. انتشارات خوارزمی. چاپ چهارم 

ای از ایشان نیکان آنها هستند که هرگاه کار ناشایسته"ترجمه فارسی کامل این آیه چنین است:  -1 

 زند یا ظلمی به نفس خویش کنند خدا را بیاد آرند و از گناه خود به درگاه خدا توبه واستغفار کنندسر

تواند گناه خلق را بیامرزد، و آنها هستند که اصرار در کار زشت دانند( جز خدا هیچکس نمی) که می

 125ای. سوره ال عمران. آیه قران. ترجمه مهدی الهی قمشه "نکنند  چون به زشتی معصیت آگاهند.

 28ص 
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نیست، هرچند ماجرای آزمایش داود و خطای داوری او که ربطی دارد با این ماجرا 

اش در قران هست. مولف کتاب قصص قران، همین رویداد را به صورتی دیگر در قصه

بازآفرینی کرده است. و اما نخست روایت چگونگی نخستین دیدار داود با بتشبع را در 

 عهد عتیق بیاورم.

و واقع شد بعد از انقضای سال هنگام بیرون رفتن پادشاهان که داود، یوآب را با "

عمون را خراب کرده ربه را مامی اسرائیل فرستاد و ایشان بنیبندگان خویش و ت

محاصره نمودند اما داود در اورشلیم ماند. و واقع شد در وقت عصر که داود از بسترش 

برخاسته بر پشت بام خانه پادشاه گردش کرد و از پشت بام زنی دید که خویشتن را 

ود فرستاده درباره زن استفسار کند و آن زن بسیار نیکو منظر بود. پس داشستشو می

نمود و او را گفتند که آیا این بتشیع دختر الیعام زن اوریای حیتی نیست. و داود 

قاصدان فرستاده او را گرفت و او نزد وی آمده داود با او همبستر شد و او از نجاست 

خود طاهر شده به خانه خود برگشت. و آن زن حامله شد و فرستاده داود را مخبر 

اخت و گفت من حامله هستم. پس داود نزد یوآب فرستاد که اوریای حیتی را نزد س

من بفرست و یوآب، اوریا را نزد داود فرستاد. چون اوریا نزد وی رسید داود از 

سالمتی یوآب و از سالمتی قوم و از سالمتی جنگ پرسید. و داود به اوریا گفت به 

ریا از خانه پادشاه بیرون رفت و از عقبش ات برو و پایهای خود را بشو، پس اوخانه

خوانی از پادشاه فرستاده شد. اما اوریا نزدِ درِ خانه پادشاه با سایر بندگان آقایش 

خوابیده، به خانه خود نرفت. و داود را خبر داده گفتند که اوریا به خانه خود نرفته 

. ایخانه خود نرفتهاست، پس داود به اوریا گفت آیا تو از سفر نیامده، پس چرا به 

ها ساکنند و آقایم یوآب اوریا به داود عرض کرد که تابوت و اسرائیل و یهودا در خیمه

اند و آیا من به خانه خود بروم تا اکل و و بندگان آقایم بر روی بیابان خیمه نشین

شرب بنمایم و با زن خود بخوابم. به حیات  تو و به حیات جان تو قسم که این کار را 

کنم. پس خواهم کرد.  و داود به اوریا گفت امروز نیز اینجا باش و فردا ترا روانه مین

 8"اوریا آنروز و فردایش را در اورشلیم ماند.
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اش و به کند چه بسا با مست کردن او شاید بتواند او را به خانهو داود فکر می

 بسترش بفرستد.

شید و او را مست کرد و وقت و داود او را دعوت نمود که در حضورش خورد و نو"

 1"شام بیرون رفته بر بسترش با بندگان آقایش خوابید و به خانه خود نرفت.

فرستد و از او نویسد و به دست اوریا برای او میای برای یوآب میداود پس از این نامه

اوریا را در مقدمه جنگ سخت بگذارید و از عقبش پس بروید تا زده "خواهد که می

 "بمیرد.شود و 

به یوآب چنین بگو "وقتی خبر کشته شدن اوریا به داود رسید به قاصد یوآب گفت 

و  "کند.این واقعه در نظر تو بد نیاید زیرا که شمشیر، این و آنرا بی تفاوت هالک می

چون زن اوریا شنید که شوهرش اوریا مرده است برای شوهر خود ماتم گرفت. و "

ستاده او را به خانه خود آورد و او زن وی شد و برایش چون ایام ماتم گذشت داود فر

 15"پسری زائید. اما کاری که داود کرده بود در نظر خداوند ناپسند آمد.

 در قصص قران. "قصه انصاری و ثقفی"

ی مورد نظرش از قران و شأن نزول آن آیه به ابوبکرعتیق نیشابوری بعد از آوردن آیه

میان انصاری و ثقفی برادری "یسد که پیغمبر اسالم، نوپردازد و میاش میشرح قصه

داده بود. و هر آن دو تن از یاران رسول که میان ایشان برادری بودی، چون غزوی 

)جنگی( پیش آمدی ایشان قرعه زدندی، هر که را قرعه برو افتادی به غزو رفتی، آن 

  "دیگر نایب بودی در اهل او.

به غزوی رفت، انصاری و ثقفی قرعه زدند. قرعه بر وقتی رسول "آورد: و در ادامه می

داشت و هر روز به در سرای او آمدی و ثقفی افتاد و برفت. انصاری از بهر او نیابت می

شغلی که در سرای بودی راست کردی. آنگه با سر شغل خویش رفتی. روزی به در 

چشم برو افتاد،  سرای ثقفی آمد. زن او غسل کرده بود و مویش برهنه بود. انصاری را

صبرش نماند. خویشتن را از در سرای درافگند و قصد آن زن کرد و دست خود را بر 
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خُنتَ صاحِبکَ الغازی وَ لمَ تَنَل "روی او نهاد و دست خود را بوسه داد زن گفت: 

انصاری را ندامت و حسرت دریافت و با خود می گفت چرا کردم، و بر سر  11"مرادک

خائید؛ همچنان خروشان روی به می کند و دست خویش را میزد و موی و روی می

 "کرد.ها میصحرا نهاد و بر خویشتن نوحه

گویند برادر هم پیمان پرسد میگردد و حال انصاری را میوقتی ثقفی از جنگ برمی

گردد زاری کنان خان و مان بدرود کرد و روز شب در کوه و دشت و بیابان همی"تو، 

 "و نوحه کنان.

خواهد قصه درماندگی خویش رود و بعد از یافتنش، از او میقفی به جستجوی او میث

گوید، روند. و انصاری شرح درد خویش میرا به رسول بگوید. نخست نزد ابوبکر می

گویند گناه بزرگی مرتکب روند و بعد نزد علی. هر سه به او میسپس نزد عمر می

شده. زیرا به برادر خود که در جنگ بوده خیانت کرده. او درمانده و پشیمان نزد 

 "خشم گرفت و او را نومید باز گرداند."رود. رسول نیز محمد می

انصاری با دلی پر درد از نزد رسول "بعد از این دیدار، قصه بدینگونه پایان می یابد: 

وخ از یاران نومید شدم و از رسول نومید شدم، واویاله، گفت آبیرون آمد و می

واحسرتا، واندامتاه، واشقاوتا. و همچنان روی به صحرا نهاد، هرجا ریگ سوزان دیدی 

زدی غلتید( و هرکجا که سنگ سوزان دیدی خود را برآن میدر آن مراغه کردی) می

والذین فعلوا "که خروشیدی. تا روزی جبرئیل این آیت در شأن او بیاورد و می

االیه، رسول کس فرستاد تا او را بیاوردند و این آیت به رو خواند و او را  "فاحشه.... 

  13"بشارت و مغفرت داد.

هردو این روایت واقعیتهای مشترکی دارند. در روایت اول، بثشبع در حال آبتنی است 

س. در روایت اول، شود با موهای خیو در روایت دوم زن ثقفی بعد از آبتنی دیده می

بیند و وسوسه می شود و در روایت دوم انصاری از داود از روی ایوان زن را برهنه می

شود. در روایت اول داود، زن بیند و وسوسه میبیرون در، زن و موهای خیس او را می

                                                 
 به صاحب و برادر جنگجوی خود خیانت کردی و به مراد نرسیدی. -11 

 22قصص قران. ص  -13 



 037 و فرهنگبر گستره ادبیات  تبعیدآوای   

شود. در روایت دوم انصاری بعد از آن که به کشاند و با او همبستر میرا به خانه می

ترسد و به جای بوسیدن روی زن، دستش را روی چهره زن رود مین میسمت ز

اند. بوسد. زنان هر دو روایت شوهرانشان به جنگ رفتهرا می گذارد و دست خودشمی

وسوسه خوابیدن و تماس با زنی زیبا و شوهردار و بعد حس گناه، مضمون بنیادی 

 هردو روایت است.

آمده،  "قصه طالوت"ر ادامه زندگی داود که در بالفاصله و د "قصه انصاری و ثقفی"

های کتاب ابوبکر عتیق نیشابوری  بر بنیاد آید. بنیاد و نظم بخش بندی قصهنمی

همان نظم قرانی است. و به همان نظم که حکایت پیغمبری داود و نبرد او با جلیات، 

د، بخش بخش و ماجرای ورود فرشتگان به هیئت دو برادر برای داوری خواستن از داو

در قران آمده، حکایت اول در سوره بقره و دومی در سوره ص، ابوبکر عتیق نیشابوری 

آورد. قصه را در فصلهای از هم جدا می "قصه انصاری و ثقفی"و  "طالوت یقصه "نیز

طالوت را که حکایت نبرد داود است با جالوت، بر بنیاد چند آیه از سوره بقره 

بیشتر که پیوندهای زیادی دارد با همین حکایت در تورات، و نویسد و با جزییات می

ای در سوره آل عمران. از آنجا که در منابع اسالمی داستان دوم را بر بنیاد تفسیر آیه

نقل و حدیثهایی فراوان هست در رد ماجرای بین داود و بتشبع که درتورات آمده، از 

بیطالب، با این تاکید که این روایت جمله  نقل و حدیثهائی از حضرت رضا و علی ابن ا

رسد ابوبکر عتیقی برای کند، به نظر میعصمت و پاکی پیغمبران را خدشه دار می

پرهیز از برخورد فقها و متشرعان با این قصه، با تغییر دادن نام شخصیتها و پیوند 

ق را ای از قران که دور بوده از حکایت داود، همان داستان عهد عتیدادن آن با آیه

ای دیگر باز آفرینی درباره داود به روشی دیگر و با اشخاصی دیگر، در فضا و زمانه

  کرده است. 

 اوترخت            3515ژانویه                                                                      

 

 



 

 

 س. سیفی

 

 از وزیرِ ضِرطه تا امین ضرطه 
 

، مضمونی سیاسی را به کار "وزیران دیدنی"ای کوتاه به نام هایرج میرزا در قطع  

 گوید:گیرد که ضمن آن میمی

 اند...نشوند / راستی مردمانِ دیدنیوزرا ار چه دیده می

 اندتا وزیراند از کسان ببرند / الحق این ناکسان بریدنی

 انددر وثاق )اتاق( اند و نیستند در آن / ثابت و محو چون شنیدنی

 اندها دریدنیچه در پرده وصفشان گویم / بعضی از پرده ار

 اندوزرا حکم ضِرطه را دارند / که شنیده شوند و دیده نی

گردد که از مردم انتقاد ایرج از وزیران، به رسمی همیشگی و نادرست در ایران بازمی  

استثنا عادی کسی هرگز نخواهد توانست به دیدار وزیری دست یابد. او این رسم را بال

ی شعرش به طنز شمارد. همچنین ایرج در درونمایههای هر وزیری میاز ویژگی

گیرد که گویا وزیران به دلیل داشتن چهره و سیمایی زشت، مضمونی را به کار می

های تمام عیاری از ضِرطه هرگز الیق دیدن مردم نیستند. چنانکه آنان را نمونه

نویسد: می zertاد محمد معین در توضیح ضِرط یخواند. اما ضرطه چیست؟ زندهمی

آورد: این کلمه در لغت عرب به نیز می zerteتیزدادن، گوزدادن. در معنای ضرطه 

 بار تیز دادن، تیز، گوز.، یک (zarta)فتح اول آمده 

افزاید. چرا که بدون تردید کاربرد ضِرطه به جای تیز و گوز بر زیبایی شعر ایرج می   

ی تیز را در شعرش به کار ببرد، به دلیل خواست به جای ضرطه واژهاگر او می

شد. به هر حال گویی از اهمیت و وجاهت شعرش در ذهن مخاطب کاسته میصریح

آید. او خیلی آشکار و با کاربری ضرطه در معنا و مفهوم شعر تغییری پیش نمی

هایی دربسته تاقنامد. چون در ای وزیران را ضرطه میروشن بدون استثنا همه
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نشینند تا از نگاه و دیدرس مردم عادی پنهان و مخفی بمانند. همچنان که شاعر می

 گیرد.ای همانند آن را تنها در ضرطه سراغ مینیز نمونه

هایی ی امروزی ما وزیری را با چنین شناسهی بستهگفتنی است که اگر در جامعه  

پا خواهند کرد. حال باید دید که  بنامند به حتم چماقداران حکومت آشوب بر

تازد. ولی صد سال پیش از سانسور و حذف تا چه پایه در ایران امروزی به پیش می

 ماند:این حتا پادشاه نیز از نیش طنز تند ایرج در امان نمی

 هر کس ز خزانه برد چیزی / گفتند مبَر که این گناه است

 ه استتعقیب نموده و گرفتند / دزدِ نگرفته، پادشا

اند و هرگز موردی در ایران همواره پادشاهان از تعقیب و بازجویی مصونیت داشته   

دیده نشده که پادشاهی را آن هم برای دزدی و مال مردم خوردن به دادگاه و 

بیند که بنا به محکمه بکشانند. ولی ایرج  پادشاهان را بالاستثنا دزدانی می

شوند. گستاخی و جسارت ایرج در نقد یسازوکارهای حکومتی هرگز دستگیر نم

کشی، گیرد که او حتا در انتقاد از تریاکآمیز مردم تا به آنجا باال میباورهای خرافه

 نامد:ریدنش را جهاد اکبر می

... تریاک مفت دیدم، هی بستم و کشیدم / غافل که صبح آن شب آید مرا چه بر سر 

... 

 / تا جای تو نمودم خالی من ای برادریک ربع مات بودم بر جِّد خود فزودم 

تا سیل خون نیامد سنده )مدفوع( برون نیامد / چیزی ز کون نیامد جز پشکل مُحجّر 

 )مانند سنگ(

 الحق که ریدن ما تریاکیان بدبخت / باشد جهاد با نفس، یعنی جهاد اکبر 

رای مخاطب توان بتر از این نمیها را سادهبدون هیچ شک و تردیدی، ریدن تریاکی  

عادی به تصویر درآورد. در عین حال ایرج با جسارت تمام این کار را در سیمایی از 

نامد. ناگفته نماند که مسلمانان در روایتی از پیامبرشان می "جهاد اکبر"طنز، 

اند. ولی ایرج، جهاد اکبر را در توصیفی ی با نفس را جهاد اکبر نام نهادهمبارزه

گرداند. همین جهاد اکبر است که در ذهن شاعر نش بازمیمنحصر به فرد به رید
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گونه ای از ایناش را نیز ضِرطهگذارد که وزرای زمانهچنان تأثیری از خود به جای می

را جایی به حساب  ها بشمارد. به واقع ایرج به عمد خط قرمزها و تابوهای زمانهریدن

ار باقی بماند. او حتا از خود نیز اش همواره پایدهای شاعرانهآورد تا به سنتنمی

اش گذارد. ظاهر و باطنورق برای مخاطب به نمایش نمیسیمایی اتوکشیده و شق

خواهد خودش را به مردم همانند قدیسان جا بیند. او نمیهمان است که خواننده می

 پذیرد.بزند، چون از پایه و اساس چنین نگاهی را نمی

یابد. های سنتی نیز انعکاس مینمایی از معماری آبریزگاهگوید در آنچه که ایرج می   

ی آدمی بدون آنکه های سنتی بود که هنگام ریدن ضرطهچون در همین  مستراح

یافت. شد و تنها صدایی از آن به بیرون راه میدیده شود و به چشم بیاید، رها می

هن مردم بر جای از خود در ذ "آقای وزیر"ای که امروزه اتاقِ درست همان سازه

 نهاده است.

سر هم  هایی از این دست تمامی ماجرا تنها با آبی از آفتابهضمن آنکه در آبریزگاه   

آمد؛ نه بیش و نه کم. چون کسی به آبی بیش از آن دسترسی نداشت. به واقع می

های کردند و با خودشان به آبریزگاه یا همان توالتآفتابه را از پیش پر از آب می

ها بود. در روستاها اغلب از همین کشاندند. تازه این رسم شهر و شهرینتی میس

ی ماجرا بدون ای در کار نبود. چون همهآبریزگاه و مستراح هم هیچ اثر و نشانه

 پذیرفت.های بلند علفزار پایان میواسطه در کنار جوی و رودخانه و یا پشت بوته

پرسد: فرج ضمن آن استادی از شاگردش می در همین راستا طنزی نیز رواج دارد که

های گوید: آدم یُبسی که با دست به بوتهبعد از شدت چیست؟ شاگرد در پاسخ می

برهاند. سپس  "شدت"آویزد تا به فرج و گشایش دست یابد و خود را از اطراف می

 دهد:پرسد: آیا شدتِ بعد از فرج هم وجود دارد؟ شاگرد دوباره جواب میاستاد می

آید که آدم یُبس یادش رفته باشد تا شلوارش را شدت بعد از فرج زمانی پیش می

 ریند.تدبیری به شلوارش میپایین بکشد و از فراموشی و بی

گونگی ترقیِ ملیجک اول ی خاطرات به منظور انعکاس چهاعتمادالسلطنه در روزنامه  

آورد. او این ماجرا می )میرزامحمد( در دستگاه ناصری داستانی را در همین خصوص
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دهد تا حکم کند که شاه به او دستور میرا زمانی در خاطراتش نقل می

ملیجک اول )پدر ملیجک( را بنویسد. اعتمادالسلطنه نیز نوشتن این  "پیشخدمتی"

ی ملیجک را در روزنامه خاطرات به ای از گذشتهگذارد و پیشینهحکم را بهانه می

مأموریتش این بود که آفتابه به مبال بجهت "گوید: یرساند. چنانکه مثبت می

بندگان همایون میگذاشت. باین واسطه خود شاه و سایرین او را امینِ ضِرطه ملقب 

 (.331)ص "کرده بودند

و ادب فارسی هرگز در  اش به زبانگفتنی است که ناصرالدین شاه به دلیل آشنایی  

رد. چنانکه ملیجکِ پدر را نیز امین ضرطه نام آوهایی از این دست کم نمیکاربرد واژه

نهاده بود تا به امانتداری او در گردش کار مبال سلطنتی اصرار ورزد. شاید هم این 

به اطرافیانش  "پیشکشی"لقب تنها لقبی باشد که ناصرالدین شاه آن را بدون دریافت 

سنت و عرفی  تر شباهت داشت تا بهکرد. لقبی که به شوخی و مضحکه بیشاهدا می

 همیشگی در دربار ناصری. 

آید که در دربار ناصری هرگز شاه و یا ی خاطرات چنان برمیاز متن روزنامه  

بایست در که کسی میبردند بلاطرافیان او همراه خودشان آفتابه را به مبال نمی

 نقشی از امین ضِرطه از پیش این وظیفه را برایشان به انجام برساند.

های عمومی کسی را داری در ایران موجب شد تا بعدها در توالتابهسنت آفت  

بنشانند که او اجرای همین وظیفه را برای مردم عادی تعقیب و دنبال کند. همچنان 

های پر از آب جهت جذب مشتری بر سردرِ توالت که او نیز با ردیف کردن آفتابه

دار عامی هم کف دست آفتابهداشت، انای برمینشست. آن وقت هرکسی که آفتابهمی

 گذاشت. می

گرفتند. در های نخست انقالب بهمن مردم طنزی را به کار میدر همین راستا سال  

ای از ردیف ها سرخود آفتابهشد که یک نفر از مشتریاین طنز عمومی گفته می

یکی را همراه دهد آن را بگذارد و این دار به او دستور میدارد، که آفتابهها برمیآفتابه

چون و چرای توالت عمومی به رخ خواست اقتدارش را در مدیریت بیببرد. چون می

های دولتی به کار مشتری بکشد. مردم این طنز را پس از انقالب برای نوکیسه
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شان از گرفتند. افرادی که بر کرسی مدیران ارشد کشور نشسته بودند، اما درایتمی

کرد. در حقیقت مردم با تکرار این های عمومی تجاوز نمیتداریِ توالحد همان آفتابه

زدند. داستانی که تا به دارها سر باز میی آفتابهتمثیل از تمکین به حکومتِ مقتدرانه

 امروز نیز همچنان ادامه دارد./ 



 

 بهروز شیدا
 

 که گاه تنها مرهم درد، آرزوی درمان است

گفتار و ی احمدعلی خداداده؛ پیشچرخشی گِرد رمان روز سیاه کارگر، نوشته

 ها: ناصر مهاجر، اسد سیفپانوشت

 

ی احمدعلی خداداده، نوشتهروز سیاه کارگر، جستاری که پیش رو دارید گرِد رمان 

گفتار و که به ویراستاری و با پیش« نخستین رُمان ادبیات کارگری ایران»چرخد؛ می

 ه است.های ناصر مهاجر و اسد سیف منتشر شدپانوشت

روز خوانیم. گرد را میروزسیاه کارگر های خطها و میاناز خط کمیدر این جستار    

 چرخیم. میسیاه کارگر 

 .را بخوانیمروز سیاه کارگر ای از خالصه   

 

1 

در دوجلد نوشته شده است؛ جلد اول در چهارده فصل؛ جلد دوم در  سیاه کارگرروز 

 شش فصل. 

، زیر این م جلد اول عنوانی ندارند. دوازده فصل دیگر جلد اولهای اول و چهارفصل   

، فصل سوم: داد با عائله خود به مُلکِ کلیاییفرار اهللفصل دوم: اند: عناوین نوشته شده

سفر بختیار به شهر کرمانشاهان و بعضی دیگر از ، فصل پنجم: دادناخوش شدن اهلل

، اش به کتیراچینیداد و عائلهن اهللداستان رفت، فصل ششم: هاسرگذشت بیماری آن

آمدن فصل هشتم: ، داد و بختیار پسرش برای زیارتداستان مسافرت اهللفصل هفتم: 

داستان حرکت اردوی ساالرالدوله برای ، فصل نهم: داد به خانۀ خودکربالیی اهلل
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ها و بعض بضاعتی بختیار و رفتن به فعلگی انگلیسداستان بی، فصل دهم: تهران

داستان بختیار و ، فصل دوازدهم: میرزاسرگذشت شاهزاده مظلوم، فصل یازدهم: وقایع

، فصل داستان زراعت توتون بختیارفصل سیزدهم:  ،مجدداً به سر رعیتی رفتن

 . آمدن بختیار به سوی خانۀ خود و خیاالت اوچهاردهم: 

، تانبدبختکوچ فصل اول: اند: شش فصل جلد دوم زیر این عناوین نوشته شده   

بختیار و ، فصل چهارم: بختیار و سیاحفصل سوم: بختیار دزد رأی،  فصل دوم:

 .خونِ دلفصل ششم: آسپرد، ، فصل پنجم: کرمانشاه

از زاویه دید اول شخص ناظر، بختیار، جلد دوم از زاویه دید سوم  روز سیاه کارگرجلد اول    

ی گیاما ماجرای زنده سیاه کارگر روز یهمه .شودشخص دانای کل نامحدود روایت می

 بختیار است. 

ای در کردستان به دنیا آمده است. پدر قمری در قریه 1255بختیار در ماه قربان سال    

 شیرین.  اشداد نام دارد؛ مادرش جهان؛ خواهر کوچکبختیار اهلل

ای به قریه. از قریهکندراه پدر کار میگی همپدر بختیار رعیت است. بختیار از شش ساله   

راه پدر به زیارت کربال کند. همگی میرود. فعلهکند. به شهر میکند. رعیتی میای کوچ می

 می رود. 

زاده شود. شاهگذرند. پدر بختیار توسط اربابی، حاج کلیایی، کشته میها میسال   

بعد شیرین را طالق کند. چندی ساالرالدوله خواهر بختیار، شیرین، را به اجبار عقد می

کند. در شود. بختیار با زنی به نام زهرا ازدواج میدهد. شیرین خواهر سید همدانی میمی

 کند. فروشی باز میی پارچهشود. مغازههمدان ساکن می

ی مشروطیت؛ جنگ جهانی :بسیار است یگذرند. بختیار شاهد حوادث تاریخیها میسال   

 السلطنه.ی قوامالوزراییی سیدضیاء؛ رئیس؛ برکناریضاخانو ر کودتای سیدضیاء ؛اول

 ی احمدعلی خداداده را بخوانیم.گیزندهاز  روایت ناصر مهاجر و اسد سیف   
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3 

ی شیرخان خورشیدی در آبادی 1323یا  1321احمدعلی خداداده دینوری به سال 

چشم به  هان،ی شهرستان کرمانشای بخش صحنههای چهارگانهدهستاندینور از 

 . گشایدمیدنیا 

ی گذاریزمان با تاجوبیش همدوران مجلس ششم، کمبه  روز سیاه کارگرجلد اول   

 .1251در مردادماه  شود؛ جلد دوممنتشر می 1255 ماهاردیبهشت 5رضاشاه، در 

گی بستهبه دوران جوانی به جنبش مشروطیت دلاحمدعلی خداداده دینوری     

 1232ی ایالتی کرمانشاه حزب توده در پایان سال ی کمیتهگذاریندر بنیا دارد.

مالکین گان شورای دهقانان و خردهدهندهخورشیدی نقش  دارد. یکی از شکل

است که در  بیستونی کاران روزنامهی این شورا است. یکی از همکرمانشاه و نماینده

 15تا ترور نافرجام شاه در  1235آبان  2آید و از می« دوباره به دنیا» 1233سال 

کشان غرب کشور ی کارگران و زحمتی ایالتی، ارگان شورای متحده1231بهمن 

 است.

خوانشی »کند با احمدعلی خداداده دینوری به کمونیسم اعتقاد دارد، اما تالش می   

 کمونیسم را با اسالم بیامیزد.« ساالرانه از اسالمخواهانه و مردمبرابری

  12.گذردمیی قلبی دربر اثر سکته 1225لی خداداده دینوری در سال احمدع  

 را بخوانیم. روز سیاه کارگرگفتار ناصر مهاجر و اسد سیف بر هایی از پیشنکته  

 

 

 

                                                 
(، روز سیاه کارگر )رُمان(: نخستین رُمان ادبیات کارگری ایران، 1215خدادداده، احمدعلی. ) 

 12 11 - 21ی آمریکا، فرانسه، صص ها: ناصر مهاجر، اسد سیف، ایاالت متحدهگفتار و پانوشتپیش
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2 

از  رمانِ ادبیات کارگری ایراناسد سیف و ناصر مهاجر زیر عنوان نخستین 

   گویند.ها میسخن روز سیاه کارگرهای گیویژه

جلد اول روز سیاه کارگر، یعنی  راوی»روایت وقایع تاریخی است: روز سیاه کارگر    

بختیار، به وضع نابسامان روستا، مناسباتِ اجتماعی، ستم مالکان، غارتگری حاکمان و 

 15«ها ]...[ نگاهی تازه و موشکافانه دارد.چپاول عوامل دولت از مال مردم، ناامنی راه

نویسنده بودوباش مردم و »داری است: روایت دوران رشد سرمایه روز سیاه کارگر    

داری اندک اندک رو به بیند که مناسباتِ سرمایههستی جامعه را در دورانی باز می

گردند، وسازهای نو برپا میشوند، ساختتر میپُرجمعیت گذارد. شهرهارشد می

مؤسسات تمدنی جدید  سازد،های شوسه آمد و شد با اتومبیل را آسان میجاده

گیرند، های سیاسی شکل میکند، جمعیتگیرند، پوشش مردان تغییر میپامی

 15«گردد ]...[شود، دادگستری و دیوانخانه برقرار میروزنامه منتشر می

]...[ »کند: احمدعلی خداداده مناسبات ایران باستان و فرنگ را ستایش می   

اه از فرنگ و فرنگی و گاه از تاریخ ایران باستان نویسنده با انتقاد از وضع موجود، گ

   12«آورد تا شاید سرمشقی به دست دهد.نمونه می

این اثر در »است: « من»که ، «دانای کل»نه روز سیاه کارگر ی جلد اولِ راوی   

شمار نخستین آثار ادبیات داستانی ماست که راوی آن نه دانای کل، بلکه من است. 

کند، ختیار در سراسر جلد اول رمان نقش شاهد را دارد، روایت میمن راوی، یعنی ب

                                                 
 15 25 - 22جا، صص همان 

 15 22جا، ص همان 

 12 جاهمان 
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ماند و کوشد خود درگیر مسائل نگردد. ناظر میگوید و میهایش را باز میدیده

 11«راند.های خویش را نیز بر زبان میها و داوریوسیله برداشتبدین

گر با سه تیپ زن در روز سیاه کار»سه تیپ زن حضور دارند:  روز سیاه کارگردر    

رو هستیم. نخستین تیپ مادر و خواهر بختیار که ایلیاتی هستند، وابستگی به روبه

 زمین ندارند، به همراه مردان در کسبِ معاش روانند ]...[

ا زمین. هرجی بختیار و مادر او، دهقانانی هستند بیدومین تیپ از زنان همچون زن آینده

ند ]...[ زنکاری بیابند، آستین باال می  

دارند. شوهر در بیرون بینیم. این زنان خانهتیپ سوم از زنان را در شهر کرمانشاه می

از خانه به کار سرگرم است ]...[ موقعیت مالی شوهر که خوب باشد، در فکر مُد و 

های جوراجور هستند ]...[ شماری از آنان شغلی پنهان دارند، دالل خرید لباس

منصبانِ تازه به دوران رسیده، دختران جوان شکار باند و برای صاحازدواج

 18«کنند.می

ته است: ی شرقی و رمان قرن نوزدهم اروپا تأثیر پذیرفگوییاز سنت قصه روز سیاه کارگر   

بی های جنگویی شرقی نیز بهره برده، چنانچه داستان]...[ احمد خداداده ]...[ از سنت قصه»

کرده است ]...[ را در میان داستان اصلی روایت  

های قرن نوزدهم اروپا را بر خود دارد. بسیاری از روز سیاه کارگر نشان رمان   

روند فراتر می های داستانها و شخصیتهای آن دوران از پردازش تجریدی آدمرمان

 11«و به پیوند میان شخصیت و مکان توجه دارند.

                                                 
 11 55جا، ص همان 

 18 53 - 52جا، صص همان 

 11 52ا، ص جهمان 
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های اصلی جنبش یکی از خواست»دارد: هم حضور « کافکایی»دنیایی  روز سیاه کارگردر    

های خود را مطرح کنند و مشروطه تأسیس عدالتخانه بود؛ جایی که مردم بتوانند شکوائیه

 داد بستانند ]...[ 

داد است و صفحات زیادی از آن به عدلیه، عدالتخانه و سراسر روز سیاه کارگر گزارش بی   

دارد و او را به دادگاه بختیار را به دادخواهی وامی دادگاه اختصاص یافته است. خداداده چند بار

بیند، آید. آنچه میشود و به زندان گرفتار میبار هم محاکمه میفرستد. بختیار یکمی

 35«بیند.ی فرانتس کافکا میهایی دارد با آنچه ژوزف کا در محاکمههمانندی

انسانگرایی در رمان،  پیدایی رئالیسم و»رمانی رئالیستی است:  روز سیاه کارگر  

توان منطبق با روح یک دوران ای محدود به یک کشور نبود و نیست. آن را میپدیده

 تاریخی دانست. 

اند. بسیاری از گی نوشتهنویسندگان بزرگ همواره بر خالف جریان اصلی و روزمره   

ضع موجود شان مقاومت در برابر وهایآنان به پیروی از اصول انساندوستی در داستان

اند تا دنیای بهتری به ها را به آرمان پیوند دادهاند. آنان آزمودهرا به تصویر کشیده

 31«نمایش بگذارند.

 را بخوانیم. روز سیاه کارگرباز هم  گفتار ناصر مهاجر و اسد سیفدر کنار پیش   

  .بخوانیم را روز سیاه کارگر دراتصال کوتاه    

 

5 

به معنای اعالم حضور واقعیت در متن ادبی است؛ حضور  اتصال کوتاه در ادبیات،

واقعیت عریان؛ واقعیتی که در متن ادبی حل نشده است. اتصال کوتاه اخالل در روند 

ترین اگر تمایز بین استعاره و مجاز را به عام»؛ ترفندی پسامدرنیستی: تخیل است

                                                 
 35 55جا، ص همان 

 31  58جا، ص همان 
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و غیر ادبیات ماهیتی  ادبیات ماهیتی استعاری خودِ  گاهمفهوم آن به کار بریم، آن

ای وجود دارد. مجازی دارد ]...[ به عبارت دیگر، بین هنر و واقعیت زندگی فاصله

های پسامدرنیستی، تالش به منظور ایجاد اتصال کوتاه در این خصوصیت نوشته

 العاده متباینوجوه فوق تلفیقِ  :اند ازهای انجام این کار عبارتفاصله است ]...[ شیوه

اثری واحد؛ مطرح کردن و موضوع نویسندگی در متن؛ و برمال کردن  در ]...[

 33«.هاهای ادبی هنگام استفاده از آنعرف

خوانیم؛ حضور احمدعلی حضور نویسنده در متن را می روز سیاه کارگردر     

به  «اشعاری» روز سیاه کارگری جلد اول های پایانیهحخداداده را که  در صف

اشعاری است از طبع ناقابل این فانی »تواضع تمام:  هکند؛ بمی گان تقدیمخواننده

ما کشاورز و دهگان ایران » این است: «اشعار»آن ای از  تکه 32.«احمد خداداده مدی

رُخ و خورشید رخشان/ در فصول و ایام ولیالی / بارکش، رنجبر همچو حیوان / سوخته

ر دزدان / داس بر مشت و بر دوش / رنج بسیار و فاقد ز راحت / دخل بسیار و از به

کوزه / خار در پا و خون در گریبان / ]...[ / فاقد از حق و قانون و انصاف / جمله 

بختان های این تیرهمأیوس از برگ و سامان / انتقامی بکش سخت و پُرزور / وز سبب

 / برد حق پاکان و نیکان / آه بیچارگان صبحگاهان / حرق کن، عرق کن دفع فرما /

فریبان / احمد ای اهل مأوا تو بگذر / درد رعیت گذشته ز غوی ایران و مردم

 35«درمان.

 را بخوانیم. روز سیاه کارگرتداخل ژانرها در    

 

                                                 
های رمان: از رئالیسم  تا پسا مدرنیسم، ترجمۀ (، نظریه1282الج، دیوید، وات، ایان، دیچز، دیوید. ) 

 33 182 - 181حسین پاینده، تهران، صص 

 32 353(، ص 1215خداداده ) 

 35 353 - 352جا، صص همان 
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5 

تنها حضور نویسنده در متن رمان را به  روز سیاه کارگردر  احمدعلی خداداده اشعار

 دیگررا با ترفندی  سیاه کارگرروز کشد؛ که بر مبنای تداخل ژانرها نیز انگار رخ نمی

روز سیاه ها پس از تولد سال که ؛کندی تخیل را پیچیده میبازیاشعار او  .آرایدمی

ی تداخل ژانرها نیز هست: ی پسامدرنیستی صحنهاند که ادبیات داستانیگفته کارگر

ها، ی تصادفاست؛ صحنه ی بازیی پسامدرنیستی انگار صحنهادبیات داستانی»

ژانرها؛  -ها ها، تداخل رسانهها، بینامتنیتها، پراکندگیها، هرج و مرجسکوت

  35«تکه. -ی متن تکه صحنه

سیاه کارگر  روزتداخل ژانرها در  ینمونهاحمدعلی خداداده اما تنها  «اشعار»ثبت    

ی ی نویسندهی سیاسیانگار بیانیه خاتمه نیست؛ که در پایان جلد اول زیر عنوانِ

گذرد و و مدت هیجده سنه است از عمر مشروطۀ ایران می» خوانیم: می نیز مان رار

نماید. اوالً قانونی با اجرای آن برای انتخابات برقرار مجلس مقننه پنج دوره طی می

نشده که عامۀ ملت باستان را در آن ذیحق نماید که تا آزادانه بتوانند به اولین وظیفۀ 

اب عناصر صحیحۀ سالمه باشد، مجاز باشند و رفع بدبختی ملی و وطنی خود که انتخ

ها در آتیه بشود. چرا که بر قارئین محترم پوشیده نیست به واسطۀ اتحاد و آن

دسیسه و فزونی ملک و رعیت و پول، یک جمع واحدند که وکیل بالعزل و الیزال 

 32«الوکالها هم از خود دارند.های آرا و وکیلالخصوص داللهستند. علی

ی ژانرها انگار گیاعالم حضور نویسنده در متن رمان و آمیختهروز سیاه کارگر در    

های . درست اما برخالف چیزی که رمانشکنندمی را ی جهان تخیل و واقعیتفاصله

                                                 
Hassan, Ihab. (1995), Rumors of change: Essays of five decades, USA,  35

pp. 97 - 138   
 32 355 - 352صص  
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خوانند که میان متن انگار به گوش ما می پسامدرنیستی از این ترفندها هدف دارند.

انگار صدای نویسنده را به تنها خوانش  .ای نیستاصلهو واقعیت فروز سیاه کارگر 

ی ژانرهای زمانه جز خواهند به ما بگویند همهانگار می .کنندممکن متن تبدیل می

ی دردی که از شدت ی رنج و آرزو؛ آینهگیی آمیختهی واقعیت نیستند؛ آینهآینه

 است. گیمنزل تصویری همیشهتکرار 

 را بخوانیم. روز سیاه کارگر زدیک در نمای گسترده و نمای ن   

  

5 

ی خواننده با جهان متن را تنظیم در جهان ادبیات داستانی انتخاب نوع نماها، فاصله

را گی و روزمره. نماهای گسترده تکرار را ی دوربین نویسنده با جهانکند؛ فاصلهمی

ت را تصویر های ویژه را. نماهای گسترده کلیکنند؛ نماهای درشت لحظهثبت می

ها در ها، موقعیت شخصیتی شخصیتشناسیکنند؛ نماهای درشت حادثه، روانمی

 31مکان و زمان را.

 کند نه بازیگران؛ که نماهای درشتاما انگار نه دوربین حرکت می روز سیاه کارگردر    

 . اندی پرده را اشغال کردههمه

ی بدون حادثه گینیست. روزمره حادثه از شدت تکرار حادثه روز سیاه  کارگردر    

گی است. باید صفت ویژه را از کنار لحظه ی ویژه همان روزمرهقابل تصور نیست. لحظه

 ها سخت شبیه اند.   ی لحظهبرداشت؛ که همه

ها گاه چنان شبیه اند که انگار از هر فردیتی تهی اند. شخصیت روز سیاه کارگردر    

زنند و به دندان وانند. دردمندان نان در خون خویش میتگی نمیقدرتمندان جز درنده

                                                 
 - 22ها، سوئد، صص ی آبدر در سوک آبی« های آبدر سوک آبی»(، جستار 1282شیدا، بهروز. ) 

25 31 
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گی چنان ترسناک است که ترس نیز معنای خویش را از دست داده کشند. درندهمی

 افتد؛ اگر معنایش فراموش نشود.گی تا وقتی دیگر به تعویق میاست.  زنده

یر تکرار زخم. گی و درد است؛ تقدندهتنها تصویر هجوم دره انگار سیاه کارگر روز   

پدرم که  »گرداند: گی و درد را بنگریم. بختیار چشم میندهتدوینی از سه نمای دره

وقت مالِ هایش روی سینه بود، با احترام تمام گفت: آقا به سر شما من هیچدست

کنم ]...[ نوکر مالک زیادتر متغیر شد، بنای فحاشی گذاشت، با چوب خودم حرام نمی

ها که دست و پای او از سرما افسرده د نمود ]...[ یک نفر از بدبختسر مغز پدرم خور

، بود و قوۀ کار نداشت، فراشِ حاکم چند چوب به او زده که چرا دست از کار کشیده

آن هم فریاد نمود: خداوند تخت و بخت حاکم بهم بزند. دست و پایم کجا که کار 

 بکنم؟

که این حرف شنید، حکم کرد بیچاره به  بعد از آنکه فراش خیلی او را زد، حاکم هم

ای داد کندند و سر آن بدبخت میان چاله تا سینه معرض سیاست آورده، چاله

گذاشته و پای او به طرف هوا نموده ]...[ صبح زود حضرت آقا از مسجد برگشته، به 

های خودت نمودی، حال آمده پناه طویله آمد. و به من فرمود: بختیار دوندگی

دانستی ]...[ احکام شرع مُبین به میل دلخواه ماها جاری . احمق مگر نمییآورده

خواستید از من مال بگیرید. عرض کردم: آقا غلط کردم، عن جویدم، شود. شما میمی

   38«سر به سنگ زدم.

 را بخوانیم. رمان فارسی تاریخ در روز سیاه کارگرجای    

 

 

 

                                                 
 38 15، 11، 111(، صص 1215خداداده ) 
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2 

دوره از تاریخ رمان فارسی جای داد؛  بر مبنای شاید بتوان در دو  راروز سیاه کارگر 

 – 1235های اش در دوران مشروطیت؛ بر مبنای تاریخ انتشارش در سالموضوع

1255.  

کتاب در پنج اثر محدود کرد:  بتواندوران مشروطیت را شاید  یگونهیا رمان رمان   

العابدین ی زینشته، نوی ابراهیم بیکنامهسیاحتی طالبوف تبریزی، ، نوشتهاحمد

سرگذشت ی فتحعلی آخوندزاده، ، نوشتهخوردهستارگان فریب یا یوسف شاهای، مراغه

ی ناشناخته، ی نویسنده، نوشتهجهودکشانی جیمز موریه، ، نوشتهبابا اصفهانیحاجی

 به تصحیح، هارون وهومن.

شان مایهمبنای درونی دوران مشروطیت را شاید بتوان بر گونهیا رمان هر پنج رمان   

ها شنید؛ تقابل ی آندر یک گروه جای داد و از جمله صدای دو نوع تقابل را در همه

 اسالم مسلط و اسالم آرمانی؛ تقابل عقل و خرافات. 

کار است؛ آفرین و فریبهای دوران مشروطیت اسالم مسلط مرگگونهیا رمان در رمان   

زداید گری افسون جهان میعقل دوران روشن 31نظر.ساز و بلندگیاسالم آرمانی زنده

کند؛ خرافات تنها استبداد و تسلیم و قانون و مسئولیت را برجهان حاکم می

  25آفریند.می

خورشیدی را شاید بتوان بر مبنای  1255 – 1235های  رمان فارسی در سال   

ی. در میان شان به دو گروه تقسیم کرد: رمان تاریخی، رمان اجتماعمایهدرون

ی عبدالحسین ، نوشتهسلحشورتوان به رمان های تاریخی از جمله میرمان

                                                 
ها، نویسم توقف به فرمان نشانهدر می« چشم عقل دید خدایی دارد»(، جستار 1282شیدا، بهروز. ) 

 31 111 - 135صص 

 25 جاهمان 
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ی ، نوشتهتهران مخوفهای اجتماعی، به رمان زاده، اشاره کرد؛ در میان رمانصنعتی

 مشفق کاظمی. 

ی ایرانی در ستایش ناسیونالیسم ایرانی است؛ ستایش اندیشه سلحشوری مایهدرون   

نقد تهران مخوف ی مایهی اعراب. دروناسالم؛ دوران پیش از حمله دوران پیش از

 ی جامعه را سست کرده است.های اخالق سنتیتجددی است که بنیان

ها به دو سوی گذشته دوخته انگار چشم 1255 – 1235های ی سالدر رمان فارسی   

کند؛ رمان اجتماعی ی پرافتخار ایران باستان را آواز میاند. رمان تاریخی گذشتهشده

 جوید. راه رهایی را در اخالق سنتی می

ی ی رمان دوران مشروطیت و رمان تاریخیمایهانگار اما درونروز سیاه کارگر در    

اند؛ آرزوی ناشدنی باقی مانده –تنها در حد آرزوهایی خام  1255 – 1235های سال

تنگی برای ایران سو؛ دلیک ی اسالم آرمانی و عقل دوران روشنگری ازگیآمیخته

 دوران باستان از سوی دیگر.

ی خود ، احمدعلی خداده، که در مقدمهروز سیاه کارگری انگار صدای نویسنده   

بیامیزد، سخت « بر و کارگرتقدس رنج»را با « اسالم آرمانی»تالش کرده است 

شناسایی  سپاس ایزد یگانه را سزاست که پیغمبران را محض»شکست خورده است: 

مقام الوهیت و وحدانیت خود بر بندگان فرستاد. و جمله خدا را به یگانگی و 

اهلل علیه و آله و النبیین محمد مصطفی صلیالشریکی معرفی نموده ـ خاصه خاتم

االاهلل دعوت فرمودند. سپس درود فراوان نثار روح پُر سلم عالم را به کلمه مقدس الاله

 وجین دین حنیف پیغمبر باد. فتوح ائمه اثنی عشر، مر

اما بعد، پوشیده نماند این گروه رنجبر و کارگر )هر کدام قدر خود بدانند( مقدس و 

 21«باشند.نیکوترین مردمانند ـ و یا افتخار اوالد انسان می

                                                 
 21 253(، ص 1215خداداده )  
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روز احمدعلی خداده در مقابل متن  روز سیاه کارگری رمان انگار صدای نویسنده   

زاده مظلوم میرزا که است؛ در مقابل این صدای شاه شکست خورده سیاه کارگر

 آفرین در دوران مشروطیت را:گوید؛ تداوم تسلط اسالم مرگی خود را میقصه

 ]...[ مدت حبس من هفت روز طول کشیده تا خالص شدم و به خانۀ خود آمدم»

ب سؤال خانم به حمام رفته بود. غیر از دایۀ پیر خودم کسی نبود. او را به معرض جوا

و چنین گفت که بعد از حبس شما، بعد از ظهر جناب مستنطق که آدم  ]...[ درآورده

فراش را دمِ در و  ]...[ کلفتی بود، با یک فراش و یک آخوند به خانه آمدندگردن

آخوند را میان حیاط و خود با خانم در اتاق ماندند. پس از یک ساعت، مستنطق در 

ت. من فوراً به اتاق داخل شده، رنگِ پریدۀ خانم با تُشکِ را باز کرد، بیرون آمد و رف

 ]...[ شده ]که[ عالمت چند قطره منی بر آن باقی بود، دیدمپهن

باالخره  ]...[ که ورود به تهران نموده، با حرارات تمام مشغول کار شدم همین]...[ 

در آنجا آدم بلیت گرفته، به پارلمان که مجلس وکالی ملت ایرانند، رفتم. و هرچه 

دیدم، تمام از سید و آخوند و اشخاص مستبده یا اغنیازاده بودند که هزار و اندی 

  23«مکند.سال است ملت ایران را چون زالو می

ی به زبان و جامه آرزوی بازگشتروز سیاه کارگر که در  شاید هم از این رو است    

تجددی که از دوران قاجار های که رگهآنکند؛ بیسختی میایران باستان هم جان

وقت حس اتفاق هیچ»گوید: آغاز شده است، ستایش شود. بختیار به مسیو چنین می

شود. خداوند تعالی کیفر این و استقامت و خونگرمی چون سایر ملل از ماها دیده نمی

بختی و تیره روزگاری ایرانیان را از این پیشواهای مقلد اخالق ]و[ آدابِ عرب و سیه

فریب بکشد که از هزار و سیصد سال قبل، وسیلۀ تحصیل عربی به دهای عوامآخون

و ماها  ]...[ ها افتاده، ملت را غرق نادانی و جهالت و موهومات خود نمودهدست آن

                                                 
 23 382 - 388جا، صص همان 
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دارد: ایرانی امروزه، اشّد احتیاج به دو چیز داریم که ملیت ما را بر سر پای خود نگه

ها محاجّه نماییم. مستورۀ ماها به روی اقسام لباساول لباس، البته لزومت نکرده که 

جمشید، شان در تختلباس زن و مرد ایرانی باید بر وفق البسۀ قدمای ما که اشکال

تنگِ شاپور و بیستون و طاق باستان، نقش است، هر کدام را عقالی ماها انتخاب 

و ممکن است؛ نمایند، لباس عمومی را تشکیل دهد. دویّم زبان، آن هم خیلی آسان 

 22«زیرا که دولت تشکیل یک آکادمی را بدهد مخصوص قواعد زبان پهلوی.

 را بخوانیم. روز سیاه کارگری حضور دوران تاریخی در گیگونهچه   

 

1 

بندی کرد: به دو نوع حضور تقسیم شاید بتوانرمان را  ی درتاریخیک دوران حضور 

 تنها حضورِ یک دورانِ تاریخی ؛ورِ رمانها و حوادث تاریخی به عنوان مححضورِ چهره

 ی رمان. به عنوانِ ظرفِ زمانی

اند؛ رمانی که هرمانِ تاریخی خواند بنیان حضورِ نوع اول راهای نقد ادبی در فرهنگ   

ی ـ روانی شرایطِ اجتماعیهای تاریخی، دادها یا چهرهکند گردِ محور رویتالش می

دادهادی ی رویگیآمیخته رمانِ تاریخی 25صویر کند.حاکم بر یک دورانِ تاریخی را ت

  25تاریخی و تخیل است.

گوییم: خوانیم و در تعریف آن چنین میه میرمانِ زمان بنیانحضورِ نوع دوم را    

خالف اما بر تمامی بر خویش دارد،رمانی که اگرچه ردپای یک دوران تاریخی را به

                                                 
 22 228 - 221جا، صص همان 

 25 181 ی کاظم فیروزمند، تهران، صگ ادبیات و نقد، ترجمهفرهن (،1285کادن، جی، ای. ) 

، 1385 ـ1223های تاریخی فارسی: رمان تاریخی، سیر و نقد و تحلیل رمان (،1281غالم، محمد. ) 

 25 51 - 52ص ص
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دادهای روی شود؛ کهبنا نمی های تاریخیچهرهدادها یا گردِ محور رویرمان تاریخی، 

 را موضوع دارد. تاریخ  اننامِ گمی گیزنده

حمدباقر ی م، نوشتهو طغرا شمسهایی چون رمانبرمبنای تعاریف خویش    

، داستان باستانِشیخ موسی کبودر آهنگی،  ی، نوشتهعشق و سلطنتخسروی، 

ی محمدرضا ، نوشتهذات همیونی سوء قصد به، خان بدیعی میرزا حسننوشته

ی احمد ، نوشتهمدار صفردرجههای رمان ؛خوانیمرا رمان تاریخی می، جوالیی

اسماعیل ی ، نوشته23 زمستانِ رضا براهنی،  ینوشته، سرزمین منِ  هایرازمحمود، 

  ی امیرحسن چهلتن را رمان زمانه.، نوشتهتاالر آینهفصیح، 

ها و رمان زمانه است، چرا که در آن چهره یاه کارگرروز سدر نخستین نگاه     

نام صحنه را پر های گمداهای تاریخی بنیان حوادث نیستند؛ چرا که شخصیتروی

ها، یک دوران ها و ایلیاتیها و شهریی دهاتیگیی روزمرهکنند؛ چرا که همهمی

یر و کوهستان و در همین فصل ایل جمهور و ذوله که گرمس»سازند: تاریخی را می

ها است، آمده رو به گرمسیر خاک کلهر نمایند، از کوهستان همدان که ییالق آنمی

ها با پدرم دوست بود. و خیلی خواهش نمود نشینرفتند. یکی از احشامو سنجابی می

 ]...[ چراندن نزد او اجیر نماید. مرا برای برّه

های باران، گاو و االغ . در این موقعیها بدتر از دهاتمن با ایل رفته وضع زندگانی آن

نمودند، گله را از جلو برده، روزی دو فرسخ اال سه فرسخ حرکت و مادیان بار می

چادر را برپا نموده، اجاقی برای بعضی های مرطوبی، سیاهنمودند. و در روی زمینمی

  22«نمودند.خوراک روشن می

                                                 
 22 11(، ص 1215خداداه ) 
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کنیم که حضور ، اما فراموش نمیخوانیمرا رمان زمانه می روز سیاه کارگر   

اندازها و ی چشمگیر است که در همهدادهای دوران تاریخی در آن چنان چشمروی

های تاریخی به یک از شخصیتها سخت پیدا است؛ هر چند که هیچی چشمبه همه

 شوند. ی رمان تبدیل نمیهای اصلیشخصیت

و سردار »ها است: آفرینها و مرگدوران تاریخی آبستن مرگ روز سیاه کارگردر    

به دربار ساالرالدوله آمده، معتمدالدوله شده بود. و در این  ]...[مجللِ مشهور تُرک 

دار شد. غیر از دو دار که سر پا نموده هر دفعه چهار روزها به ریاست جالدان عهده

هدین را به های میدان هم بیکار نماند؛ مجاشد. درختپنج نفر مجاهد به فراز دار می

ریزی و قصابی شد ]که[ تا مدتی نمودند. چنان خونبستند؛ تیرباران میدرخت می

 21 «های میان میدان از خون شهیدان راه آزادی گلناری بود.برف

 را بخوانیم. روز سیاه کارگرهای مایهبن  
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ی یک متن ادبی را شاید بتوان چنین تعریف کرد: هریک از فکرها یا مایهبن

های  مسلط در یک اثر ادبی؛ که ممکن است یک تصویر یا شخصیت مکرر یا ندیشها

 28ی مکرر باشد؛ جزء تکرار شونده.حادثه یا شیئ یا الگوی زبانی

ی چیزهایی که ستم و رنج را تداعی بسیار اند؛ همه روز سیاه کارگرهای مایهبن   

جاوز. به نقل قولی نیاز نیست. کنند؛ قدرت و تحقیر را؛ از آن میان دشنام، کتک، تمی

ها پیدا است؛ ردپای جهانی که مایهرا باز کنیم، ردپای این بنروز سیاه کارگر هرجای 

 در آن از ستم و رنج غوغا است. 

                                                 
 21 151جا، ص همان 

 28 333و  351، تهران، صص  (، فرهنگ ادبیات نقد، ترجمۀ کاظم فیروزمند1285کادن، جی. ای. ) 
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 را بخوانیم. روز سیاه کارگرتفاوت زاویه دید در دوجلد    

 

1 

روز شود؛ جلد دوم از زاویه دید اول شخص ناظر روایت می روز سیاه کارگرجلد اول  

 از زاویه دید سوم شخص دانای کل نامحدود.  سیاه کارگر

ها رمان است که زاویه دید اول شخص ناظر، زاویه دید یکی از شخصیت    

گذرد. زاویه دید سوم ها میکند که بر او و دیگر شخصیتماجراهایی را روایت می

ه تنها ماجراها، که ذهن ای است که نشخص دانای کل نامحدود، زاویه دید راوی

  21کند.های قصه را نیز روایت میشخصیت

 روز سیاه کارگری جلد دوم است؛ راوی« من» روز سیاه کارگری جلد اول راوی   

به دو زبان  روز سیاه کارگرشاید هم از این رو است که شب پردرد را در دوجلد «. او»

ول شخص ناظر، از زبان بختیار، خوانیم. شکست جنبش مشروطه را از زاویه دید امی

و  مشروطه مشید بعد از این دستگاه»خوانیم: چنین می روز سیاه کارگردر جلد اول 

مبسوط گردید. قوانین در والیت منتشر نمودند. برای انتخابات و ندای آزادی، 

گویم: فقط لفظ بود، معنی مساوات، حریت در تمام ایران بلندآواز شد. محرمانه می

بازی تجدید شده بود و لباس بازیگرها عوض شده بود؛ که تمام . زیرا که پردهنداشت

مستبدین درباری و سلسلۀ جلیلۀ قاجاریه و هواخواهان مخربان ایران، غاصبین تخت 

اهالی ایران  ]...[ دوست شدندخواه، همه ایرانو تاج کیان، همه احرار، همه ملت

مجلس نظّار آورده، تعرفه گرفته، رأی خود به اسم گله به خبر را گلهعلمِ بیبدبختِ بی

 55«دانند.شان میها را دیده و نه شناخته و نه نامدادند که نه آناشخاصی می

                                                 
های رئالیستی و ناتورالیستی، تهران، صص (، داستان کوتاه در ایران: داستان1281پاینده، حسین. ) 

55 - 28 21 
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از زبان بختیار در روز سیاه کارگر ی اول شخص ناظر جلد اول چه را که راویآن   

دوِد ی سوم شخص دانای کل نامحخوانیم، راویمورد شکست جنبش مشروطه می

 »گوید: گوید؛ در تصاویر شاعرانه میبه زبان دیگری می روز سیاه کارگرجلد دوم 

نمود. شبی تیره و قیرگون بود که در میدان رقابت روز سیاه کارگر عرض اندام می

نمود. سیارگان در اوج سیر مالعبه و تفریح میکُش با رنجبران نیمهطبیعت مظلوم

فجایع و شناعتِ اوالد آدم یا اشرف مخلوقات، نگران بر با دیدگان درخشان، بر  ثریا

دُب اکبر در پیش ]...[  زنداثر پارلمان، لبخند میعمل و گفتار بیقانون بی

رفت. سفرۀ آسا در کهکشانِ فلک معوج راه میخواهانِ مستبد کردار، روبَهمشروطه

کشی و از ستمیتیمانِ چرخ، از ترس هجوم گدا گرسنۀ ایرانی فروپیچیده؛ قطب، 

عادت به ظلم نمودنِ این کشور، طاقت ایستادگی او فرسوده گشت و روی به دیار 

    51«مغرب نهاد.

هایی محدود ذهن و زبان در مکان« من راوی»انگار  روز سیاه کارگردر جلد اول    

روز ی ذهن و زبان نویسنده« اوی راوی»کند؛ در جلد دوم شاید بختیار را فریاد می

 کند؛ ذهن و زبان علی خداداده را.  را فریاد می کارگرسیاه 

ی زبان بختیار و علی شاید فاصله روز سیاه کارگری زبان جلد اول  و دوم فاصله    

 خداداه هم هست.

کنند؛ کنند؛ فردا را آرزو میها اما شکست مشروطیت را فریاد میهر دوی آن   

 ی کارگر را.ی طبقهآرزوی پیروزی

 بار یک سیف اسد و مهاجر ناصر گفتارپیش را در روز سیاه کارگری صر عمدهعنا   

 .بخوانیم دیگر

 

                                                 
 51  522جا، ص همان 



 706 و فرهنگبر گستره ادبیات  تبعیدآوای   

15 

گفتار ناصر مهاجر و اسد سیف را چنین در پیشرا  روز سیاه کارگری عناصر عمده

ی ایران سامان اجتماعی، ستایش مناسبات اجتماعیتصویر وضع نابهخوانیم: می

ی اول شخص ناظر در جلد اول، حضور سه نوع تیپ زن، باستان و فرنگ، حضور راوی

دار که دالل ازدواج و خودنما هستند، حضور ردپای رمان قرن ایلیاتی، دهقان، خانه

ی ی شرقی، حضور دنیای کافکایی، پیروی از مکتب ادبیگویینوزدهم و سنت قصه

 رئالیسم.

کش امروز تنها در رد انسانی این عناصر را شاید بتوانیم چنین هم بخوانیم: دهمه   

ی ایران فردایی که خواهد آمد جبران خواهد شد. فردایی که شاید عناصری از اندیشه

باستان و روایتی از اسالم را نیز در خود داشته باشد. این اما تنها به شرطی ممکن 

 ی تغییر را بر عهده بگیرند.بریبران رهخواهد بود که رنج

گشته »خواند: را اما انگار احمدعلی خداداده خود چنین میی این عناصر همه    

ایجاد از دست ماها / قلعه و پارک را سقف بنیان / حق مسکنی نیست ما را / در همه 

نصیبان / های ساسان / ]...[ وز حریت ز قانون، مساوات / جمله ماییم از آن بیمملکت

]...[»53 

گفتار ناصر مهاجر و چه ما در کنار پیشرا در آن روز سیاه کارگری عناصر عمده   

 اسد سیف خواندیم، یک بار دیگر بخوانیم.
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 اسد و مهاجر ناصر گفتارپیش کنار در ما چهآن در را کارگر سیاه روز یعمده عناصر

خوانیم: اتصال کوتاه، تداخل ژانرها، کثرت حادثه، حضور دو چنین می خواندیم، سیف

                                                 
 53 352جا، ص همان 
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هایی که تنها درد را مایههای زمانه، بنی رنجگیسی، برجستهدوره از تاریخ رمان فار

 ی دانای کل نامحدود در جلد دوم. کنند، حضور راویتداعی می

گفتار ی پیشگونه که عناصر عمدهبتوانیم درست همان شاید را عناصر این یهمه   

 تنها امروز شکانسان درد ناصر مهاجر و اسد سیف را خواندیم، بازهم چنین بخوانیم:

 یاندیشه از عناصری شاید که فردایی. شد خواهد جبران آمد خواهد که فردایی در

 شرطی به تنها اما باشد. این داشته خود در نیز را اسالم از روایتی و باستان ایران

  .بگیرند عهده بر را تغییر یبریره برانرنج که بود خواهد ممکن

]...[ زین »خواند: ار احمدعلی خداداده خود چنین میی این عناصر را اما انگهمه   

ام دنگ / گویی که به فرق من بیچاره زند سنگ / ز جوش نکته ملول و متحیر کله

دل از دورۀ مشروطۀ قانون / پیچید به گوشم چون ادارات همی زنگ / مشروطۀ ما 

 52«هست مگر باز ستبداد / نایاب کند فضل و هنرمندی و فرهنگ.

 را کمی دیگر هم بخوانیم. یاه کارگرروز س   
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های تیپیک، ی مکان، شخصیتنگرانهزمان خطی، توصیف جزئیروز سیاه کارگر در 

زاویه دید اول شخص ناظر، زاویه دید سوم شخص دانای کل نامحدود، اتصال کوتاه، 

ه شوند؛ کبرداری از واقعیت به کار گرفته نمیتداخل ژانرها، همه جز در خدمت عکس

گیرند که  فریاد درد و آواز ی ترفندها تنها در خدمت رئالیسمی قرار میانگار همه

 آرزو و امکان  و راه رهایی از درد را در قاب دوربین دارد.

شاید بتوان فریاد درد را در این تکه شعر احمد روز سیاه کارگر در قاب دوربین    

ن: / تیری به جگر درنشسته تا همیشه همان ... / اندوه / هما»شاملو هم خواند: 

                                                 
 52 388(، ص 1215خداداده ) 
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غم همان و غم واژه همان / /  -. یی ساز کردنسوفار. / تسالی خاطر / همان: / مرثیه

  55«نامِ صاحب مرثیه / دیگر.

    شاید بتوان این سخن کارل مارکس را هم خواند: روز سیاه کارگر در قاب دوربین    

اند؛ نکته بر سر تغییر جهان یر کردههای گوناگون فقط جهان را تفسفیلسوفان به راه»

 55«است.

شاید بتوان چنین هم خواند: گاه تنها مرهم درد، روز سیاه کارگر در قاب دوربین    

 آرزوی درمان است. 

 

 1212ماه فروردین

 3511آوریل 

  

 

                                                 
 http://shamlou.org/?p=269 55 

96/1/20 
 55 15بیگی، تهران، ص ی اکبر معصوم(، مارکسیسم و فلسفه، ترجمه1285کالینیکوس، الکس. ) 
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 فهیمه فرسایی

 

 ی دیگر زن در دنیای خیالحذف نیمه

برای " ی ادبیات معاصر ایرانتصویر زنان و عدم امنیت در گستره"این متن با عنوان 

های زنان ایران که از ی کنفرانس بنیاد پژوهشسخنرانی در بیست و ششمین دوره

ضوع محوری این در لندن برگزار شد، تهیه شده است*. مو 3515اوت  12تا  15

 .بود” زنان، صلح و امنیت“کنفرانس 

 از متن پیش

ی ادبیات معاصر تصویر زنان و عدم امنیت در گستره“فرصت کوتاهی که برای بررسی 

های تئوریک در این زمینه در اختیار من گذاشته شده، مجال پرداختن به بحث” ایران

های بیش با نظریههمگی کماکنم که جا حرکت میدهد. در نتیجه از اینرا نمی

پردازانی چون های فمینیستی تئوریی دریدا و با الهام از او با دیدگاهشکنانهساختار

چنین برخی از جولیا کریستوا، لوس اریگاری و گایاتری اسپیواک آشنا هستیم. هم

 ی آثار درخشاننقدهای اصولی و فمینیستی مثال ویرجینا وولف و کیت میلر را درباره

از جمله هنری میلر، د. ” ی بزرگ جهان ادبیاتمردان نویسنده“ستیز ولی بعضا زن

 .ایماچ. الورنس و نورمن مایلر مرور کرده

های ای متاثر از دیدگاهشاید برخی بیشتر بپسندند که این بررسی به شیوه

انجام شود که به جستجوی ادبیت در متن آثار ادبی بودند و ” های روسفرمالیست“

https://www.radiozamaneh.com/243803
https://www.radiozamaneh.com/243803
https://www.radiozamaneh.com/243803
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پسندم که تنها به بررسی چند و چونی حذف فیزیکی نه چیز دیگر. من، ولی می

ی ادبیات معاصر ایران بسنده کنم. این گرایش را طیف وسیعی از زنان از گستره

ی پیش نویسی مدرن ما، از نزدیک به یک سدهگیری داستانتوان از ابتدای شکلمی

 .تاکنون دنبال کرد

ی گیری این ادبیات و سه مرحلههای پابه طور گذرا به زمینهکوشم ابتدا در نتیجه می

چنین نخستین نمایندگان مذکر آن بپردازم و گسترش آن از آغاز تا به امروز، هم

سپس نگاهی کوتاه به آثار منتشرشده در برون مرز بیندازم. اگر فرصت شد به عوامل 

 .کنمران هم اشاره میدر ادبیات معاصر ای” ی دیگرنیمه“سختی سیستم حذف جان

ها بیشتر بر دیدگاه کلی نویسنده تکیه ها قابل تعمیم هستند. در انتخاب آناین نمونه

شده است. در نتیجه این امکان منتفی نیست که در این و آن اثر یک نویسنده، 

ی یک شخصیت، به عنوان مثال، اندکی از این دیدگاه کلی فاصله خطوط چهره

 .بگیرد

به مثابه مقوله و ایده هم در نظر گرفته شده و ” شخصیت“چنین ی، همدر این بررس

” فرد یا شئی یا موجود زنده مانند حیوان“ی شمول آن تنها در چارچوب دامنه

مدرن* که ویژه در رابطه با کند و کاو در آثار پستمحدود نمانده است. این امر، به

ناپذیر نظرم اجتنابداده، بهها معنای کالسیک خود را از دست در آن” شخصیت“

 .آمدمی

 روش بررسی

برم، بر مفاهیمی که ژرار ژنت** ها نام میدر بخش کاوش ساختاری آثاری که از آن

ی مهم را در بر مقوله 5کنم که کار برده، تکیه میی خود بهشناسانهدر نظم روایت

که ژنت ” آوا و لحن“و ” حالت یا وجه“های گیرد. در این چارچوب من به گفتمانمی
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را ” ی روایتسرچشمه“ی ام و مقولهکرده، بیشتر نظر داشتهمورد تقسیم  5آن را به 

ای با در متن این پرسش که آیا راوی، شخصیتی در درون داستان است و چه رابطه

 .امنویسنده دارد، بررسی کرده

” حالت یا وجهِ“، شاید اشاره به این نکته خالی از فایده نباشد که ژنت معتقد است

در پیوند است.  ”آوا یا لحن“ی دید راوی بسـتگی دارد و با ی زاویهروایت به فاصله

سـخن ”و” یافتـهسـخن انتقـال“، ”شدهسخن روایت“ی راوی با توجه به فاصـله

” سازیکانونی“پرداز ادبی فرانسوی، با کند. این نظریهتغییـر می” شـدهگـزارش

شود و دید راوی، میان او و شخصیت اصلی تفاوت قایل میی خواندن زاویه

 .سازدرا مطرح می” بیندچه کسی می“و ” کندچه کسی صحبت می“های پرسش

ها اشاره خواهم برای من در بررسی آثاری که دیرتر به آن” بیندچگونه می“سؤال 

” ی دید راویزاویه“کرد، اهمیت بیشتری داشته است. به این دلیل ساده که فراتر از 

ها را هم کند و نگاه کلی نویسنده به پدیدهعمل می” شخصیت کانونی“و 

” سخن شخصیت“و ” سخن نویسنده“توان مرز میان گیرد. به این ترتیب، میدربرمی

آمیز اغلب نویسندگان و منتقدان در این رابطه های سفسطهرا تعیین کرد و استدالل

اش ارزش زن اثر بنا به بافت شخصیت قهرمان»ند: گویرا به چالش کشید که مثال می

جنس “شمردن جایگاه ترین مبلغ محترمکاهش داده و خالق آن، بزرگ را تا حد شیء

 «.است” دوم

یک نکته برای من در این راستا اصل است؛ این که به قول ویرجینیا وولف انتخاب 

دون بازنگری در گیری است و پرداخت بموضوع و پرداخت آن، خود نوعی موضع

 .کندادبیات، پیشاپیش باورهای قضا و قدری را بر این فضا مسلط می
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ـ یا تفکرپذیر )رفلکتیو( در قرن بیست ای که آگاهانه و بدون رویکردی تأمل نویسنده

پردازد، ی زن ایرانی میای صد سالههای باسمهچنان به بازتولید چهرهو یکم هم

 .فشاردبودن حذف صدایی دیگر پا مییخیلی ساده بر طبیعی و بدیه

 آغاز کار

شود و این دو عدم امنیت، حسی است که بدون وجود خطر و تهدید برانگیخته نمی

جا کند. در اینمفهوم هم بدون اعمال زور و خشونت مریی و نامریی، عینیت پیدا نمی

و  هجانبهای خشونت بپردازم، یا تعریف همهمن قصد ندارم به بررسی سازه

سازمان ملل هم آمده، تکرار کنم. تنها  1112ی شمول این واژه را که در بیانیهجهان

هایش در ادبیات داستانی معاصر ی آن با جنسیت، به جلوهمایلم با اشاره به رابطه

 .های گوناگون بپردازمایران از زاویه

های و بررسی جنسیت در ایران همواره در چارچوب گفتمانی مردساالرانه تعریف شده

شناسانه و معنایی هم همیشه از دیدگاهِ متاثر از این گفتمان صورت گرفته هستی

است. در این نظام اصوال زن، محلی از اعراب ندارد، در واقع حذف شده و اگر مورد 

بندی و ارزیابی رده ”جنس دوم“توجه قرار بگیرد، در بهترین حالت به عنوان 

ایگاه و هویت زن با به رسمیت شناختن این حذف شود. به عبارت دیگر، جمی

شناسانه که نشان از اعمال خشونتی قدیمی و جاافتاده دارد، تعریف شده معرفت

 .است

ی ادبی ما هم که پس از انقالب مشروطیت آغاز شد، موافق همین گیری جامعهشکل

های سهشود. در این نظامِ استوار بر شناها کامل و تثبت میها و تعریفسازه

توان در را می آن هایی ازلی ـ ابدی ارائه شده که ویژگیمردساالرانه، از زن دو چهره

ای که در میان این دو قطب سیاه و دو صفت بد و خوب خالصه کرد. طیف گسترده

طور قاطع و پیگیر حذف شده است. این خیل ها بهسفید وجود دارد، طی دهه
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ی جهان ادبیات ایران در انتظارند تا لوی دروازهشدگان هنوز هم بیرون، جتبعید

ها هم بتوانند در فضایی امن و از سردر آن برداشته شود و آن” ورود ممنوع“تابلوی 

ها و نیازهای خود را هم به عنوان خالی از تهدید و خطر یا توهین و تحقیر خواست

 .خالق )نویسنده( و هم به عنوان مخلوق )قهرمان( مطرح کنند

 کسوتان نسل اولپیش

با انتشار اولین ( 1255) 1135ی طرد و تبعید برخوردی واقعی به زنان در سال پایه

تهران “های احساساتی اروپایی بود، گذاشته شد: ی ایرانی رمانداستانی که نسخه

ای که در آلمان و فرانسه تحصیل کرده بود. این از مشفق کاظمی؛ نویسنده” مخوف

زمان به زندگی کند، ولی همیک دختر و پسر جوان را بازگو میرمان، داستان عشق 

پردازد. به این ترتیب خطوط چهار زن روسپی یا به زبان امروزی کارگر جنسی هم می

، به عنوان الگوی ”تهران مخوف“شود: ی ادبی ما هم طراحی میگستره” زن بد“اصلی 

مار زیادی داستان با همین موفق نخستین رمان اجتماعی، سرآغاز نگارش و انتشار ش

 .گیردمضمون و ساختار قرار می

هر چند در این دوره، فعالیت زنان به دلیل شرکت گسترده در انقالب مشروطه و 

چنین پیدایش نهادهای آموزشی جدید و انتشار های خود، همطرح خواست

ی بالنده گیر بود، ولی نویسندگان وقت ترجیح دادند این وجههای زنان چشمروزنامه

ها خانهاجتماع را طبق سنت و فرهنگ مردساالرانه حاکم بر جامعه به صندوق

هراسیدند و جسارت نشان بفرستند و برای عبرت زنانی که احتماال از خطر کردن نمی

 .دادن روی خود به آفتاب و مهتاب را داشتند، نمونه آفرینی کنند

، به دست علی ”آهو“ات ایران به نام ی زن خوب و فرمانبر و پارسای ادبیخطوط چهره

 1255خلق شد که در سال ” شوهر آهو خانم“محمد افغانی در رمانی با عنوان 

که ” آهو“رقیب سرکش و هوسباز ” هما“به بازار آمد. در این رمان، ( 1121)
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اصطالح ی ایران بود، معرفی شده است: او بهی آن دورهی زن سنتی جامعهنماینده

های پس از انقالب های مدرن سالهای زنو نیازهایش با خواست تجددطلب است

سویی دارد. نویسنده در مذمت مدرنیت و هواداران مونث آن از تمام مشروطه هم

برد و سرانجام هم آهو خانم، زن صبور، فداکار و از ی تخیلی خود سود میگنجینه

در ونت از میدان بهخو و بد کردار را با خشی سید میران، همای زشتخودگذشته

 .گیردکند و پیروزی سنت بر مدرنیت را جشن میمی

نویسی در ایران را به مسیری تازه راهبر شد، در تخیل صادق هدایت که روند داستان

های بد و خوب را در وجود یک زن متمرکز خود، این ویژگی” بوف کور“قهرمان رمان 

هم سرانجام با انزجاری عمیق به قتل ها را کند )لکاته و فرشته( و هر دوی آنمی

 .رساندمی

ی آن، هر چه که بود به سود پرداخت شناسانهپیام این رمان، حتی پیام زیبایی

ی شخصیت زن نبود. هدایت در این رمان، پیشروی سویهگرایانه و همهواقع

 خواه خود را به جایدادند در آثارشان تصویر زن دلنویسندگانی شد که ترجیح می

ی او بپرهیزند، ی خودآفریدهواقعیت بنشانند، از رتوش خطوط کج و معوج چهره

ی بد و خوب در او را از میان بردارند و به هر حال های خودساختهتفاوت میان ارزش

 .حکم کنند که نبودشان به از بودشان است

بزرگ علوی، نزدیک به چهار دهه بعد این رویه را در مشهورترین رمان خود 

هدایت، شخصیت ” زن اثیری“دهد، ولی تحت تاثیر تغییر می” شمهایشچ“

های خود را برای انجام فعالیت ی امکانات مالیمسلک فرنگیس را که همهعاشق

وار به تصویر گذارد، با چشمانی هرزه و لکاتهدر اختیار او می” استاد ماکان“سیاسی 

 .کشدمی
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 کسوتان نویسندگان نسل دومپیش

ای در های گستردهمیالدی در ایران، با دگرگونی 1115ی آغازین دهه هایسال

گیر ولی بر نگاه های اجتماعی زنان همراه بود. این تحوالت چشمی فعالیتزمینه

بار نمایندگان ادبی جامعه به زنان مخلوق خود تاثیر مثبتی بر جای نگذاشت خشونت

رانی هم با همان خطوط سیاه و های نسل دوم نویسندگان ایو تصویر زن در رمان

 .شدشده بود، نقاشی میزده  سفیدی که در گذشته طرح

 ”شازده احتجاب“های هوشنگ گلشیری، از شخصیت فخری این تصویر مثال در رمان

به  1111که در سال ” بره گمشده راعی“در تهران منتشر شد، تا  1121که در سال 

به چاپ  1118سال بعد در سال  35به  که نزدیک” نامه جن“بازار آمد و کوکب 

 .شودرسید، تکرار می

از ” جنس دوم“کم حدود دو دهه پس از نشر کتاب نخستین رمان گلشیری، دست

سیمون  .به بازار آمد 1151ی فمینیست فرانسوی سیمون دو بووار، در سال نویسنده

دساالرانه، حتی مر دو بووار در کتاب خود نشان داد که چگونه نفوذ تاریخ و فرهنگ

ی سازد. به گفتهفرهیختگان جامعه را از درک جایگاه واقعی زن در اجتماع ناتوان می

های فرهنگی، خود و چیستی خود را بازتعریف بایست با نفی این افسانهاو زنان می

کم با یک ی مدرن بر گلشیری که دستدوستانههای انسانکنند. ظاهرا این اندیشه

نویسی ایران ا بوده، تاثیری نداشته، هر چند که نام او در تاریخ رمانزبان خارجی آشن

 .نویسی ثبت شده استبه عنوان استاد مدرن

ی نسل گلشیری، عالوه بر این که فرهنگ خطهآبادی، از نویسندگان هممحمود دولت

خراسان را در ادبیات روستایی ایران برجسته کرد، از نخستین نویسندگانی هم بود 

ی قهرمانان خود نسبت به زن بخشید. این تقدسی مردپسندانه به خشونت برهنهکه 

آبادی که زن حضوری بارز دارد، انکارناپذیر است و مانند نکته در اغلب آثار دولت
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گرفته تا ( 1118” )جای خالی سلوچ“ی او را از رمان شدهنماخطی سرخ، دیدگاه نخ

 .نمایاندبه زبان آلمانی( بازمی 3551” )کلنل“واپسین کار او با عنوان 

سری خان پسیان همرا که با کلنل تقی” منشآزاد“آبادی در این اثر، سرهنگی دولت

اش او را با ایدارد و در حضور پسر متعهد و تودهکند، به قتل زن خود وامیمی

 دلیل این قتل فجیع که ظاهرا مورد تایید” فرستد.به قعر جهنم می“شمشیری آخته 

ها مست به شب“زن عنوان شده که ” بودنخراب“سرهنگ هم هست،  ”انقالبی“پسر 

ی این آبادی در سایهدولت” رفته است.گشته و تنها با مسکن به خواب میخانه برمی

ی ایران پذیر، به بررسی تاریخ پرفراز و نشیب صد سال گذشتهبار و اجتنابقتل رقت

در چارچوب ساختاری غیرمتعارف  1111ای انقالب از دیدگاه خود، از جمله رویداده

 . …پردازدبار بسیار میو با حواشی کسالت

گردد، در تکرار چه در این رمان به پرداخت شخصیت زن سرهنگ برمیآن

ی ادب هایش در گنجینهشود که نمونهای خالصه میرمق و قالبیهای بیتوصیف

است که از فرصت ” کلنل“های رمان تایران فراوان است. این زن از نادر شخصی

خود با ” یزننده“های چیستی وجود و رفتارهای گذاشتن دالیل و انگیزه درمیان

بار سرهنگ های خشونتماند. در نتیجه علت و موجب واکنشخواننده محروم می

ی انجامد، در پردهی این شخصیت میدالنهنسبت به او نیز که سرانجام به قتل سنگ

جا که با تار و پود توضیح ماند؛ ابهامی که با بافت اصلی رمان، از آنباقی می ابهام

فرض قضا و قدری خوان نیست و تنها با پیشروابط علت و معلولی تنیده شده، هم

ها و روابط و مناسبات حاکم میان آنان یا الگوبرداری از گیری شخصیتبودن شکل

 .ای قابل توجیه استتصاویر کلیشه

نویسندگانِ مونثِ معاصر ایران که از ” زنان خرابِ “نکته در پرداخت شخصیتِ این 

شود. این نویسندگان )نظیر اند، کمتر دیده میهای مردساالرانه فاصله گرفتهدیدگاه

به قهرمانان یا ضدقهرمانان ”( زنان بدون مردان“پور در داستان بلند شهرنوش پارسی
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خود فاصله ” بودن ذاتی حشری“ای لیشهدهند، از شهرت کزن خود فرصت می

بازگو کنند و به این ترتیب ” فروشیتن“دادن به  شان را برای تنبگیرند، دالیل

 .سازندی خود شریک شناسانهخواننده را نیز در روند بازنگری زیبایی

بودن زن و نیاز ذاتی به آقا باالسر داشتن او که در پیوند ی حشریشدهتلقی نهادینه

ستقیم با اعمال قدرت و ایجاد رعب و تنش در روابط انسانی دارد، در اغلب آثار م

آبادی مانند جالل آل احمد و صادق چوبک و عصر گلشیری و دولتنویسندگان هم

 یچهره ترسیم مدعی چند هر نویسندگان این. است بارز …دیگران هم 

ناآگاه با نگاهی ناتورآلیستی به  زن به خواننده هستند، ولی اغلب آگاه یا” گرایانهواقع“

 .پردازندخواه خود میخلق قهرمانانی موافق الگوی مورد پسند و دل

 نسل سوم” هایکپی“یک نمونه از 

دستانی است که بهشهریار مندنی پور، یکی از نویسندگان نسل سوم و یکی از نادر قلم

اشاره ” تقلب ادبی“ن خود به ای ”ی ایرانیداستان یک عشق سانسور شده“در رمان 

جا زده، ” زنان واقعی“کند و ابایی از اعتراف به این که زنان رویای خود را به جای می

 :ندارد

 یا بدن از هاییتکه که هستند هاییزن …های من ها و رماندر میان داستان»

 رؤیاهایم در حسرت با همیشه که زنی روح و بدن از امکرده کپی را شانشخصیت

 زن این به ثابت یچهره یک که امنداشته صداقت قدر آن وقت هیچ گرچه ـ مادیده

 «…اهی نگیرمشاشتب واقعی هایزن از بعضی با که ببخشم رؤیایی

کند، ولی ای بودن اغلب مخلوقات مونث خود اعتراف میپور، هر چند به باسمهمندنی

خود بنگرد ” رویایی“به زن بینانه شود که نویسنده با تاملی واقعاین آگاهی مانع نمی

 .ی رمان نتاراندو بدل واقعی او را با الهام از منش نیاکانش از گستره
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توان به خوبی می” دختران و پدران“ی این رویکرد آفریننده را در داستان کوتاه نمونه

در شهر برلین آلمان  3515ی نویسنده، نگارش آن در ماه مارس دید که بنا به نوشته

 .سال در بوستون آمریکا به پایان رسیده است ماه بعد در نوامبر همان 2و  آغاز شده

ی شمولی رابطهمدرن، برخالف عنوان آن که دست کم از ایرانطول این داستان فرا

” دختران و پدران“دهد، بسیار کوتاه است. دختران و پدران در این کشور خبر می

دهد؛ ، شخصیت اصلی آن را تشکیل می”ایده“یکی از نادر کارهای موفقی است که 

های آن متبلور بودن زن و به تعبیری دخترِ روایت که در تمام سازهی حشری ایده

کسی که “ی دید سازی زاویهی کانونیکوشد به پیروی از شیوهپور میاست. مندنی

خود عینیت ببخشد و کنش و واکنش و ” ی روایتایده“به عنصر تجریدی ” بیندمی

ظم فکری دختر داستان را تنها به عنوان حامل این ایده ـ و نه یک شخصیت ن

 .مستقل ـ بر این اساس تنظیم کند

ارضای احساسات “طور کلی از راه ی جنس خود بهاین دختر به عنوان شاهد زنده

کند. ظاهر معلولش را تامین میبار خود و پدر بهی زندگی نکبتهزینه” اششهوانی

او، گذشته از پیدا کردن مشتری روی زمین، چگونگی ارضای آز  تنها نگرانی

جنسانش در عدن است؛ جایی که مومنان اصوال نیازی ناپذیر شهوی خود و همپایان

 :به تامین امرار معاش خود ندارند

به سر “پور هنگامی که او مشغول آرایش برای رفتن مندنی” دختر رویایی“خواننده با 

شود. پدر که شاهد بزک کردن غلیط دختر است به او هشدار است، آشنا می” کار

مالد، بکاهد چون باعث تحریک هایی که به صورت میدهد که از قطر رنگ و لعابمی

در شهر ” زنای خیابونی“ها در پی شکار ی روزنامهشود که بنا به نوشتهمردی می

دهد، بلکه با یاست. دختر نه تنها نسبت به این خطر احتمالی واکنشی نشان نم

برای ارضای حس  ”شکارچی زنان خیابانی“ی روشن که مسکوت گذاشتن این نکته

مقدمه و  دهد، بینفرت و شهوت خود به زشتی و زیبایی شکارش اهمیت نمی
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کشد و با نگاه تحقیرآمیز اجداد مذکر هایش را به میان میدلیل پای زنان مشتریبی

های بازاری نامد. او برای اثبات این ادعا به استداللمی” بوگندو“سنتی خود آنان را 

این  مشتری«گوید: ی شیرین شیرازی خطاب به پدر میشود و با لهجهمتوسل می

 «.دهره سراغ زنش که بو پیاز میمدلی خواهونه، واِال می

شود و نگاهش را به سوی تلویزیون که مجاب می” کوبنده“ظاهرا پدر با این منطق 

ی گرداند. به گفتهی حوریان بهشتی است، برمیی آن در حال صحبت دربارهگوینده

شوند و مردان این مجری، خیل حوریان در عدن پس از هر بار جماع، دوباره باکره می

توانند به اند، میی تقوایی که روی زمین از خود نشان دادهمسلمان، برحسب درجه

 .ی کنندآغوشها همخواه با هر تعداد از آندل

ظاهر انگیزد؛ تفسیر پدرِ بههای متفاوتی در پدر و دختر برمیهای گوینده، واکنشنوید

تعبیری که « افته.ای تو بهشت راه میچه خون و خونریزی»معلول از این قرار است: 

نماید. واکنش منطق میشمار حوریانِ همیشه باکره در بهشت بیبا توجه به حضور بی

روایت از بدکارگی ذاتی جنس مونث ” یایده“وافق سرشت دختر کاسبکار، م

گذارد و بالفاصله با ی پدر را ناشنیده میگیرد. بر این اساس دختر گفتهسرچشمه می

 «بهشت خیابون هم داره که توش وایسن؟»پرسد: دستپاچگی می

ر به ی داستان است. پاسخ آن هر چه باشد )البته پداین سوال در واقع تبلور ناب ایده

ی طرح آن از سوی دختر تغییری ایجاد دهد(، در انگیزههم جوابی نمی این پرسش

 کند: آیا در بهشت امکانی برای فرو نشاندن تب شهوت زنان وجود دارد؟نمی

 مردان فرهیخته، زنان حقیر

ای به عنوان نویسنده” بگذارید میترا بخوابد“ی داستان بلند کامران محمدی، نویسنده

های مونث اثرش برگزیده همین رویکرد را در پرداخت شخصیت سوم هم، از نسل
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روز از زندگی خواهر و برادری  2منتشر شده،  3551است. این داستان که در سال 

کشد که در آغاز جنگ ایران و عراق در های ماریا و ایوب را به تصویر مینامبه

از سوی واحدهای عراقی،  کنند و در جریان اشغال این شهرقصرشیرین زندگی می

شود و مادر، پس از ها کشته میدهند؛ پدر در درگیریپدر و مادر خود را از دست می

ی آید. ظاهرا این فاجعهگیرد، به اسارت آنان درمیآن که مورد تجاوز سربازان قرار می

 گذارد که ایوب بهانگیز بر روان ایوب و ماریا چنان تاثیرات مخربی بر جای میغم

شود. به همین دلیل ایوب در تمام طول جوع جنسی و ماریا به سردمزاجی دچار می

جنبد و با همسر خود ستاره، سر و گوشش هم می داستان عالوه بر داشتن رابطه

های که در نقش روسپی” دختر مدرن تهرانی“وار با میترا و شهرزاد، دو ژواندون

 .کندبرقرار می” صمیمانه“ی اشوند، رابطهجیره و مواجب معرفی میبی

آغوشی با همسر خود هیوا نیست، برای جبران این در برابر، ماریا که قادر به هم

دهد، تا شوهر می” هل“اش را به طرف او ، شهرزاد دوست دیرینه”نقص فنی“

 حوادث سنخ از ماجراهایی باقی …هنرمندش از بابت این کمبود رنج نکشد و

 .اندهم معروف” های دکتریرمان“ه در غرب به عنوان ک” پولیهای یکرمان“

و مدرنی هستند  هیوا و ایوب، مردان فرهیخته” بگذارید میترا بخوابد“در داستان بلند 

شان قطع های روزمرهکه از جمله شنیدن موسیقی کالسیک و نواختن پیانو از برنامه

” پا افتادهاهمیت و پیشبی“ای های داستان تنها به انجام کارهشود. در برابر، زننمی

طور کلی حضوری خاموش و نامریی دارد و مشغولند. ستاره، به عنوان مثال به

های دیگرش یا در حال سرخ کردن بادمجان و خدمت به مردها یا در حال جنسهم

چیره شدن بر “سیگار کشیدن، دلبری، حسدورزی به رقبای خود و به قول نویسنده 

مردان  دستیهای دمها به عنوان معشوقگری هستند. این زندی” قدرت مادینگی

تو خیلی باسوادی و خوب حرف » :گویندکنند و میداستان دایم از آنان تمجید می

 «.زنی. من بلد نیستممی
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ی اصلی این زنان، داشتن یا نداشتن سکس و در واقع تنها موضوع بحث و دغدغه

پرسند: وار دایم از خود و دیگران میها بُلهی جنسی با هیوا و ایوب است. آنرابطه

طور عادی خوشی این زنان را توصیف وقتی نویسنده به« وا، چرا مردها این طوریند؟»

ماریا مثل مادیانی » :بردکند، خواننده به ارج و قرب او نسبت به این جنس پی میمی

ستان هنگامی به این شعف در پایان دا «کشد، سراپا شعف بود.که جفتش را بو می

 .ی جنسی برقرار نکرده استشنود هیوا با شهرزاد رابطهدهد که میماریا دست می

ها، ضعف و نشان دادن آن، کارآترین سالح زنان است و به نظر خالق این شخصیت

اثر کند و هرگز به خود، این ابزار ستیز را بی مرد باید برای حفظ و دفاع از مردانگی

ها نیفتد. این داستان بلند که نگاهی تحقیرآمیز به زن ی آنمکارانهی هادام حیله

ای از زنانی است که هر چند مدرن جلوه ای و باسمهدارد، سرشار از تصاویر کلیشه

 .های قرون وسطایی دارندکنند، ولی رفتارها و کنشمی

 نویسندگان خارج از کشور

دود کردن نقش او در چارچوب ی واقعیت و محی زن از عرصهشناسانهحذف معرفت

نویسندگانی  .تنها در انحصار نویسندگان مذکر درون مرز نیست” نشمه“و ” ضعیفه“

توانستند به خاطر کنند و احتماال میهاست در خارج از کشور زندگی میکه سال

های سنتی خود را ی زیست، دیدگاههای دیگر شیوهداشتن امکان آشنایی با جلوه

نیز با پیروی از همین قواعد و موازین به خلق قهرمانان یا ضدقهرمانان  بازبینی کنند،

 .اندمونث خود پرداخته

ی نوایی شبانهی مطرح ساکن فرانسه ]همبه عنوان مثال آثار رضا قاسمی، نویسنده

 اثیری، زنان تصاویر از است نظیریبی یمجموعه[ …ها، چاه بابل،ارکستر چوب

 نویسنده. اندشده پرداخت جنسیتیتک نگاهی با ماهرانه که ایگونهشئی و وارلکاته

ستفاده از شگرد نقب زدن به ا با مثال، ،”هاچوب ارکستر یشبانه نواییهم“ رمان در
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چنین ایجاد فضایی جهان تیره و سرشار از پلشتی ناخودآگاه قهرمانان خود، هم

ستان قرار دارد و با توسل به آلود که در تضاد با شفافیت روزمرگی رویدادهای داوهم

ای پر راز و رمز ایجاد کند، تا ی زنان خود هالهکوشد پیرامون چهرهمتون کهن، می

 .ای و قالبی بودن آنان را از نظر پنهان داردباسمه

ای هستند که بارها در های فرهنگی ـ مذهبیتصاویر اغلب زنان این رمان، کلیشه

به ” بردنپناه “بستر شدن و انتظار همهمگی چشم اند:ادبیات مردمرکز تکرار شده

کوشند با مکر و حیله به آغوش مردان دور و بر خود هستند و در هر شرایطی می

اهداف خود که اغلب به زیان جنس اول است، دست یابند: در این رمان که تصویری 

دست و زندگی مهاجران در کشور فرانسه به از جامعه” تخیلی“سیاه، مبتذل و 

برد، پرتی رنج میخانه که از بیماری حواسدهد، از رعنا و ماتیلد، زن صاحبمی

خواهد در گروه نوازی که قصد کمک به راوی را دارد و از او میگرفته تا زن ویلون

ای تنها یک هدف را دنبال ها بنوازد، همگی در هر نشست و برخاست و مکالمهآن

قطارها و ی )که هنرمند ناموفقی است( و همدر بردن راوکنند؛ از راه بهمی

هم هست( برای ارضای نیازهای جنسی  های او )مثل سید که نویسندهایخانههم

عشق دوران جوانی راوی ” میم الف ر“خود! تنها زنی که از این قاعده مستثنا است، 

کرده و ” تخیان“است که او هم پس از فرار از ایران به عهد خود وفادار نمانده، به او 

 .درآمده است” مردی خارجی و پولدار“برای گرفتن پاسپورت به همسری 

ی رویکرد تحقیرآمیز خود نسبت به زن قاسمی برای این که هر گونه سوءتفاهم درباره

، فصل 15ای روشن و رسا در بخش را از میان بردارد، دیدگاه خود را در قالب مقاله

 :گذارددوم رمان با خواننده در میان می

ی اختراع اتومبیل نیست. با شباهت به تاریخچهتاریخ اختراع زن مدرن ایرانی بی»

)یعنی  .ای بود که اول محتوایش عوض شده بوداین تفاوت که اتومبیل کالسکه

به جای آن موتور گذاشته بودند( و بعد کم کم شکلش هایش را برداشته، اسب
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اول شکلش عوض شده بود و بعد که به  متناسب این محتوا شده بود و زن ایرانی

 شخصیتش خواستمی …دنبال محتوای مناسبی افتاده بود کار بیخ پیدا کرده بود

آمد. اش به میدان میهای زنانهدر نظر دیگران جلوه کند نه جنسیتش. اما با جاذبه

پوشید تا پاهایش را به نمایش بگذارد. اما اگر کسی به او چیزی ژوپ میمینی

 «.کردچشم و رویی مردم شکایت میفت از بیگمی

 ی دیگرنمونه

شود، طور که نوشته میاتفاق آن“ی ساکن کانادا در رمان خود ایرج رحمانی، نویسنده

 .کشدنیز در قالبی دیگر همین دیدگاه را به تصویر می” افتدمی

ورنتو زندگی در ت” آبادخراب“ای به نام خانهمصطفی و آقای طهماسبی که باالی قهوه

های اصلی این رمان هستند. سهیال، همسر طهماسبی که از کنند، شخصیتمی

زندگی با او به تنگ آمده، به آمریکا رفته و قصد دارد طالق بگیرد، از ابتدای رمان 

سال  5غایب است. مصطفی، در دوران جوانی مبارز سیاسی بوده و پس از تحمل 

ی اسالمی از جمله گوهردشت، به کانادا های مخوف جمهورچالزندان در سیاه

هایش برای تغییر شرایط ی تالشجا که نتیجه گرفته همهمهاجرت کرده و از آن

طور که نوشته بست رسیده، معتقد شده است که اتفاق آننابسامان در ایران به بن

های قدیمی و نوشتن کوشد با تغییر متون و داستانافتد. در نتیجه میشود، میمی

خواه خود را بازبیافریند. در این جهان، سهیال هم گاهی ها، جهان دلی آندوباره

خود درآورد و ” تصرف“کوشد او را از راه نوشتن به شود، چون مصطفی میظاهر می

 .رویای تصاحب او را در واقعیت هم تجربه کند

سهیال، به ای چپ و مردانه است. او به صفحه 255نگاه رحمانی به زن در این رمان 

نامد( که در می” کوتوله“پوست؛ نویسنده با تحقیر او را لوسی )یک زن کوتاه قد سیاه

، به بلقیس که به طور در خیابان دستگیر شده” خودفروش“شبیخون پلیس به زنان 
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ای هرویینی است و اونیکا، زن گارسنی که طهماسبی در غیاب سهیال رسمی فاحشه

سالگی به  12 در خود که کندمی نگاه مرغی همان چشم هب …شود و با او آشنا می

آن تجاوز کرده است. تنها کسی که در این دنیای ساختگی سرشار از خشونت جان 

 .…کندمی پزشکی است که راوی با او درد دلبرد، خانم روانسالم به در می

قدیمی، ی رمان هم در گشت و گذارهایش از تورنتو به جهان متون مصطفی، نویسنده

زند و به تعبیری او را که ی حوا در تورات پیوند میسرگذشت لوسی را به قصه

کند. به این ترتیب از نگاه نویسنده، است، به مادر بشریت بدل می” هرجایی“

 …شودجنس زن و ازلی ـ ابدی آن ثابت می بودن ذاتیلکاته

قیس و رعنا و زن زمین، زنانی چون لوسی و بلالبته که در جهان غرب و ایران

 با اگر ولی ادبیات دنیای در ”زندگی“ این نمایش. کنندمی زندگی هم …سرهنگ و 

 .انجامدجنسیتی در این گستره مینباشد، تنها به ثبیت نگاه تک همراه بازبینی

 زداییگرایی یا واقعیتواقع

از  ی واقعی زن در ادبیات ایرانسختی سیستم حذف فیزیکی چهرهدیرپایی و جان

ـ تاریخی ـ سیاسی و زیبایی گیری آن تاکنون، دالیل اجتماعیابتدای شکل

چنین اصرار ی قراردادی، همشدهنمای بسیاری دارد. چسبیدن به تعاریف نخشناسانه

ی آن کنندههای ادبی، از عوامل تعیینها و مقولهدر رد ضرورت بازنگری در دیدگاه

 .است

شناسانه بر هایی به ظاهر علمی و روشکوشند با استداللمی نابرابر هواداران این نظم

گرایی گرایش به واقع .ی آن در ادبیات هم مُهر تایید بکوبندکنندهرویکردهای حذف

های این جماعت است. نویسندگان دلیلو وفاداری نویسنده به موازین آن، یکی از شاه

از این »گویند: ای زنان خود میشهگرا، همیشه در دفاع از تصاویر کلیمعروف به واقع
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و با این برهان، سلب جبری حق حضور طیف « ها در اجتماع زیاد هست.زن

گیری از دهند. خردهی ادبیات، عادی جلوه میای از زنان را در صحنهگسترده

ی زن ایرانی به عنوان نشمه یا قدیسه شرکت کردن چهرهدستانی که در ابدیبهقلم

روبرو شده است که منتقد قصد  کننده، همواره با این حجت محکومداشته و دارند

 .اعمال سانسور را دارد

برداری از واقعیت، گرایش نیست. عکس های زندگیبرداری از صحنهگرایی عکسواقع

ی اصلی واقعیت، سازه” نمایاندن“به سوی ناتورالیسم است. در ادبیات کالسیک 

ی آن به شناسه” تصویر کشیدنبه “وفایی آثار مدرن، ی شکگرایی بود. در دورهواقع

سازد، مدرن گرایش مسلط را میکننده بدل شد و اکنون، زمانی که آثار پستتعیین

بازتاباندن واقعیت در این و  .شودآن به عنوان شاخص مرکزی عنوان می” بازتاباندن“

و بعد به بیرون زدن به ریه فروداده شده اثر، یعنی تصویر دودی که پس از پک

زدن را به تصویر بکشد، ی ابتدایی پکای دود مرحلهشود. اگر نویسندهفرستاده می

 .گذاردهای ناتورآلیستی آن را به نمایش میجلوه

ی زیستی در پایبندی به واقعیت به معنای محدود کردن دید در چارچوب تجربه

های نوین از پرداختن به گرایشگرایی، نویسنده را ای از زمانی خاص نیست. واقعبرهه

گرایی مانند ویرجینیا وولف ی مدرن واقعکند. اگر نویسندهو بالنده منع نمی

توانست آثار برداری از زندگی واقعی اکتفا کند، نمیخواست تنها به عکسمی

را بیافریند. این دو ( 1138)" اورالندو"و ( 1135” )مادام دالووی“ای مانند برجسته

های اساسی ای و قالبی اغلب زنان آثار آن دوران، تفاوتا تصاویر باسمهشخصیت ب

 .دارند

ی فرانسوی گوستاو فلوبر، به عنوان مثال، شخصیت بلندپرواز و پیش از او نویسنده

را آفرید. ولی نزدیک به دو دهه بعد، ( 1851” )مادام بوواری“شکنی نظیر سنت
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را پرداخت ( 1885" )نانا"ی شخصیتی چون همکارش امیل زوال با نگاهی ناتورآلیست

 .ی ادبیات جهان نشاندگنجینه” پست و خراب“و در کنار خیل زنان 

 هاتعهد، عامل اصلی تکرار کلیشه

معرفی ” متعهد“دستانی بهگرایی، قلمای واقعاغلب نویسندگان وفادار به نوع باسمه

ی ادبیات را بر دوش شوند که گویا بار سنگین مسئولیت اجتماعی در صحنهمی

اند و در آثار خود با انتقاد از روابط و مناسبات ناهنجار حاکم، به دفاع از گرفته

پردازند. از دید این نویسندگان، ناکامان مونث جامعه عالوه بر محرومان جامعه می

تعلق دارند؛ قشری که در جهان آثار ” هاها و فاحشهلکاته“مسکینان، اغلب به گروه 

رینندگان ادبی هم محکوم به دست و پازدن در گرداب جهل و فالکت و این آف

کردن حقوق آنان را رو از راه برسند و پلیدی پایمالبدبختی است تا ناجیان پیش

 .آشکار کنند

ی ادبی راه به های نیابتی این نویسندگان نه در واقعیت و نه در عرصهاین که تالش

ی ایرانی )نیاز به اثبات ندارد. برعکس، تولید ”نانا“کم با خلق یک جایی نبرده )دست

، تنها ”محرومان مونث“خون و ضعیف این ی تصاویر بیگیرانه و گستردهو بازتولید پی

ی ادب معاصر ایران شناسانهای در نظم زیباییهای کلیشهبه تثبیت بیشتر شخصیت

 .کمک کرده است

 در ادبیات” ی دیگرنیمه“سختی سیستم حذف جان

شدن و جاودانی شمار دیگر در جاودانیدر این راستا دو عامل، در کنار دالیل بی

های غیردموکراتیک کنند: شیوهتری بازی میکنندهساختن این روند، نقش تعیین

ی نقدنویسی همراه با ایجاد فضای ترس و تهدید و ترویج فرهنگ حاکم بر گستره
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نویسی که اغلب همان آموزش داستانهای ها در کارگاهجنسیتی بررسی پدیدهتک

 .دهندی صد ساله را به نسل جدید انتقال میشدهنماهای نخها و شناسهسازه

شدن رویکردهای های مردساالرانه، یکی از ابزارهای نهادینهنقدهای مبتنی بر ارزش

 جنسیتی در ادبیات معاصر ما است. این گونه نقدهای انحصارگرایانه که معیارها وتک

دهد و آثاری از اهمیت جلوه میرا بی ”ی دیگرنیمه“های متاثر از دیدگاه گذاریارزش

شمرد، هدفی جز حذف و خاموش کردن صدای می ”های زنانهواگویه“این دست را 

 .دستان مونث نداردبهقلم

ی پرهیز اخیرا در درون و برون مرز در باره” متعهد و دلواپس“هایی که منتقدان بحث

” ادبیات آپارتمانی“سندگان از پرداختن به مسایل اجتماعی و سیاسی و گسترش نوی

 .اند، به همین اهداف خدمت می کندراه انداختهبه

شوند، اغلب زنان بندی میرده” ادبیات آپارتمانی“نویسندگان آثاری که زیر عنوان 

ا پیرامون خود دست هستند. در این کارها دنیای درونی راوی زن و روابط او ببهقلم

( در مرکز داستان قرار دارد تا کنکاش در مسایل )مثال در چارچوب فضای خانه

ی دید اند کمبود یا نبود زاویهها. این آثار تا حدودی توانستهیابی آناجتماعی و ریشه

نشینی کنند و دیدگاه این جنس را از حاشیهی ادبیات ایران جبران زنانه را در عرصه

نویسندگان زن این آثار در ایران )زویا پیرزاد، فریبا  .به درون متن بکشانند و بیگانگی

 هستی درک و خودشناسی با اغلب کوشندمی( …وفی، شیوا ارسطویی، سپیده شاملو

 هاآن بر مبتنی اجتماعی اخالق و مردساالرانه هایارزش با فرهنگی یمقابله به خود

 .بپردازند

” متعهد و دلواپسی“در تایید این نوع ادبیات، منتقدان در کنار چند صدای پراکنده 

” های زنانهوراجی“یا ” های زنانهواگویه“هایی مانند کوشند با عنوانهم هستند که می

  .اهمیت بنمایاننداین آثار را بی” درونی ناشی از یائسگی“های یا روایت
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های ادبی ایران بود، رسانه نیاز که از منتقدان پرکار دراهلل بیفتح به عنوان مثال

زبان و نگاه زنانه گاهى به »نویسد: می” ادبیات آپارتمانی زنان“های ی ویژگیدرباره

همان اى فریاد زدن است. بهگراید و زمانى به پُرحرفى و وراجى که گونهسکوت مى

 (!) «.نویسى استنگرى و پرحرفى، وجهى از زنانهدلیل که جزئى

مکار دلواپس دیگر او در نقدی بر اثر شیوا ارسطویی با عنوان حسین ایمانیان، ه

ها و تر به کارِ روانشناسچه بسا بیش” خوف“که خالصه این»نویسد: می” خوف“

کلی فارغ از هایِ قشرِ خاصی از زنانِ مملکتِ ما بیاید، زنانی که بهگرانِ بیماریپژوهش

ها و ادا و وکان گرفتارِ پلشتیسالی کماند و حتی در میانهای اجتماعیدغدغه

گی که ی یائسهسالی در آستانهمانند؛ زناِن میانها باقی میاطوارهای خاِص نوجوان

ی فرهنگِ مملکِت شان خشکیده و تا دلت بخواهد در حوزهخیلی وقت است خالقیت

 «.خورندما به چشم می

 ایجاب رعب در دنیای ادب

های ادبی ـ هنری به نویسندگان زن به نشست این فضای سرشار از تحقیر و توهین

کرده است. برای مثال می ها را تعیینایران نیز سرایت کرده و روال عادی برگزاری آن

ی آورم که در بارهی مریم خراسانی، منقد ادبی ساکن ایران نقل قول میاز مصاحبه

آشنایی من با »گوید: ی ادبی میوگوهای روشنفکرانههای بحث و گفتوضعیت جلسه

ی هفتاد شروع شد. آن موقع ی دوم دههوضعیت کلی جلسات ادبی تهران، از نیمه

وضعیت نقد ادبیات زنان واقعًا اسفناک بود. در این جلسات، فرصت کمی برای این 

گرفتند و اگر هم پس از نقد ده ـ پانزده اثر مردانه، نوبت به نوع ادبیات در نظر می

ی آثار سرکوبگر بود. این وجه سرکوبگری البته در مورد همه رسید، نقدهازنان می

 «.شدعمومیت داشت اما در مورد ادبیات زنان، وجه تحقیر هم به آن اضافه می
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چنان در قالب نویسی در ایران باید هماز دید این منقدان متعهد، روند معاصر داستان

محدود بماند و آثاری که  که پیش از انقالب بر این فضا حاکم بود، تفکری دوقطبی

 مسایل و( …های اجتماعی )فقیر و غنی، زن و مرد، شهر و روستابیشتر به تضاد

” کارهایی ماندنی و برجسته“جنسیتی ـ ویژه از نگاهی تکپردازند ـ بهاسی میسی

 .تلقی شوند

ا های خود تنها نگاهی مردساالرانه رویرجینیا وولف به کسانی که در آثار و ارزیابی

کنند، اوایل قرن بیستم پاسخ گفته است. او در رابطه با تعیین معیارهای مسلط می

زمان به آثار نویسندگان بریتانیایی ابتدای قرن نوزدهم، هم” بودنبرجستگی و ماندنی“

ها و تسلط نگاه مردساالرانه در این تفاوت دید زن و مرد در تشخیص اهمیت موضوع

گویند فالن کتاب مهم این جماعت مثال می»نویسد: می کند وگذاری اشاره میارزش

پردازد و بهمان کتاب فاقد ارزش است، چون احساسات یک است، چون به جنگ می

گذاری، ارزش یوولف با نقد این شیوه« زن در یک سالن را دستمایه قرار داده است.

ی ادبی و معهچنین بر دشواری مقاومت در برابر فشارهای شدیدی که از سوی جاهم

دهد و شد، توضیح میوارد می” فاقد ارزش“منتقدان آن دوران بر نویسندگان آثار 

ها نویسد که تنها امیلی برونته و جین آوستر در آن دوران به این فشار و تهدیدمی

های خود پا فشردند. او در ستایش از این ترتیب اثر ندادند و بر سر باورها و ارزش

ناگفته نماند که وولف « طلبید.این کار استعداد زیاد و صداقت می: »نویسدبرخورد می

، از جمله، شاهد بارز این ”مادام دالووی“اش رُوی این راه بود و اثر ماندنیخود پیش

 .صداقت و استعداد است

 ”ادبیات آپارتمانی“کمان رنگین

ی ایران، زدهتبدادی ادبی اسبه جامعه” ادبیات آپارتمانی“ترین خدمت نویسندگان کم

اندازهای آن است. آثار نویسندگان این نسلِ اغلب مونث، آمیزی درخشان چشمرنگ

تاکیدی بر این واقعیت روشن و انکارناپذیر است که میان سیاه و سفید، طیف 
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ی دیگر هم وجود دارد. این امر در کنندههای سحرآمیز و خیرهای از رنگگسترده

سازی مهلک مبتال اسی و اجتماعی به کوررنگی مزمن و قطبیای که از نظر سیجامعه

تر ی ادبی ما را غنیاست، یک رویداد بزرگ است. این گونه آثار نه تنها گنجینه

رساند؛ شدن جامعه هم یاری میسازد، بلکه به روند نامحسوس دموکراتیزهمی

بسیارند و  کرده و آگاه به حقوق خود از جمله در آنای که زنان تحصیلجامعه

بار متاثر از روابط سنتی و چه موازین خشونتمتفاوتی با آن های زیستیشیوه

 .اندقراردادی در اجتماع و خانواده دیکته کرده است، برگزیده

 .دهدها و نیازها و رویاهای این قشر پاسخ میکم به خواستدست” ادبیات آپارتمانی“

 راه ابقای سنت ادبی مردساالرانه

ـ و شدن نویسی نیز یکی از ابزارهای نهادینه ساختنهای داستانی کارگاهبرگزار

هایی که در این ها و داستانادبیات است. رمان یهای مردساالرانه در گسترهسازه

مرز اغلب به توصیه و ، چه در درون و چه در برون”آیندعمل می“ها به نشست

های اینترنتی های نشر داخلی یا رسانههها در بنگاسفارش برگزارکنندگان این کارگاه

به افتخار دریافت جوایزی هم ” کشف گرایشی نو“شوند و گاه به عنوان منتشر می

ی جوان نسل چهارم آیند. تنها به دو نمونه از این کارها که از قلم دو نویسندهنایل می

 .کنمتراویده، اشاره می

وگوهای ادبی کارگاه که حاصل بحث و گفت از سارا ساالر” ” اماحتماالً گم شده“رمان 

احتمااًل “ی بارز این روند است. رمان نویسی حسن شهسواری در ایران است، نمونه

لش “سالگی،  25ی های ذهنی زنی است که در آستانهداستان درگیری” امگم شده

ز نی” فضیلتی حاصل جبر زمان“گذارد و به آن به عنوان خود را به نمایش می” بودن

 .می بالد
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ی سمانه نوشته” یاقوت سرخ“افسانه، زنی که محمد، شخصیت اصلی داستان کوتاه 

نام سارا ساالر ندارد. این داستان کمی از ضدقهرمان بیرشیدی، عاشق اوست، دست

ی ایرانی عباس معروفی در برون مرز سازی نویسندهکوتاه، ساخت کارگاه داستان

 .است

و تحقیر را به نام عشق با ” ای ارزش برای خود قایل نیستذره“افسانه زنی است که 

دلی پذیرد. او هنگام دلبری به محمد، مرد جوان سنتی ـ مذهبی سادهجان و دل می

شدم تا هرجا که کاش من تو جیبت جا می»گوید: از جمله می که دل در گرو او دارد،

دوست زیرک خود  محمد سرانجام در پایان داستان، با کمک« میری منم ببری!

است و باقی  ”خراب و حشری“باز یابد که معشوق نیرنگطور تصادفی درمیبه

 …قضایا

سختی سیستم حذف فیزیکی توان مطمئن بود که دیرپایی و جانبه این ترتیب می

 .ها ادامه خواهد داشتچنان نسلی دیگر زن در ادبیات ایران، همنیمه

های زنان ایران منتشر خواهد ی بنیاد پژوهشمهمتن کامل این سخنرانی در سالنا *

 .های متن سخنرانی نیستها و نمونهی نکتهی همهی حاضر، دربرگیرندهشد. نوشته

، شخصیت اصلی آن را تشکیل ”ایده“مدرنی که ی بارز یک اثر پستنمونه **

کایی در ی آمریاز ریچارد براتیگان است. این نویسنده” قهوه“دهد، داستان کوتاه می

را در بازگویی یک  ”های از دست رفتهناپذیر بودن فرصتجبران“ی این داستان، ایده

پذیری عشق و ایجاد روابط کند که به جایگزینروز از زندگی مردی خالصه می

های ها باور دارد. زنان براتیگان در این داستان، ولی با واکنشعاطفی میان انسان

 .کشندباور این مرد را به چالش می ی خودآگاهانه و خونسردانه
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ها اسـتفاده ی خود از آنشناسانهای که ژرار ژنت در نظم روایتپنج مقوله ***

 :کندمی

 (زمان )نظم و ترتیب1

 (مدت )تداوم روایت 3

 (بار )تکرار یا بسامد 2

 آوا یا لحن 5

 حالت یا وجه 5



 

 ساسان قهرمان

 مردان پایانی زنانه بر روایت نبرد

ای ماجراهای قهرمانی که از موطن خود دور افتاده و درگیر مبارزه»مینه نوستالژیک ز

بعنوان « امان است تا بتواند بازگردد و نام نیک خود را بار دیگر بدست آوردبی

ای بوده است. در طول های پهلوانی و اسطورهموضوعی جذاب، تم اصلی غالب افسانه

اند های بدیع آفریدهاند و افسانهن تمی را بکار گرفتهگویان چنیها راویان و قصههزاره

اند تا چرائِی چیزها و اتفاقات را دریابند و تبیین کنند، یا با ثبت و بدین سان، کوشیده

خواندند فائق آیند. این زنجیره با های عینی و ذهنی، بر آنچه سرنوشت میتجربه

ین تبعید شدند، و پژواک آن در شود که از بهشت به زمآغاز می« آدم و حوا»حلقه 

سمک »تا « اودیسه»و از « بهرام»تا « موسی»شود. از روایتهای متعدد تکرار می

 …«عیار

اما در این روایتها گفتمان سفر و غیاب از همان نخستین حلقه، حوا را فراموش 

سازد. گرچه به کُنه را قهرمان داستان می« آدم»راند و کند و به پشت صحنه میمی

بینی که به گفته روالن بارت، گفتمان غیاب همواره پردازی که بروی میقصه و قصه

توسط زنان معنا شده است. در این چارچوب زن، که اجباراً فاقد تحرک است و وفادار 

دهد و داستانش را با جزئیات دقیق و ظریف و در انتظار، به دوران غیاب شکل می

مرد متحرک و نامنتظر هر لحظه در فکری و هر  کند، حال آنکهسازد و روایت میمی

ساعت به جایی است. مرد، در حال جستجو و کشف عینیات سفری پرماجرا در گذر 

تاریخ، و زن، در کندوکاوی ذهنی برای بازسازی و تعریف و معنابخشی به هر دو 

الت دوران یا هر دو جهان. جهان حضور و جهان غیاب. روایتها نیز بیانگر این هر دو ح

های فرار متضادند. از یک سو نشستن، به انتظار نشستن و بافتن و سرائیدن، تا لحظه

زندگی در قالب روایتی ماندگار شوند، و از سوی دیگر خود روایت این ماجراهای دور 
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و دراز دارای ریتم حرکت و سفر. همچون امواجی که با ترکیب و حرکت ذره ذره 

یتمی منظم و در عین حال نامنتظر پیش آیند و باز های آب ساخته شوند و با رقطره

گویی، به گفته رضا براهنی، فعلی زنانه سرایی و قصهگردند و تا باز. بدین سان، قصه

شود، گوید، حتی در هر مردی که راوی غیاب دیگری میاست. و یا چنانکه بارت می

بیند و از این ند مینشییابد. مردی که منتظر میگیرد و بروز میچیزی زنانه پا می

آسایی دارای حال و کند، به طرز معجزهبرد و این رنج را روایت میانتظار رنج می

 جانی زنانه است.

سرایی در واقع نوعی آفریدن است، و آفریدن، از نخستین لحظه بار سازی یا قصهقصه

ش و بار گرفتن تا گذار از مراحل پیچیده پروراندن و بار آوردن تا شکل دادن و زای

پردازی درباره آن در اصل توسط نهادن، فعلی زنانه است. در اینجا، خود عمل قصه

حوا ساخته و پرداخته شده و بعد، با پس رانده شدن او به پستوی نهانی قصه، آدم 

ماند و خود را به روایت کردن را هم به عهده گرفته است. اما جانمایه اصلی باقی می

های با تم ها و رومانسدهد. در مظاهر چندگانه طرح افسانههر شکل که باشد بروز می

اند. سفر و غیاب، از جمله ماجراجویی، زیارت، تبعید و. . .، زنان عموماً حذف شده

آورد که در غیاب آنها در زندگی روزمره و واقعی جهانی را در طرح داستان پدید می

حضور دارد و نگهبان و « بدأم»آن مردان همواره غریب و مسافرند. زن همواره در 

است )پنه لوپه در اودیسه( در عین حال، گاه یک عنصر زنانه هم در « خانه»مظهر 

دارد جهان دور از خانه حضور دارد که یا مرد را در درجه نخست به این سفر وامی

)شاهزاده در سمک عیار( یا در دوران غیاب، عامل پر شدن یا طوالنی شدن این 

جوزف کنراد، در قالبی « در دل تاریکی»یرس در اودیسه(. رمان دوران است )سا

دهد. برای مرد مسافر قهرمان داستان، مدرن این هر دو نمونه را با هم به دست می

Intended در واقع همان پندلوپه وفادار است، و زن بومی نمادی از تسلط جهان

 خارج از خانه.
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کاماًل « مرد»دهد که طرح و توطئه سفر های بسیار از گذشته تاکنون نشان مینمونه

وابسته به سکون زن در خانه یا محل بومی است. نه تنها جای زن در خانه است، بلکه 

او در واقع خود به شکل نمادین، همانا خانه، موطن، یا هویت بومی مرد است که در 

در همین زند تا باز بیند روزگار وصل خویش. انتظار اوست و مرد به سوی او پرپر می

پیوند است که آغوش و بدن زن نیز در ادبیات همواره به نوعی با زمین شبیه یا 

مرتبط شده است. زمین، مادر و زائیده خوانده شده و آغوش و بدن زن، همچون 

دهنده. اگرچه جغرافیای نمادین زنانگی بعنوان مأمن خاک پذیرا و بارور شونده و پناه

در « هویت»و « خانه»بین طبیعت و فرهنگ، یا مرد ممکن است به لحاظ تاریخی 

 و محقق دوست از هایمشنیده و هاخوانده پایه بر –نوسان بوده باشد )چنانچه 

 نمادهای به گوناگون ادبی آثار در و متفاوت هایدوره در –سعید هنرمند  امنویسنده

 زن این هم باز( برخورد توانمی وطن – زن و زمین – زن چشمه، – زن باغ، – زن

 او تالش یا بازگشت دلیل هم و است مرد مهاجرت دلیل هم سنتی، شکل به که است

ان غربت، و هم امید او برای انرژی دور در آوردن دوام برای او امید هم. بازگشت برای

یافتن در جهت بازگشت. بدین سان در طرح روایتهای ماجراجویانه سفر و غربت و 

 شده است به سوژه و زن به ابژه.کوشش برای بازگشت، مرد تبدیل 

هومر، با تم ماجراجویانه و استعاریش، یکی از « اودیسه»در میان متون مشابه، 

ترینهاست. اودیسه نیز قهرمانی است ساختترین، در عین حال زیباترین و خوشکهن

که از خانه و سرزمین خود دور افتاده است و در راه تالش برای بازگشت درگیر 

گذراند. روایت شود و خطرات و تجربیات متعددی را از سر میبسیاری میماجراهای 

های مهیج، و به دوازده هزار بیتی او، سرشار است از ماجراهای محیرالعقول و صحنه

ای از عیب، زنجیرهعنوان یک نمونه کامل از فرمولبندی ارسطویی از یک اسطوره بی

( recognition« )بازشناسی»پیچیده  های ساده وای از صحنهحوادث و نیز زنجیره

در آن ترکیب شده که در ارتباط متقابل با یکدیگر، طرح و توطئه داستان را تکمیل 

 کنند.می
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ها و یا حتی آثار نمایشی و داستانی که بر اساس رمانسهای دوران کهن، مانند حماسه

فریده نشده شوند، برای یک بار گفته شدن و شنیده شدن آهای کهن آفریده میقصه

کرد، بودند. لذا، پایان داستان برای همه روشن بود و در نتیجه، آنچه اهمیت پیدا می

، نه اصل وقایع و نتیجه، بلکه چگونگی «چگونه اتفاق افتاد»، بلکه «چه اتفاق افتاد»نه 

بینیم در پدید آوردن روایتی، حدود وقوع آنها و ظرافتها بود. در اینجاست که می

نویسی که در قرن حاضر کشف و سال پیش، تمام تکنیکهای قصه 2555تا  3155

اند، اهمیت داشته و چه بسا رعایت آنها به دلیل اصلیِ ماندگاری آن بدل تئوریزه شده

شده است. طرح و توطئه روایت اودیسه بسیار قوی است. داستان از میانه شروع 

اول شخص )آنجا که روایت شود. بازگشت به عقب و سپس ارائه آن از زبان راوی می

مهیج باید با جزئیات کامل بیان شود( و بعد دیگربار سپردن آن به راوی سوم شخص، 

و نهایتاً عقب انداختن نتیجه با به میان کشیدن پای خرده روایتهایی که خود نیز تا 

آفریند که اند و امثال آن، دوازده هزار بیت را چنان گره در گره میحدی مهیج

لوپه همسر اودیسه است و انتظار ، یادآور همان عمل بافندگی پنهساخت آن

لوپه لوپه تا آن شال توری که پنهخوانندگان، همانند انتظار خواستگاران بیشمار پنه

 بافد کی پایان یابد و آنان به وصال او درآیند.می

به آنها  لوپه، برای فریب دادن خواستگاران خود و طوالنی کردن دوران انتظارشانپنه

بافد تمام نشود، تن به ازدواج نخواهد داد. او گوید که تا زمانی که شالی که میمی

روند آنچه در طول روز بافته بافد و شبها که دیگران به خواب میروزها شال را می

رسد، تا گشاید. بدین سان است که کار بافتن این شال به نظر ناتمام میاست، می

شود و این تقریبًا مصادف است با زمان رسیدن اودیسه به  میجایی که حقه او برمال

ای از انجام سفر بیست ساله خود، و انجام داستان؛ و انجام داستان خود شامل زنجیره

 های بازشناسی است و گروهی از تمهیدات جاذب.حوادث و صحنه

غاز کتاب آ 12این زنجیره با تالش اودیسه برای اقناع پسرش تلماکوس در بخش 

رسد. اگرچه کتاب به پایان می 35شود و با گفتگوی نهایی او با پدرش در بخش می
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های ترین حلقهرسد که این دو صحنه آغازین و پایانِی بازشناسی با اهمیتبه نظر می

های کلیدی طرح اصلی ماجراهای طرح بخش پایانی حماسه باشند، اما در واقع حلقه

وقعیت اجتماعی وی نیستند. در واقع هدف این نوشته اودیسه در بازیافتن هویت و م

نیز این است که نظر خوانندگان را به بخش میانی، یعنی دو دیدار اودیسه با 

ای دیگر به این اثر حماسی نگریست و لوپه جلب کند تا بتوان از زاویههمسرش پنه

ومر و خود بلکه از این زاویه نگرش، به شناخت دیگری از نحوه نگرش جوامع زمان ه

هومر دست یافت. این بخش مهم که خود از دو بخش مجزا و سه فصل بین آن دو 

تشکیل شده است، نه تنها پیچیده است و دارای طراحی ظریف و هوشمندانه، بلکه 

لوپه، مهمترین شخصیت یا عنصر در پنه»همچنین دلیل واضحی است بر این ادعا که 

 «زندگی و سرنوشت اودیسه است.

لوپه تنها کسی لوپه آگاه است. پنهالعمل احتمالی پنهکاماًل از اهمیت عکس اودیسه

او را برای مدت دو « نام و موقعیت اجتماعی»ی اودیسه، یا به قولی «خانه»است که 

لوپه به مرگ اودیسه نهایت اهمیت را برای دهه حفظ کرده است. اقناع پنه

لوپه به باور پنه»ا بگیرند. درواقع این خواستگاران او دارد تا بتوانند جای اودیسه ر

است که او را در طول بیست سال همچنان در اذهان زنده نگاه « زنده بودن اودیسه

داشته است، و به محض این که او از این باور خود دست بردارد، باور به اودیسه نابود 

ل شود به اش، نامش، شهرتش، محبوبیتش و هویتش، تا تبدیخواهد شد و با او، خانه

 نامد.چشم چنین می، چنانکه او یکبار خود را در مقابله با غول یک«هیچکس»

اودیسه هم بر این امر واقف است. به همین دلیل است که اول بار که پس از بیست 

رود. از این گذارد، پنهانی و در هیئت مبدل به خانه خود میسال پا به خاک خود می

کند و نخستین آنها اینکه از میزان وفاداری دنبال میپوشانی، او چند هدف را چهره

)از قهرمانان حماسه ایلیاد « آگاممنون»لوپه نسبت به خود آگاه شود. او سرنوشت پنه

داند شود( را در پیش روی خود دارد و میکه با خیانت و تمهید همسرش کشته می

تواند. همچنان می توانست به گردش چشمی او را از هستی ساقط کند ولوپه میپنه
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لوپه را به خود جلب کند و ضمناً به طور ضمنی روحیه او کوشد تا اعتماد پنهپس می

شود هایی در این بخش هست که باعث میرا برای اتفاقات آینده آماده کند. نشانه

لوپه، خواننده دقیق به این نتیجه برسد که اودیسه در این نخستین دیدار خود با پنه

نرمک در دل او برای خود جایی بعنوان یک دوست همدل و شفیق ا نرمکوشد تمی

ای بسیار گام بگام و هوشمندانه نوعی حس آشنایی در او ایجاد نماید. بیابد و به شیوه

شود با اودیسه در نخستین روز سفرش در بیست سال پیش همراه او که مدعی می

دهد. چنین توصیفی با رائه میبوده است، توصیف بسیار دقیقی از پوشش ظاهری او ا

لوپه ای مربوط به بیست سال قبل، قاعدتًا باید پنهچنان دقتی، آن هم از خاطره

لوپه باهوش را به شک وادارد. در واقع، او به توصیف آخرین خاطره عزیزی که پنه

پردازد. در عین حال او ماجرا را به همین تواند از اودیسه در ذهن داشته باشد میمی

آمیز اودیسه در طول هایی از ماجراهای مخاطرهکند و به بیان صحنها ختم نمیج

ای که اودیسه پردازد، که او، به عنوان همراه غریبهدوره دهساله بازگشت به میهن می

بایست از آنها مطلع بوده را تنها یکبار آنهم بیست سال پیش دیده است، قاعدتا نمی

ندگی خود، شباهتهایی میان زندگی و سرنوشت و تیپ باشد. او سپس با اشاراتی به ز

کند. او خود را بعنوان مردی صاحب جاه و مقام ظاهری خود با اودیسه مطرح می

کند که، همانند اودیسه به روزگار سختی رسیده است و همچنین به معرفی می

حل کند که در آن اودیسه از زئوس راهگفتگوی میان اودیسه و زئوس اشاره می

 جوید:یم

 «…مبدل؟ هیئت در یا آشکارا سال، همه این از پس برگردم ایتاکا به چگونه …»

کند و قدم به قدم نیز آن را به مرحله اودیسه نقشه خود را هوشمندانه طراحی می

لوپه لوپه است و آنجا که پنهآورد. نخستین بخش نقشه او کسب اعتماد پنهاجرا درمی

 رسد.خواند این بخش با موفقیت به انجام میخود می او را دوست و میهمان معتمد
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در این بخش به یکی از زیباترین نتایج « به تأخیر انداختن نتیجه»از نظر تکنیکی، 

 رسد.خود می

لوپه یکی از مهمترین بخشهای کتاب است که تاکنون در در همین بخش، رؤیای پنه

ای که «غریبه»در این مرحله از  لوپهبررسیها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پنه

خواهد تا به قصه شده است، می« دوست معتمد»و « میهمان محترم»اینک دیگر 

خواب او گوش فرا دهد و آن را تعبیر کند. او در خواب دیده است که بیست قوی زیبا 

و سپید او در آرامش حیاط قصر به شنا و چرا مشغولند و ناگهان عقابی در آسمان 

این قوها »پرسد: برد. و میکند و از بین میشود و آنها را تارومار میپدیدار می

 «کیانند؟ آن عقاب کیست؟

 کند:اودیسه البته از زاویه دید مردانه خود این خواب را تعبیر می

 «…اماین قوها خواستگارانند، و من، عقاب، همانا همسر توام که به خانه بازگشته»

تواند خواننده را به مخالفت با نظر اودیسه وادارد و ت که میهایی اساما در اینجا نشانه

ذهن را به جستجوی تم پنهان در شعر هومر رهنمون شود. یعنی در واقع به زاویه 

« غیبت بیست ساله»دانیم که لوپه. به زاویه دید زنانه هومر. ما میدید زنانه پنه

لوپه لوپه فراهم آورده است. پنهاودیسه، چه میزان رنج و درد و نکبت مداوم برای پنه

کند. او در واقع بیست سال از بهترین و سپیدترین سالهای بارها به این امر اشاره می

عمر، جوانی، زیبایی و شادمانی خود را بخاطر این غیبت از دست داده است. او 

داشته و عاشق کند که در خوابش بسیار قوها را دوست میهمچنین اشاره می

نان بوده است. او در اینجا دارد با همان روش اودیسه، در پرده عشق و امید تماشای آ

فهماند که کند. او هوشمندانه به اودیسه میو گالیه خود را به طور همزمان بیان می

او مسئول تباهی این بیست سال عزیز است، و حاال هم باید به میان گود آید و خود 
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لوپه نقطه مرکزی و اتکای این ت استوار پنهآب رفته را به جوی بازگرداند. شخصی

 بخش است.

این گفتگوی چندپهلوی زوج که سراسر چرایی و چگونگی روایت بر حضور و غیاب 

گزینند تا احساسات خود را مهار رابطه آنها بنا شده است، و راههایی که آن دو برمی

 است. یا بیان کنند، نمونه ظریفی از ساختار پر جذبه کل حماسه اودیسه

بخش دوم این صحنه بازشناسی، با گذر از سه فصل، در فصل بیست و سوم اتفاق 

افتد و شامل مسئله اصلی و در عین حال پنهان سفر نوستالژیک اودیسه در راه می

 بین تیراندازی مسابقه اودیسه، ما، قهرمان حاال. است خود خانه –بازیابی هویت 

 به نهایتاً و است کرده نابود را آنها و جنگیده آنها با است، برده را لوپهپنه خواستگاران

ه ک یابددرمی او که اینجاست در است؟ پیروز واقعاً او آیا. است بازگشته قصرش

بریم که قضیه فقط بازگشت از سفری پرماجرا نبردش پایان نیافته است. ما نیز پی می

شدن و حضور در محل  و رسیدن به خانه و کاشانه نبوده است. تنها رسیدن، پیروز

کند. یا به زیان دیگر، اودیسه سازد و تعیین مینیست که هویت اودیسه را می

لوپه بر شک خود فائق نشود، جستجو، ترین شخصیت این روایت نیست. تا پنهاصلی

لوپه سفر و نبرد اودیسه نیز به انجام نخواهد رسید. هویت او، در پذیرش و حمایت پنه

لوپه نیز از چنان عمقی برخوردار شود. اما رنج پنهیرد و تثبیت میگاست که شکل می

هیچ است که به این آسانی فراموش نشود. اودیسه بیهوده انتظار دارد که بیشده

مانعی به مرکز جهانش تبدیل شود و بار دیگر بر تخت حکومت خود بنشیند. پذیرش 

یسه است. بنابراین اودیسه حاال لوپه، این بار نیز چون همیشه، کلید موفقیت اودپنه

لوپه، اثبات نهایی لوپه ثابت کند تا سپس پذیرش پنهباید نخست هویت خود را به پنه

لوپه کامل لوپه و بی پذیرش پنههویت او برای دیگران باشد. هویت اودیسه، بی پنه

ده سال گذرد، اما برای اودیسه، بیش از ده سال می« نبرد تروا»نیست. گرچه از اتمام 

تواند به لوپه، میطول کشیده تا به موطن خود بازگردد، و حال نیز عدم پذیرش پنه

کنند، و زنها اغلب پاسداران معنای تداوم نبردش باشد. جنگها را اغلب مردها آغاز می



 720 نقد و بررسی ادبیات 

، این نکته بیشتر اهمیت پیدا «اودیسه»واقعی صلحند. با سیر بیشتر روایت در 

توجه کنیم که در میان تمام خدایان نامیرای المپ، تنها  کند، بویژه هنگامی کهمی

کوشد با کمک به اودیسه، راه بازگشت او را خدای دانایی است که می-زن« آتنه»

هموار سازد. او همچنین نقش مؤثری در پیروزی اودیسه بر رقیبانش، خواستگاران 

وری و رفتار ، زبانسراییلوپه، دارد، و هموست که اودیسه در ذکاوت، هوش، قصهپنه

را حماسه نبرد به « یلیاد»هنرمندانه، ادیبانه و عیارانه خود به او ماننده است. اگر 

را میتوان حماسه دانایی، منطق، و پیروزی زنانگی و روایت « اودیسه»شمار آوریم، 

ی «مردانه»خواند. در تمام طول داستان اودیسه، برخالف ایلیاد، این نه صفتهای 

 صفتهای بلکه گیرد،می قرار توجه مورد که است …زورمندی و جنگاوری و

وزی پیر و روی پیش راه کردن باز و سخنوری، و روایت هوشمندی، ذکاوت، ی«زنانه»

حلهای هوشمندانه، بر دشمن، نه حتماً بر اساس زورمندی مردانه، بلکه با یافتن راه

ای )یعنی دقیقاً شیوه گیردشود و در معرض توجه مخاطب روایت قرار میعمده می

« سمک»شود. به قهرمان داستان نسبت داده می« سمک عیار»که در حکایت بلند 

اندام، و دارای هنرهای نوازندگی، حتی از نظر ظاهری ریزه« سمک عیار»در 

شود(. همانطور که پیش از این نیز رقصندگی و آوازخوانی به شیوه زنان، توصیف می

لوپه محدود به دیدار اودیسه و پنه« اودیسه»در « زشناسیبا»های اشاره شد، صحنه

شود و با مالقات ها با دیدار اویسه و پسرش تله ماکوس آغاز میشود. این صحنهنمی

یابد. آفریدن صحنه دیدار او و پسرش در پیشبرد نقشه او و پدر پیرش پایان می

درش نیز میتواند منتج از اودیسه برای پیروزی بر رقبایش مؤثر است و مالقات او با پ

توجه به فرهنگ پدرساالرانه حاکم بر دوران سرایش و پدید آمدن اصل روایت باشد. 

های دیگر لوپه، که در میان صحنهبازشناسی اودیسه توسط پنه -اما صحنه شناسایی

قرار گرفته است، در واقع نیز نقطه مرکزی این بخش، و نقطه اتکای کل شعر، کل 

ای است بر ورانه، پایان زن«اودیسه»زندگی و مبارزه اودیسه است.  روایت، و کل

و جنگ، و زایندگی روشهای « مردانه»، و تأکیدی بر میرندگی روشهای «ایلیاد»

و صلح.« زنانه»



 

 گابریل گارسیا مارکز

 زادهرضا عالمهترجمه 

 

 پردازیانگیز قصهجنون دل
 

گابریل "ی کوبا که توسط "یون و سینمامدرسه تلویز"نویسی در ]کارگاهِ فیلمنامه

نویسان ها برای فیلمنامهترین کالسشد یکی از جذابرهبری می "گارسیا مارکز

ها معموال بر روی نوار ضبط، و سپس به زبان بود. بحث در این کالسجوان اسپانیائی

شد. مطلبی که به فارسی صورت کتاب برای استفاده دانشجویان دیگر منتشر می

ی یکی از همین است در اولین جلسه گارسیا مارکزام، گفتار مقدماتی رداندهبرگ

 ها.[کارگاه

 

 پردازىانگیز قصهدل جنونِ

 

آنچه در این جهان برایم اهمیت دارد روندِ آفرینش است. این چه رمزى است که 

کند که بخاطرش بمیرد: پردازى یک موجود انسانى را قادر مىتمایل ساده به قصه

شود گ از گرسنگى، سرما و یا هر چیز دیگرى، تنها براى انجام چیزى که نه مىمر

 خورد!؟آنرا دید و نه لمس کرد، و در نهایت اگر خوب نگاه کنى به هیچ دردى نمى

 

 خیلی بدعادتنویسى مرا هاى فیلمنامهکنم که این کارگاهغاز میآبا این واقعیت 

و تنها کارى که کم و  -خواستم انجام دهم کرده است. تنها چیزی که در زندگى مى

پردازى به کردم قصه. اما هرگز فکر نمىاستپردازى قصه -ام خوبى انجام دادهبیش به

کنم که به نظر من تخم و اعتراف مى انگیز باشد.جمعی تا این حد دلشکل دسته

هاى هاى رزمى و ماجراپردازان محبوب قدیمى که داستانى نقاالن، قصهترکه
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کردند، تنها کسانى هاى مراکش نقل مىرا در بازارچه "هزار و یکشب"باورنکردنى 

اند، و نه نفرین برج باِبل بر آنان اثر دارد. هستند که نه محکوم به صد سال تنهائى

ها به این چهار دیوارى، و به چند بود اگر تالش ما در این کارگاهباعث تاسف مى

کنم که ماند. حاال به شما اعالم مىکارگاه محدود مىکننده در این یا آن شرکت

اند، هاى ما، که ضبط شدهخیلى زود این پوسته را خواهیم شکست. نظرات و بحث

شکل کتاب منتشر خواهند شد که اولین آن عنوان صورت نوشته پیاده، و بهبه

دمان خواهد داشت. آنگاه به یمن صنعت چاپ عالوه بر خو "گویندچگونه قصه مى"

توانیم گام خوانندگان بسیارى خواهند توانست در تالش ما سهیم شوند، و همگى مى

اش هاى جزئىهاى ناگهانى و پس و پیش رفتنبه گام  روند خلق قصه را با جهش

 شاهد بازىِ که آمد تا امروز اگر نگویم ناممکن، اما مشکل به نظرم مىدنبال کنیم. 

ن یک ایده شکل آى دقیق که در کردن آن لحظه غافلگیر ؛ى تخیل باشمخودسرانه

ى دقیق جهش ک تفنگش لحظهگیرد، مثل یک شکارچى که به ناگهان از مگسَمى

ساده  یاین کارروبروئیم، متن تمام شده با کند. اما وقتى را کشف مى یک خرگوش

. چون متوجه خواهد "درست همین جاست"است. آدم باید به عقب برگردد و بگوید: 

و راه قطعى اش را پیدا  ،که از این به بعد است که قصه ضرب گرفته، شکل یافتهشد 

  کرده است.

شود، نویسى مربوط مىهاى معمول، تا جائى که به کارگاه فیلمنامهیکى از سردرگمى

طبیعى است. البته ایم اینجا که فیلمنامه بنویسیم. آمدهما در این باور نهفته است که 

بنویسید خواهید میخواهید باشید، ید یا مىهست نویسا یا فیلمنامهتقریبا تمام شماه

جا مدرسه تلویزیون و یا براى نوشتن براى تلویزیون یا سینما ایده بدهید، و چون این

جا عادات روانى این حرفه را و سینماست بسیار منطقى است که با ورودتان به این

ها و یشید، به ساختار دراماتیک، صحنهبیاند یکسب کنید. دائما به اصطالحات تصویر

پردازى کنید! اینجا هستیم تا قصه شخوب. فراموش "اینطور نیست؟"ها، سکانس

ى ئگوجا دوست داریم بیاموزیم این است که چطور داستانکنیم. چیزى که این

گویم که براى پردازى کرد. گرچه با صداقت کامل مىتوان قصهکنند، چگونه مىمى
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موخت. آیا اصال این چیزى است که بشود آن پرسش مطرح است که خودم ای

ولى باور دارم که دنیا تقسیم شده بین  ،خواهم توى دل کسى را خالى کنمنمى

خواهم بگویم نچه مىآبلد نیستند.  آن را کسانى که بلدند قصه بگویند و کسانى که

شن است که ذوق کافى شود. روشود، ساخته نمىزاده مى ،پردازقصهیک این است که 

شناسد خیلى چیزهاى نیست. براى کسى که تنها ذوقش را دارد ولى حرفه را نمى

اصل قضیه او : است که بگوئیم دیگر هم الزم است: دانش، تکنیک، تجربه... اما درست

یا در  ،ندانم، یا از طریق ژِرسد، نمىرا دارد. شاید چیزى باشد که از خانواده به او مى

نان آگوهاى خانوادگى. این افراد که استعداد ذاتى دارند معموال بدون اینکه از اثر گفت

کنند، شاید به این خاطر که راه دیگرى براى بیان پردازى مىخواسته شود قصه

شناسند. خود من، براى اینکه راه دور نروم، قادر نیستم به مفاهیم حرفشان نمى

ى اوزن پرسند نظرم در باره الیهىمجرد بیاندیشم. تا در یک مصاحبه از من م

کند، مریکاى التین را تعیین مىآى سیاسى یندهآیا به اعتقاد من چه عواملى  ،چیست

گویم. خوشبختانه حاال ید این است که برایشان یک قصه مىآتنها چیزى که پیش مى

و در  ام را مختصرتر،سان شده است زیرا تجربه دارم و بلدم هر بار قصهآبرایم خیلى 

  کننده تعریف کنم.نتیجه کمتر خسته

موختم را از مادرم شنیدم. حاال هشتاد و آها چیزى نآى که از طریق ئهانیمى از قصه

پردازى، یا چیزى هفت ساله است و هرگز نشنیدم در مورد ادبیات، یا از تکنیک قصه

بهتر از بلد بود  ببیند، تدارک را موثر ىاز این دست حرف بزند اما بلد بود یک ضربه

یک آس را الی  ورندآیک کاله دستمال و خرگوش در مى درون چشمبندهائى که از

کرد، بعد که داشت برایمان چیزى تعریف مى یادم هست یک بار. آستینش قایم کند

با انگار نه انگار، ربطى به ماجرا نداشت داستانش را هیچ از نام بردن از کسى که 

دم حرفى بزند، تا اینکه قصه داشت تقریبا به آن آنکه از آبىحرارت دنبال کرد، همان 

شکل یک شخصیت دم، و حاال، باید گفت بهآرسید، بووووم! دوباره همان پایان مى

ى ما با دهان باز از تعجب، و من پرسان از خودم که مادرم این تکنیک اصلى، و همه

ا وقف یادگیریش کنند. براى از کجا یاد گرفته که دیگران باید تمام زندگیشان ر را
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کنم فکر مى مثل یک بازى. آن،بازى است، و شکل دادن به من، قصه مثل یک اسباب

شان اگر جلو یک بچه تعدادى اسباب بازى با کاربردهاى متفاوت بگذارید، اول با همه

بیانگر  "یکى"کند. این کند و دست آخر فقط یکیشان را انتخاب میبازى مى

او خواهد بود. اگر در طول زندگى به آدم فرصتى براى رشد و تکامل های توانائى

توانستیم راز طول عمر و خوشبختى را کشف کنیم. وقت ما مىشد آنذوقش داده مى

پردازى است، هر کارى که براى خواهم قصهروزى که دریافتم تنها چیزى که مى

چیز و این کاِر من است، هیچ رسیدن به این آرزو الزم بود انجام دادم. به خودم گفتم:

هائى توانید میزان کلکتواند مرا وادار کند به  چیز دیگرى بپردازم. نمىکس نمىهیچ

هائى که در دوران تحصیلم گفتم تا بتوانم هائى که سوار کردم، و دروغکه زدم، حقه

ور به خواستند مرا با زبه مسیرم ادامه داده و نویسنده بشوم را تصور کنید چون مى

راه دیگرى بکشانند. رسیدم به جائى که شاگردى ممتاز شدم تا راحتم بگذارند و 

بتوانم شعر و رمان که بیشترین عالقه را به آن داشتم بخوانم. پس از چهار سال 

که چیز بسیار مهمى را کشف کردم، این –مسلما کمى دیر  –امتحان آخر سال دادن 

نه الزم است دروسش را مرور کند و نه  اگر آدم سر کالس توجهش را جلب کند

نگرانى دائمى از پرسش و امتحان داشته باشد. در آن سن و سال آدم اگر دقت کند 

کند. وقتى این را دریافتم دو سال دیگر تحصیل مثل اسفنج همه چیز را جذب مى

با نمرات حداکثرى در تمام دروس. به من مثل یک  –سال چهارم و پنجم  –کردم 

گذشت در همه چیز، هیچکس به فکرش نمى 5کردند، جوانى با نمرات نگاه مىنابغه 

هایم را مرور ام چون الزم نبود درسدست آوردهکه من این موقعیت را براى این به

ام بکنم. خودم خوب توانستم وقتم را صرف موضوعات مورد عالقهکنم، و مى

 کنم.  دانستم دارم چکار میمى

به این معنا که نه  -شناسم زادترین انسان جهان مىآه من خودم را فروتنانه بگویم ک

و این را مدیون این واقعیت هستم که در تمام طول  -ام و نه به کسىبه چیزى وابسته

پردازى ام، که همانا قصهداشتهام که دوست مىزندگیم فقط و منحصرا کارى را کرده

کنم؛ به خانه بر اى تعریف مىبرایشان قصهتردید روم و بىاست. به دیدار دوستانم مى
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ى همان دوستانى که قبال به قصه من گویم، شاید قصهگردم و قصه دیگرى مىمى

زنم براى خودم که دارم خودم را صابون مىیروم زیر دوش و در حالاند؛ مىگوش کرده

است که  گشته... منظورم اینام مىگویم که در روزهاى اخیر در کلهاى را مىقصه

پرسم: این جنون کنم. و از خودم مىپردازى را با خودم حمل مىانگیز قصهلد جنونِ

آنچه البته توان ابتالى ذهنى را تدریس کرد؟ یا مىآتواند واگیر داشته باشد؟ یا مىآ

ها، نشان دادن مشکالت، گفتگو در مورد توان انجام داد به اشتراک گذاشتن تجربهمى

شد است. چرا این کار باید مى ا شده، و تصمیماتى که باید گرفته مىهاى پیدراه حل

شد و نه آن کار، چرا آن موقعیتِ پراهمیت حذف شد یا این شخصیت تازه وارد قصه 

هاى نویسندگان دیگر را ها وقتى نوشتهشد؟... آیا این همان کارى نیست که نویسنده

خوانیم که ببینیم ا فقط براى این مىها رنویسان رمانکنند؟ ما رمانخوانند مىمى

کنیم، هایشان را باز مىکنیم، پیچ و مهرهها را زیر و رو مىاند. رمانچگونه نوشته شده

کنیم و در آن باریک شویم، و به دهیم، یک پراگراف را جدا مىهاى آن نظم مىبه تکه

ا براى این کرد که آها، آره، این کار ر"گوئیم: رسیم که به خودمان مىاى مىلحظه

جا این شخصیت را بیاره و این موقعیت را به عقب بندازه چون بعدا نیاز داره که این

دهد که هیپنوتیزم کند، اجازه نمىبه زبان دیگر، آدم چشمهایش را باز مى "جلوتر....

ها باز را کشف کند. تکنیک، حرفه و کلکهاى شعبدهکند کلکشود و سعى مى

تواند از آنان بهره ببرد. و این شود آموزش داد و هنرآموز مىکه مى چیزهائى هستند

ها، بازى تمام آن چیزى است که تمایل دارم در این کارگاه انجام دهیم: تبادل تجربه

جا محلى اینکردن براى خلق داستان، و در نهایت باال بردن سطح قواعد بازى. 

دبیات با یک آقائى که آن باال نشسته آل براى انجام این کارست. در یک کالس اایده

کند رازهاى نویسندگى را ناپذیر را بسویمان پرتاب مىو یک طومارِ تئوریک خدشه

جاست توان آموخت. تنها راه آموختن، خواندن و کار کردن در کارگاه است. ایننمى

کند، چگونه بیند که چگونه یک داستان رشد مىکه آدم با چشمان خودش مى

بست اى که به نظر بُنشود، چگونه به ناگهان در پسکوچهزائد حذف مى چیزهاى

گرفته به هاى پیچیده یا شکلشود... بنابراین الزم نیست داستانآید راهى باز مىمى
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جا این است که از یک طرح ساده که هنوز شکل جا بیاورید زیرا ارزش کار در ایناین

دیگر قادر خواهیم بود آن را به داستانى ک یکنگرفته شروع کنیم و ببینیم آیا با کم

اى باشد براى یک فیلمنامه تلویزیزنى یا تبدیل کنیم که به نوبه خود بتواند پایه

هاى سینمائىِ بلند نیاز به صرف وقت زیادى هست سینمائى. براى کار روى فیلمنامه

راى این کارگاه ترین فیلمنامه بدهد که مناسبمان نشان مىکه فعال نداریم. تجربه

دهند. به ما کمک ها به کارمان تحرک خاصى مىبلندند. آنهاى کوتاه یا نیمهداستان

کنند که از یکى از خطرات بزرگى که در کمین ما نشسته بجهیم؛ خطر خستگى و مى

رکود. باید این توان را بیابیم که جلسات کاریمان را پربار کنیم. گاهى حرف زیاد زده 

تولید کمى داریم. وقتمان بشدت کم است و بیش از آن ارزش دارد که با شود ولى مى

حرّافى حرامش کنیم. منظورم این نیست که جلوى تخیالتمان را بگیریم چون در این 

بندیم: باید را به کار می "طوفان ذهن"کارگاه در کنار چیزهاى دیگر اصل معروف به 

رسد گاهى با یک چرخش ن مىتوجه داشت که حتى در تصورات چرندى که به ذه

 شود. اى جلو آدم باز مىساده راه حل هاى بسیار خالقه

اى در این کارگاه به نقد احترام نگذارد. نقد شود تصور کرد که شرکت کنندهنمى

نوعى بده بستان است و باید آماده باشید که هم ضربه بزنید و هم بخورید. مرز میان 

را تعیین کند. داند. آدم باید خودش آنکسى نمىضربات مجاز و غیرمجاز کجاست؟ 

خواهد تعریف کند را خیلى مشخص بداند. از بزودى هر کس باید داستانى که مى

رسد که حاال به بعد باید آماده جنگ با چنگ و دندان بشوید، و خوب، وقتى هم مى

بپذیریم که  شود تصور کردطور که مىپذیر باشیم و همانباید به اندازه کافى انعطاف

کنیم ترکیب چه مىداستانى، دستکم در زبانِ تصویرى، ظرفیت رشد ندارد. معموال آن

گیرد. مثال من همین پافشارى و انعطاف است که اغلب اشکال مختلفى به خودش مى

نویسان به شکلى بنیادین با هم تفاوت دارد. نویسان و فیلمنامهمعتقدم  که کار رمان

کنم و هیچ چیز را با نویسم دور دنیاى خودم یک خندق مىوقتى دارم رمان مى

ام. چرا؟ چون کلفت، یک مغرور مطلقشوم. یک متکبر، یک گردنکسى سهیم نمى

صورتى که داستان بهمعتقدم این تنها راه حفظ جنین است، تضمینى است براى این



 721 و فرهنگبر گستره ادبیات  تبعیدآوای   

اولین کنم کنم یا فکر مىکه انتظار دارم رشد کند. خوب، وقتى تمامش مى

کنم تا نظرات دیگران حساس ضرورت مىام آنوقت انویسش را حدودا تمام کردهپیش

دهم. آنان دوستان را بشنوم و نوشته اصلى را به چند تن معدود از دوستانم مى

خواهم اولین خوانندگان سالیان سال منند و به نظراتشان اعتماد دارم و از آنان مى

ها نه به این خاطر است که معموال از کارهایم آنکارهاى من باشند. اعتمادم به 

ها و ، بلکه چون صادقانه ضعف"چه قشنگ، چه عالى"گویند کنند و مىتمجید مى

کنند. این ترتیب خدمت بزرگى به من مىگویند، و بهاند را مىاشکاالتى که دیده

ر شد سر بینند هر وقت کتاب منتشهایم را مىدوستانى که تنها نقاط قوت نوشته

توانند آن را بخوانند. آنانى که قادرند اشکاالت را ببینند و نشانم دهند فرصت مى

کسانى هستند که پیش از انتشار به کمکشان نیازمندم. شکى نیست که همواره حقِ 

قبول یا رد انتقاداتشان برایم محفوظ است اما قدر مسلم این است که نظراتشان را 

 گیرم. نادیده نمى

نویس کامال ین تصویرى است از رابطه نویسنده با منتقدینش. رابطه فیلمنامهخوب، ا

نویس باید با تواضع حرکت جهت نیست که در این عرصه، فیلمنامهمتفاوت است. بى

زند که در ضمن یک کار مشترک است. از اى مىکند تا با غرور. او دست به کار خالقه

ویژه وقتى به فیلم وقتى کارش تمام شد، به داند کهکند مىوقتى شروع به نوشتن مى

افتد، که در اغلب درآمد، دیگر کار خودش نیست. اسمش مسلما روى پرده سینما مى

موارد همراه با اسامى دیگرى است از جمله اسم کارگردان، اما چیزى که نوشته بود 

حل شده اى از صدا و تصویر که توسط اعضاء دیگر اکیپ شکل کرفته، حاال در ملغمه

کند، با ى بزرگ همواره خود کارگردان است که داستان را دستکارى مىاست. بلعنده

گیرد تا آن کار میایش را بهیابد، و تمام استعداد و تبحر حرفهآن هویت مشترک مى

را به فیلمى که خواهیم دید درآورد. او کسى است که نقطه نظر نهائى را تعیین 

 پردازان قدرت دارد. نویسان و قصهبیشتر از فیلمنامه کند و بدین معنا بسیارمى

زادتر از کسى است که فیلم آخواند خیلى اعتقادم بر این است که کسى که قصه مى

 -کند خواهد تصور مىچیزها را به شکلى که دلش مى ،ى رمانبیند. خوانندهمى
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جز این که تصویر  در حالیکه تماشاگر سینما یا تلویزیون -ها، فضا، مناظر...چهره

که چنان  یارتباط یوسیلهدر آن هم ظاهر شده بر پرده را ببیند چاره دیگرى ندارد، 

کنید چرا کر مىفگذارد. نمىباقی مسلط است که جائى براى برداشت شخصى 

خواهم به خالقیت دهم؟ چون مىرا نمى "صد سال تنهائى" ى فیلم شدنِاجازه

به  ،ى عمه اورسال یا کلنلق انحصارى تصور کردن چهرهخواننده احترام بگذارم، به ح

  شکلى که خودش تمایل دارد.

دور افتادم، یعنى  ،نویسىاما، خیلى از موضوع، که چیزى نیست جز کار فیلمنامه

پردازى را که هر کدام کم و بیش بدان مبتالئیم تغذیه همین که بتوانیم جنون قصه

کار بگیریم. یک ها براى بحث و فحص کارگاه بکنیم. هرچه زودتر باید نیرویمان ر

ها در کارگاه یا امکان دارد با یک تیر دو نشان زد و صبحآکدام از شما پرسید که 

جالبى  فکرشود شرکت کرد، به او گفتم جا تدریس مىب، که همینآزیر  فیلمبردارىِ

ز، و سیصد نیست. اگر کسى خیال دارد نویسنده شود باید بیست و چهار ساعت در رو

باش باشد. چه کسى بود که گفته بود وقتى مادهآو پنجاه و پنج روز در سال در حال 

دانست ؟ او مىهستمن مشغول نوشتنش آدر همان بینم که میچیزى به ذهنم برسد 

وار داشته باشند، تمام زندگیشان از پروانه توانند کیفِ گوید. اهل تفنن مىچه دارد مى

توانیم. کار نکه در عمق هیچکدام فرو روند، ما اما نمىآر بپرند بىیک چیز به چیز دیگ

 اهل تفنن. ما کار محکومان به بردگى است، نه کارِ

 



 

 

 ابراهیم هرندی

 
 ر از پستهبا یک دهان پُ 

 )بررسی شعری از سیمین بهبهانی(

 

هر روزگاری در بستری از آگاهی ویژه ای سپری می شود که زمینه سازِ ِ ذهنیت 

ردمان آن روزگار است. این آگاهی در روزگار ما سیاسی ست. تا پیش از انقالب م

، بود. اما از دوره مشروطه تا کنونمشروطیت، ذهنیت بیشتر مردم ایران دینی 

سیاست، رشته ی پیوند همه پدیدارها در ذهن ما شده است. آگاهی سیاسی، ذهنیت 

و اقتصاد و ادبیات و هنر و دین سیاست زده به بار می آورد. چنین است که فرهنگ 

همه کشش ها و  ،در کشور ما در سده گذشته، سیاست زده شده اند و هم امروز نیز

ای از سیاست و سیاست زدگی شکل کوشش های ذهنی ایراینان، در پس زمینه 

 یدادی، نخست از زاویه سیاسی بدانگیرد. اکنون ما در هنگام رویارویی با هر رومی

ن را ورانداز می کنیم. این چگونگی، کار را برای آنان که پی گیرِ ادبیات نگریم و آمی

ناب، دین ِ غیرسیاسی، برنامه ریزی علمی، اقتصاد ِ بازار محور و هنر برای هنر و 

زندگی غیر سیاسی هستند، دشوار کرده است. روزگارِ سیاسی، آگاهی های زبانی، 

دهد و راه بازگشت به دوران پیش از  قومی، فرهنگی، طبقاتی و جنسی را افزایش می

  .بندده را تا جاودان بر ذهنیت مردم میسیاسی شدن جامع
 

 مکان و زمان آن مردم همگانی ذهنیت پرتو در  چشم انداز ادبی در هر زمان و مکان،

به رویارویی نیک و بد کشیده می  دینی، فرهنگ در انداز چشم این. گیرد می شکل

ت و هنر در فرهنگ های دینی هماره درباره نبرد نیروهای نیک و شود. از اینرو، ادبیا

بد است و در حماسه های بزرگ تاریخی، هماره اهورا و اهریمن، خدا و شیطان، 

اطل می شوند و رویاروی یکدیگر فرشته و دیو، رستم و اسفندیار.... نماِد حق و ب

 های آرمان و ها ارزش  رویارویی شده، سیاسی فرهنگ در رویارویی اینایستند. می
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 هاینمونه فارسی، گذشته سده ادبیات تاریخ در یعنی سنّت و بدعت است. نو، و کهنه

  نیمایی، شعر با یارویی می توان یافت. ستیز پیروان شعر کهنرو این از بسیاری

 با کالسیک موسیقی اهل کشمکشِ سنتی، نویسان داستان با نویسان رمان کشمکش

 مدرن، پرورش و آموزش شیوه با دین اهل کلنجار پاپ، قیموسی اندرکاران دست

  .صف آرایی دارد این در ریشه همه مدرن، شناسانِ زبان با سنتی دانان زبان  جدال
 

در چنین روزگاری، جای هر نویسنده و هنرمند در صف آرایی سنت و بدعت، اهمیت 

ریننده آن است که ن آرمانی آفویژه ای می یابد. هر کاِر هنری، بُرّه ای از جها

انداز سیاسی و اخالقی او را نشان می دهد. اگرچه این چشم انداز، ارزش هنری چشم

ندارد و گوهر هنری هیچ اثری را افزایش نمی دهد، اما در این روزگار که مردم همه 

پدیده ها را از زاویه سیاست می نگرند، و ارزش اجتماعی ادبیات را با چشمداشت به 

آن در یکی از دو جبهه سنّت گرایان و نوآوران ارزش گذاری می کنند،  جای آفریننده

نگرش اجتماعی هیچ هنرمندی را نادیده نمی توان گرفت. تاریخ ادبیات فارسی در 

سده گذشته نشان می دهد که تنها آثارِ شاعران، نویسندگان، فیلم سازان و 

اند، با خوشداشت مردم  فرهنگیانی که با حکومت و سنّت های اجتماعی زاویه داشته

ه ادبیات فارسی در سده گذشته روبرو شده است. برخی از نام های آشنا در گستر

هاست؛ دهخدا، عارف، عشقی، ایرج میرزا، نیمایوشیج، صادق هدایت، احمد شاملو، این

غالمحسین ساعدی، صادق چوبک، فروغ فرخ زاد، هوشنگ گلشیری، سیمین بهبهانی 

  .و هادی خرسندی
 

ر چند دهه گذشته که در کشور ما هیوالی زیانبارترین سنّت های خرافی، از ژرفای د

هزاره های تاریک تاریخ سر برآورده است، ستیزِ تاریخی کهنه و نو، به جنگ 

حکومت راه برده است. این چگونگی، گستره هنر را که با شبانروزی میان نوخواهان 

جهان  داشته می شد، به حوزه تغییرِحوزه تفسیر جهان و بازسازی شاعرانه آن پن

ابلها مردا، عدوی تو "کشانده است. این نهیب شاعرانه ی شاملو به خمینی که؛ 

، نماد آشکاری از این چگونگی ست. از اینروست که اکنون هرگاه "نیستم، انکار توام
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در پی  "ای ایران"با سرود  که هنرمند نامدار ِ مبارزی از جهان می رود، مردم

  .اش روان می شوندهجناز
 

فرهنگ و هنر، پدیده مثبتی نیست. ادبیات و هنر در پرتو آزادی  البته سیاست زدگیِ

و آبادی و شادی بارور می شود و آلوده شدن هنر به سیاست، تنها در کشورهای 

بحران زده پیرامونی روی می دهد. در آن کشورها، ادبیات، بارکش تاریخ می شود و 

با حکومت  ،بجای اپوزیسیون حزبی -بی که بخواهند  -مندان نویسندگان و هنر

درگیر می شوند. این چگونگی را خواست همگانی نیز دامن می زند و هنرمند و 

نویسنده بزرگ را کسی می داند که با حکومت در می افتد. در ایران، احمد شاملو و 

ذشته پرچمداران سیمین بهبهانی، دو تن از هنرمندانی بوده اند که در چند دهه گ

مبارزه روشنفکری با حکومت ایران پنداشته می شده اند. این چگونگی، شعر این دو 

شاعر بزرگ را انگ و رنگ دیگری داده است و همه سازه های سازنده شعر آنان را که 

برترین آن ها، خیال و عاطفه و زبان است، در خدمت اندیشه در آورده است. بررسی 

کی از بازتاب های آن، پیدایش ژانر سرایش حماسی در ادبیات این چگونگی را که ی

است، به زمانی دیگر وامی گذاریم. در اینجا می خواهم با اشاره به سروده ای بنامِ  

، از سیمین بهبهانی، این شاعر آزاده ای که سال ها مفتول واژگان را با آلیاژ "پسته"

د، نشان دهم که چگونه هنگامی ترکیب می کرد و یک تنه به جنگ دیو رفته بوشعر 

پسزمینه آگاهی همگانی می شود، اندیشه در شعر پُرنما می شود و شاعر  ،که سیاست

  . به ناگزیر، درگیرِ گفتمان های سیاسی و گرفتاری های اجتماعی می شود

 

در این شعر، بی آن که سیمین آشکارا سخنی از طبیعت و فرهنگ و بازار و نابرابری و 

زندگی اجتماعی و پول بگوید، درباره همه این گفتمان ها، ناگفته، سخن  تهیدستی و

 "رههبُ"گفته است و سپس منطقی را که این بساط را برپا کرده است و ما را به این 

از زمان رسانده است، با کردار کودکی که نماد ِ خواهش های ساده انسانی ست، 

  :انیدزیرکانه بی محتوا کرده است. یکبار شعر را بخو

 



 769 نقد و بررسی ادبیات 

 پسته

 …پسته من: که کنان نق نق کودک روانه از پی بود، 

 آهسته کرد ناله زن  ،«ول از کجا بیارم من؟پ»

 

 زد عرّی و فشرد پایی کودک دوید در دکان،

 «؟زبان بسته صاحبت، کو» وشش گرفت دکان دار، گ 

 

 «دیدی که آبرومان رفت؟» مادر کشید دستش را:

 نسته یا ندانستهکودک سری تکان می داد، دا 

  
 !سرسام…بستنی نوشابه، ک سیر پسته صد تومان! ی

 :خسته زندگی رنج از ندیشه کرد زن با خود، ا 

  
 دیروز گردوی تازه ، دیده ست و چشم پوشیده ست

 پیوسته پیش روز با هر روز چشم پوشی هاش،  

 

 کودک روانه از پی بود ، زن سوی او نگاه افکند

 شسته ها اشک باران ا، با دیده ای که خشمش ر

  
 «وای ! دزدیدی؟»ناگاه جیب کودک را ، پر دید ــ

 خندید، با یک دهان پُر از پستهکودک چو پسته می
 

شعر، بازسازی جهان در زبان است. شاعر توانا کسی ست که هر بار که شاعرانه به 

ه را خستین بار است که هر پدیدپدیدارهای جهان نگاه می کند، انگار که برای ن

بیند. شعر، گزارش این نگرش است که سبب می شود ما نیز از نگاه شاعر، چیزی می

را جورِ دیگر ببینم و برای آنی، از جای خود کنده شویم و لذت ببریم. آنگاه که 
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تنهایی، چینی نازک و شکننده ای پنداشته می شود، آنجا که بوی آویشن در پگاه، 

آنجا که باران با ناخن های آبناک خود، تنِ پر  تعبیر رویاهای کوه و دشت می شود،

آبله زمین را می خاراند، آنجا که صدای شلیک گلوله، حفره ای در دل خاموشی می 

گشاید، انسان با تجربه تازه ای در جهان آشنا می شود و انگار که برای نخستین بار 

  .است که با این پدیده ها رویارو می گردد
 

بعنوان ِ بُرّه ای از تاریخ جهان ما چنان  ،راساده رویدادی در شعرِ پسته، سیمین 

بازسازی کرده است که اگر ما خود را در جایی که او ایستاده است، یعنی در صف 

 انسان بدانیم، با چشم اندازی که  ِیو خوارخواهی نوخواهان و مبارزان با کهنه پرست

شنایی و آرامش می کنیم. او در این شعر در پیش روی ذهن ما می گذارد، احساس آ

انسان مدرن است که داری حقوقی در جامعه  در این چشم انداز، کودک، نمادِ 

پنداشته می شود. کودک دراین شعر حق دارد که در گشت و گذارِ روزانه اش همراه 

 مادر، از او نوشابه و بستنی بخواهد و هوس گردوی تازه بکند. 

 

توانست ه نمیدر گذشت داستاندرن دارد. این مداستانی پسته شعری زمانمند است و 

نوشته شود. نیز اگر شاعر سنّت گرایی همین امروز آن را سروده بود، این شعر، پایان 

دیگری می داشت، با پیام اخالقی دیگری. ای بسا که شعر با اندرزی به آن کودک 

ن گفته اند که پایان می یافت و شاعر او را هشدار می داد که؛ ای پسر، بدان که بزرگا

است و کاری که تو کردی، خریتّی از  "نیم اش از انسان و نیمی اش ز خر"انسان 

ه، از نفس امّاره خود پیروی جنس نیمه دوم است. بدان که تو با دزدیدن پست

ای. انسان باید همیشه اندرون از حرام خالی بدارد و بر هوای نفس خود غلبه کرده

هر آنکس که "سفید بماند. هم نیز بدان و آگاه باش که، کند تا در پیشگاه خداوند رو

، پس استغفار کن و همیشه روزی حالل از خدا بخواه. مگر "دندان دهد، نان دهد

داستان ابراهیم ادهم را نشنیده ای که گفت؛....چه و چه و چه های دیگر. سپس شاعر 

به بهشتی که در زیر  رو به مادرِ کودک می کرد و روضه ای در باب مقام مادر و اشاره
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و از این همه، قصیده ای غّرا  پای اوست، وظایف مادرانه او را بدو گوشزد می کرد

  .ساختمی
 

اما سیمین، شعر خود را با تصویرِ دهان پرپسته کودک که چون پسته خندان است، 

به اوج می رساند و بپایان می برد. پس نگرش شاعر در این شعر، از دستگاه ارزشی و 

القی دیگری مایه ور است. چنین است که می گویم، این شعر زمانمند است و اخ

  1پیش از این نمی توانست سروده و یا نوشته شود. 
 

گفتیم که ستیز کهنه و نو دیری ست که به ادبیات فارسی راه یافته است و اکنون 

انست. آشکارا می توان نگرش نویسنده و یا شاعر را سنجه ای برای بررسی کار او د

آنان که نگرشی سنّتی دارند، انسان را بنده، مکلف، سربراه، ناتوان، مردنی، گناهکار و 

یش و ورزش برای جهان پس از آن جهان را گذرا، بی ارزش و زمینه ای برای آزما

دانند. اما از نگرش مدرن، انسان آزاد، اندیشه گر، توانا، سازنده، شهروند، حقوقمند می

است و جهان میدان آزمایش و خطای او برای پژوهش و آزمایش و و فرماندار جهان 

های دیدگاه سنّتی گذشته، با  ترین تفاوت پاالیش و سازندگی ست. یکی از اساسی

داند، اما در  را آسمانی می دیدگاه مدرن این است که نگرشِ سنّتی، ذات انسان

انداز می شود. در چشم  انداز ِ مدرن، انسان برآیندی زمینی و زمانی انگاشتهچشم

شوند، انسان چلچراغی است که از  سنّتی ِ بسیاری از ادیانی که آسمانی خوانده می

ای جدا بافته که آفریدگار آن ادیان، آسمان بسوی زمین آویخته شده است. تافته 

ا از دیدگاه زیست شناسی که ام 3پس از آفرینش او بر خود آفرین گفته است.

ش های مدرن است که با چگونگی برآیش انسان برروی زمین سروکار ای از دانشاخه

باشد. از این ها که خود از رسته پستاندارانند، می دارد، انسان جانوری از دسته میمون

های پر فراز و فرود ِصبر و  دیدگاه، انسان ذاتی جانوری دارد که در گذار از هزاره

های دوردست ، سودای سرکشی به کرانه ستیز و خیزوگریز، اکنون تن افراز و آگاه

ای است که از زمین بسوی ها را دارد. پس از این دیدگاه، انسان افرازه کهکشان 

 .ست. بازگردیم به شعر پسته آسمان در بالندگی
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 زد عرّی و فشرد پایی کودک دوید در دکان،

 «؟زبان بسته صاحبت، کو» گوشش گرفت دکان دار، 
 

بسیار زیبا را می توان نمادی از آنچه هر روز بر جوانان ایران در این بیتِ تصویریِ 

شهرهای بزرگ می گذرد پنداشت؛ کالفه بودن جوانان و آسیمه سری آنان در چنبر 

کهنه اندیش و نهاد ستیز و تنگ نظر و ناروادار و قداره کش  سالمندانِ ستم حکومتِ

عّر زدن، بخوان فریادِ   دانست. دویدن کودک در دکان، یعنی گذر از خط قرمز،

اعتراض و سپس واکنش ِ دکاندار و کشیدنِ گوشِ کودک که یادآورِ گوشمالی های 

هر روزه جوانان در زندان های ایران است. سپس تر، دویدنِ مادر که در این شعر، 

نمادِ پذیرنده سنّت است و سرپیچی از قانون رسمی را مایه آبرو ریزی می داند و 

مادر کشید دستش "از گذشتن از خط های قرمز باز می دارد؛  فرزندِ خود را

اما کودک بی که بداند آبرو چیست و چگونه رفته «. دیدی که آبرومان رفت؟»را:

است، دانسته یا ندانسته، سری تکان می دهد که گزارش شاعرانه آن، این سروده را 

  .اوج تازه ای می دهد
 

شده بر روی هم پیچیده  ،الیه هایش پیازوارپسته، شعری کوتاه و چند الیه است که 

است. ساده ترین الیه آن، داستانک طنزآلود و نمکینی ست که در آن کودکی تُخس، 

از هفت خوان دین و قانون و اخالق و فرهنگ و ادب و مالکیت و اطاعت،  ،بی باک

سروده  کامروا گذر می کند. در برابر این برداشت، می توان دریافت دیگری نیز از این

داشت و آن را نمادی از جامعه ای دانست که در آن خواهش ها و نیازهای ساده 

انسان تنها با قانون شکنی برآوردنی هستند. جامعه ای که در آن چراغ خِرَد را 

  .خاموش کرده اند و سنگ را بسته و سگ را گشوده اند

 

ِی درگیراست، زیرا به گمان من این شعر سیمین بهبهانی، نمونه خوبی از شعر سیاس

که بی اشاره به سیاست و اخالق و نابرابری و بازار، با خواننده شعر از همه آن ها 
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سخن می گوید. این ویژگی، شعر سیاسی را از شعر سیاست زده که با شعارهای مرده 

سروکار دارد، جدا می کند. البته باید گفت هیچ هنرمندی، خود  ،باد و زنده باد

نهد و ای بسا که بسیاری از نویسندگان و تره هنرِ درگیر نمیخواسته پا به گس

هنرمندانِ درگیرِ، دلِ خوشی نیز از جایگاه و پایگاه خود نداشته باشند. این چگونگی 

خ می دهد. یادمان باشد که سیمین بهبهانی، سراینده شعر زیر نیز همیشه بناگزیر رُ

ه پیش تر، چنین بیان کرده هست که در آن خواسته ساده خود از شعر را دو ده

 :است

 مرا همین ز شعر بس، که مست باده هوس

 روی و مو به هر نفس، هزار ماجرا کنم ز

 از این کالم مختصر، مرا قضا شد این قدر

 که تُرّهات خویش را، نثار طره ها کنم

 هنوز موی بسته را، اگر به شانه واکنم

 سا اسیر خسته را، ز حلقه ها رها کنمب

 .ر آوازه و یادش هماره جاودان بادنام اش پ
 

-------------------------- 

نکته دیگری که ناگفته نمی توان گذاشت این است که این شعر با هنجارهای  .1

می بایست سانسور می شد، اما خوشبختانه از زیر  ،حاکم بر بررسی کتاب در ایران

 ت.کارِ سانسورچی رهیده اس -در –تیغ ِ هماره 
  

. و نیز این بیت از مولوی که؛ مرغ باغِ ملکوتم نی ام "ارک اهلل احسن الخالقینفتب". 3

از عالم خاک/چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم. انگار که شاعر شرمنده از زمینی 

 .بوده است شبودن خود
...................... 



 
 

 الیف شفق

 مترجم: س. حاتملوی
 

 دت نیستمکشورم من نیز با خودم در وح چونهم
 بخشی از وجودم غمگین و نگران و بخشی دیگر سرشار از امید است

 

 توضیح مترجم: 

ی ایرانی های مختلف، برای خوانندهی ترکیه از دیدگاهی اخیر جامعهبررسی تحوالت دو دهه

های حائز اهمیت زیادی است. چرا که تشابهات فرهنگی، مذهبی و اشتراکات زبانی بخش

کند. بخش ناپذیر میگیری از تجربیات یکدیگر را اجتنابهر دو کشور، بهرهبزرگی از مردم 

های نزدیک به حاکمیت، تجارب بزرگی از روشنفکران ایرانی، بخصوص آن بخش از بوروکرات

ی مدرنیزه کردن جامعه، صنعتی شدن و گذار از سنت به تجدد را با ی ترکیه در عرصهجامعه

ی این بخش از روشنفکران به منابع دست دوم، ا مراجعهکنند. منتهگیری میجدیت پی

 ی جوشان و زنده ی ترکیه را بدست دهد. تواند تصویر کج و معوجی از جامعهمی

های ایرانی چه در داخل و چه در خارج، برای بررسی نقش حزب ی مترجم به سایتمراجعه

این حزب در کنترل  ی امروزین ترکیه و بخصوص نقشِعدالت و توسعه در رهبری جامعه

کار و مذهبی ترکیه و همراه کردن آنها در روند ناگزیر مدرنیزه کردن های فقیر، محافظهبخش

که همین امر، چشم اسفندیار نتیجه بوده است. در حالیی جوان ترکیه، تا بحال بیجامعه

ای ایرانی هسیاست امروزی کشور ایران محسوب می شود. متأسفانه مترجم تا بحال در رسانه
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گیری در رابطه با چگونگی رهبری و کنترل بیش از سی میلیون جمعیت فقیر مطلب دندان

نشین کشور ایران که در عین حال محافظه کار، مذهبی و سنتی شهری، روستائی و  حاشیه

 نیز هستند، ندیده است.  

درن امروزی، های انسان می بخش بزرگی از جمعیت جوان ترکیه برای ارزشدر عوض مبارزه

های کالمی رهبری ای و خشونتهای دورهها و سرکوبدر هیاهوی رفراندوم کذائی، تبعیض

که با شود، بلهای ایرانی نادیده گرفته میحزب عدالت و توسعه نه تنها در رسانه

های موجود، دفتر دمکراسی در بدبینانه و نادیده گرفتن انبوه فاکت های پیامبرانهگوئیپیش

 شود. یه بسته میترک

علیرغم تمامی "نویسد: اش به درستی میکه خانم شفق در آخرین پاراگراف نوشتهدر حالی

چنان قدرت خود را حفظ کرده ی مدنی ترکیه، همها و تبلیغات سیستماتیک، جامعهتضییق

  "است.

**** 

ی خودش هاهر ملتی دلنگرانی"پابلو نرودا در جائی گفته است: شاعر بزرگ شیلیائی 

گوید. چرا که به کشوری تعلق داشت که دانست از چه سخن میاو می ."را دارد

از میان انگشتان مردمش فرو ریخت.  به تدریج ،های شنکراسی همچون دانهدمو

که مردمش نیز بل ،ی امروزی نیز چنین کشوری است. نه فقط کشورترکیه ،وطن من

 بخت هستند. امروزه نگون



 721 و فرهنگبر گستره ادبیات  تبعیدآوای   

ی آن ، دارای اهمیتی تاریخی است. نتیجهآپریل برگزار شد 12رفراندومی که 

ثیرات متمادی عمیقی برای تمام و تأهای بعدی را تعیین کند تواند سرنوشت نسلمی

ی صد ساله و ختم رسیدن یک عنعنهیعنی به پایان  ،منطقه داشته باشد. این

 ،ی ترکیهز جامعهفقط با موافقت یک نیمه ا توانکراسی پارلمانی. ولی آیا میدمو

 شود؟ی دیگر جامعه چه میچنین تصمیم بزرگی را گرفت؟ پس تکلیف نیمه

گویند، با کاستن از اهمیت آن بخش از جامعه که به سیستم ریاستی لبیک می

کنند: در آینده کشور ما نیز همانند فرانسه و آمریکا خواهد شد. مسئله، ادعا می

 تواند همانندکه گمراه کننده است. ترکیه نمیبلمعنی، ای نه تنها بیچنین مقایسه

 ،چرا که ما در کشورمان فرهنگ دموکراتیک نداریم. از دموکراسی ،این کشورها باشد

ی مدت جدائی قوای سه گانهما فقط کالبد آنرا داریم. سیستم کنترل دراز 

(checks and balances .موجود در فرانسه و آمریکا در کشور ما غائب است )

که در این کشورها هر چیزی در سطح ایدآل است؛ فقط سیستم ریاستی البته نه این

تواند به معنای تمرکز شدید وسعه بدنبال پیاده کردن آنست، میکه حزب عدالت و ت

کنند. در می "کراسیدمو"و  "ثبات"ما را مجبور به انتخاب مابین قدرت باشد. اکنون 

ی که آنرا باور نادرست است و کس ،و به همدیگرربط بودن  این دبیکه ادعای حالی

مکرر اندر مکرر به ما آموخته که  ،. تاریخکند، معلوم است از تاریخ چیزی نیاموخته

تواند ، نمیتمرکز شدید قدرت چه در چهارچوب یک حزب و چه در دستان یک فرد
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ها و بختی انسانه ثبات، بلکه به نارضایتی و نگوندرست باشد. چنین امری نه ب

 شود.میها منجر ملت

امروزه در حال مرتکب شدن بزرگترین اشتباهشان  ،گان حزب عدالت و توسعهنخب

گیرند. در عوضی میی و حکمروائی اکثریت بر اقلیت کراسی را با رأهستند. آنها دمو

بیش از احتیاج به چیزی  ،عین هم نیستند. ساز و کار دموکراتیک ،که این دوحالی

قوای سه گانه، دولت احتیاج به جدائی  ،ارد. ساز و کار دموکراتیکی دصندوق رأ

رعایت حقوق  ،رعایت حقوق زنان ،ی علمی مستقلهای آزاد، جامعهحقوقی، رسانه

تواند ها مین و نظر دارد. فقط با این پرنسیبدگر باشان جنسی و آزادی بیا

تواند ود، نمیشد. سیستمی که فقط محدود به حق رأی بشدموکراسی پایدار با

تواند حکمروائی و تسلط . چنین سیستمی در بهترین حالت میدموکراتیک باشد

 حتی اتوکراسی خشن و تاریکی بشود. ،اکثریت بر اقلیت و در بدترین حالت

ی گیری کرد. مبارزهن امر، باید روند رفراندوم را پیبرای درک نیروهای دخیل در ای

حقوق دانست. در و برابر توان آنرا منصفانهکه نمیلب ،انتخاباتی نه تنها آزاد نبود

که اکثریتشان طرفدار حکومت  ،های موجود، رسانهتمامی روزهای منتهی به رفراندوم

ی طرفدار نه، صدایش جبهه کهکردند. در حالیی آری تبلیغ میهستند، به نفع جبهه

نظریاتش نبود. کسانی رسید. چرا که صاحب پالتفرم مستقلی برای بیان به جائی نمی

تحت فشار روانی قرار داده  ،که شجاعت ابراز علنی مخالفتشان با رفراندوم را داشتند
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 شدند. بودند کسانی که حتی شغل خود را از دست دادند. درترسانده میشده و 

ای برگزار توان رفراندوم عادالنه و منصفانهچنین فضای ترس و وحشت، چگونه می

عه نه گفت. چیزی که به جاماز ی ، نیممی تهدیدها و فضای وحشتکرد؟ علیرغم تما

روشن کرد:  توان از کنار آن گذشت. این رفراندوم دو مسئله را کامالً سادگی نمی

 ی مدنی کشور.سیاستمداران ترکیه و قدرت جامعه انگیزضعف اسف

بات. این انتخا برخورد کمیسیون نظارت بر بعضی اتفاقات باورنکردنی رخ داد: مثالً 

ی بدون مهر رسمی نیز معتبر گیری اعالم کرد که اوراق رأکمیسیون در حین رأی

 ،هستند. کمیسیون با زیر پا گذاشن قواعد و مقرراتی که خود وضع کرده بود

ی رفراندوم ل قرار داد. به این ترتیب، نتیجهمشروعیت رفراندوم را زیر عالمت سئوا

زب خواه خلق و هم حود. هم حزب مخالف جمهوریر داده شتواند مورد تردید قرامی

 -ی پر شده با اوراق بدون مهر رسمی های رأطرفدار کردها خبر از صدها صندوق

دادند. نمایندگان شورای اروپا احتمال  -بخصوص از مناظق جنوب شرقی کشور

ها در د. امروزه خیلیی دستکاری شده باشندو و نیم میلیون رأدهند که تعداد می

ند. اها را وادار به سکوت کردهآن ،شانرأی که با دزدیده شدن ،کیه ترس آنرا دارندتر

ها هم حقوقی مساوی با دیگران اندیشفهمند که دگرآیا این سیاستمداران ترک نمی

 دارند؟
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ی کالسیک است که در ترکیه نیز فاصله خیلی وقت ،مثل بیشتر کشورهای دنیا

اند. امروزه ای وارد عرصه شدهنیروهای سیاسی تازهبین چپ و راست وجود ندارد. ما

 اهالی روستاها و"و  "ساکنین شهرهای بزرگ"ه یعنی بین شهر و دجدائی عمیقی ما

ها و قصبات که سواد و تخصص کار روستاوجود دارد. اهالی محافظه "قصبات

که گ های بزرند. ساکنین شهری آری قرار دارکثریتشان در جبهها ،تری دارندپائین

با رفتاری  ،تماس بیشتری با دیگر مردمان دنیا دارند ،ی تنگ کشورخارج از محدوده

ی زندگی در اینجا دو نوع شیوه ی نه قرار دارند.چون شهروندان جهان، در جبهههم

یت از جمله به سئوال چگونگی هو ،رو در روی هم قرار دارند. لذا با این رفراندوم

 شود.داده می، جواب ی آینده نیزترکیه

چون نوزائی جنبش زنان هم رخ داد: چرا ای هموقایع امیدوارکنندهدر این هفته البته 

ها قرار داشتند. زن ،های اردوغانکز ثقل جنبش مقاومت در مقابل طرحکه در مر

ها ها، بر قابلمههای خیابانی را سازمان دادند و با راهپیمائی در خیابانها نمایشآن

ها به های خانهفش از بالکنهای بنها بخصوص با آویزان کردن شالنکوبیدند. آ

توان گونه میی نه را نشان دادند. اینبههتعلق خود به ج ،عنوان سمبل عدالت جنسی

شوند، به هیچ وجه تصادفی ی مبارزه میافزایش تعداد زنانی که وارد عرصهگفت 

 ،ها و مستبدین در یک جامعهکها، فاناتیا که با مسلط شدن پوپولیستنیست. چر

شوند. همین امروز هم ترکیه کشوریست ز همه بازنده محسوب میزنان قبل ا
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سکسیست و با فرهنگ هراس از دگرباشان جنسی. با از بین رفتن  ،پدرساالر

تند، د دید. تغیراتی که مورد نظر هسنبیشترین صدمه را زنان خواه ،دموکراسی

ها با زن"اردوغان به روشنی گفته است که: کرد.  تر خواهدحقوق زنان را محدود

ها را متهم کرد که از درک نقش . او ما فمنیست"انند برابر باشندتومردها نمی

 عاجز هستیم.  ،بخصوصی که دین اسالم برای زنان در نظر گرفته

ات سیاستمداران ترکیه را در بارها نظر ،نویسنده و فمنیست ،به عنوان یک زن ترک

ام. که باید به دنیا بیاوریم، شنیده هائی راشکل لباس پوشیدن و تعداد بچه یباره

که من تا بحال هیچ خواهند که ما را فقط در نقش یک مادر ببینند. در حالیها میآن

های مشابهی از مردان داشته باشد. در کشوری که طلبام سیاستمدارِ زنی را ندیده

ز ها قبل اافزایش یافته و یک سوم دختر تیکیکه خشونت خانگی به شکل دراما

ها باید خودآگاهی خود را در زن ،آیندرسیدن به سن قانونی به عقد مردها درمی

رابطه با عدالت جنسی و آزادی باال ببرند. ما باید خواهران همدیگر باشیم. در جنبش 

سیاسی و  ،ما احتیاج به روایتی تازه و مترقی داریم. روایتی که مرزهای قومی ،زنان

 نوردد.درفرهنگی را 

، کشور ما نیز روزگاری ما نویسندگان ترکیه باور داشتیم که به عنوان بخشی از اروپا

کمان ترکیه، که امروزه گفتمان حای اروپا خواهد شد. در حالیروزی عضو اتحادیه

ناسیونالیسم ترکی و  ،کاری اسالمیمشحون از احساسات ضدغربی، همراه با محافظه
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بهتر است که از خیر عضویت  ،گویندبه اروپاست. این سیاستمداران می ینی نسبتبدب

کنند که به سازمان ها توصیه میدر اتحادیه ی اروپا گذشته و به راه خود برویم. آن

، ازبکستان ،تاجیکستان ،کازاخستان ،همکاری شانگهای که از کشورهای قرقیزستان

که  ،ها کشورهائی هستندم. در حقیقت اینپیوندیروسیه و چین تشکیل شده است، ب

 ای دارند. تن حقوق بشر، رکورد ناامید کنندهدر زیر پا گذاش

چون کشورم من نیز با خودم در وحدت نیستم. بخشی از وجودم نگران و غمگین هم

ی که عقبگرد خطرناکی است. وقت ،است. از بین رفتن دموکراسی پارلمانی

زنان و تفکرات  شوم. نگاه از باال بهه شدت ناامید میب ،سیاستمداران ترک را می بینم

فکر سیاسی این افراد را ی تپراکنی و خشونت، مجموعهمسلط مردساالرانه، نفاق

 دهد. تشکیل می

چرا که علیرغم تمامی ی دیگر وجودم سرشار از امید است. ، نیمههای اینهمهولی با 

چنان قدرت خود را حفظ مدنی ترکیه هم ی، جامعهها و تبلیغات سیستماتیکتضییق

 ،هادموکرات ،هالیبرال ،ها، اقلیتهازن ،ها وجود دارندجوان ،کرده است. در این جمع

سکوالرها و کسانی که شجاعت آنرا دارند که هنوز در خیالشان  ،افراد مترقی و پیشرو

که روادار و  رؤیای دموکراسی را بپرورانند. در ترکیه کم نیستند زنان و مردانی

شنویم. یهای غربی نمدر رسانهها را ی پذیرش افکار نو هستند. شاید صدای آنآماده
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الیق چیزهای  ،منطقه و کل دنیا ،دانند که کشورشانها میها وجود دارند. آنولی آن

 بهتری هستند.

 

هاست ساله و ساکن لندن و استانبول( سال 55ی ترک،خانم الیف شفق )نویسنده*

 کند. با نگرانی رویدادهای کشورش را دنبال می که

به  ،او که پائیز سال قبل انتشار یافت "بوی بهشت"رمان  ،اشدر کنار آثار مختلف

 پردازد.،  ایمان و سرگشتگی میترکیه ،اسالم

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وگوگفت



 

 پرتاب کردن، گرفتن، بخشیدن

 تونی موریسونبا  اشپیگلگفتگوی 

 انورحقیقی حسینبرگردان: 

 

خواهد اش را می نگرد و دلش نمیدیدار با تونی موریسون که با چشمانی باز زندگی

 نام دارد.  "خدایا، به داد کودک برس"ترین رمان او درباره ترامپ حتی حرف بزند. تازه

برای دیدار با تونی موریسون باید به گراند ویو، جایی کوچک در کرانه رود هودسون، 

راه بلندی تا های فراوان و باریکه در خانه چوبی بزرگ روشنی با تراسرفت. نویسند

کند. از چند ماه پیش که کند. زن خدمتکاری در را باز میدم رودخانه، زندگی می

روز کسی در کنند که شبانهتونی موریسون زمین خورده، خویشاوندانش پافشاری می

من دوست دارم "چرخاند می گوید: که چشمانش را میاو باشد. در حالیخانه پیش 

. دیدار با تونی موریسون برای خودش رخدادی است. در این روز آپریل "تنها باشم

اش شده گذاشته است و تن سنگیناش کالهی بافتهبرروی گیسوان خاکستری بافته

ای انداخته است. را با لباس خانگی سیاهرنگ و راحتی پوشانده و بر رویش ژاکتِ بافته

شود. هنگام روایت ه برلیان بسیار درشتی در یکی از انگشتان دستش دیده میحلق

کند؛ هنگامی که از کند خواند و زمزمه میاش، میدوران کودکیداستانهای ارواح 

صدایش کامال آرام شده و  "Slowآرام   "واژه  Oگوید در ادای او نوشتنش می

 آید.پایین می

خدایا، به داد "ده است. یازدهمین رمان او که دو ماه پیش هشتاد و شش ساله ش

تر و آید. زبان کتاب ظریفنام دارد، این روزها به آلمانی به بازار می "کودک برس

شناسیم، عمق احساسی رمان به پای بزرگترین تندتر ازآنی است که از موریسون می

 رسد.می "بهشت"و  "دلبند"آثار او چون 

ر از کتابی است که تا به سقف می رسند. یادگارهای های پدر خانه موریسون قفسه

هایی که در آنها او را با اش در دستشویی مهمان نمایان است. عکسزندگی ادبی
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-بینیم. باالی دستشویی نامهگابریل گارسیا مارکز، سلمان رشدی و ووله سوئینکا می

نین بود: بود، جمله اولش چآویزان است، از استکهلم رسیده  1112ای از سال 

آکادمی سوئد در نشست امروز خود بر آن شد که جایزه نوبل ادبیات را به شما اهدا "

 "کند.

اید که بسیار چیزها در آن روی خانم موریسون شما زندگی بلندی داشتهاشپیگل: 

  است. در دوران کودکی چه رویائی داشتید؟داده 

بود در واقع همه آنزمان فقیر  های سی بود، خانواده من بسیار فقیرسالموریسون:  

کردیم، که به کار آهن و فوالد زنده بودند. ما در جایی کوچک در اوهایو زندگی می

بود. مهاجرین زیادی از اروپا و نیز تعدای سیاهپوست هم آنجا بودند، ولی کمون 

ها وجود نداشت. در دبیرستان بیش از همه زنان آموزگار بودند که مورد سیاهپوست

ام همگان و دارای عزت و  احترام بودند، بیشتر آنها مجرد بودند. این وضع تاثیر احتر

 بزرگی بر روی من گذاشته است.

  دوست داشتید آموزگار بشوید؟اشپیگل: 

های مختلف، که آخری پرینستون بود، بله من سال های زیادی در دانشگاهموریسون: 

  رین بشوم.ها آرزو داشتم بالام. ولی آن وقتتدریس کرده

  دانستید. گویا شما در آغاز تنها کودک دبستان بودید که خواندن میاشپیگل: 

  بله من کتابخوان خوبی بودم از سه سالگی می توانستم بخوانم. موریسون: 

  داده بود؟ کی به شما یاد اشپیگل:

کنم  حاال دیگر از من خواهرم، او چهار سال داشت. ولی خواهش میموریسون: 

دانستیم که خواندن برای بردگان رسید که خواهر من چگونه یاد گرفته بود. ما مینپ

دادند یا به زندان در آمریکا قدغن است. سفیدپوستانی که به سیاهان خواندن یاد می

پرداختند. این همه چیزهای ترسناک. من به های سنگینی میافتادند و یا جریمهمی

اینکه انجیل را در جوانی پنج بار از اول تا آخر  یاد دارم که پدر بزرگم، به خاطر

خوانده بود، همیشه  مورد ستایش بود. گرچه او تنها یک روز در مدرسه بود. بعدها 

کرد که انجیل را خوانده من اغلب به این فکر می کردم که او چه قدر افتخار می
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ای سیاهان ها کتاب دیگری بربود. آنوقت 1825های پس از است. این ها در سال

 آمد.   حساب میبینید که در خانواده من خواندن کاری جسورانه و شورشی بهنبود. می

  نام داشتید.  Chloe Wofford شما آن زمان کلوئه ووفورد اشپیگل: 

بله، نام خواهرم لوئیز بود، ما خیلی به هم نزدیک بودیم، امروز هم همین موریسون: 

زنند. آن زمان مردم صدا می ه خیلی باهم حرف میجور است. دو بانوی سالخورده ک

؟ مدتها فکر  LoisAndChloeزدند: لوئیز و کلوئه کجا هستند؟ لوئیزوکلوئه 

پیش خواهرم و من در باره خیابانی که کردم که اسم من لوئیزوکلوئه است. چندیمی

آن  ها را درتک خانهای ترسیم کرد و تکزدیم. لوئیز نقشهبزرگ شدیم حرف می

آد ها، یادت میلوهانمک"کردند نوشت. ها زندگی میکشید و نام کسانی را که در آن

من  "زدند. و یا آقای شین پیر که همیشه مست بود.که همیشه ما را سیاه صدا می

اش را بکشد. نقشه را به پسرم دادم، او آرشیتکت است و از او خواستم که نقشه دقیق

های گوگل دنبال خیابان گشت. ولی آنجا دیگر چیزی نقشهاو این کار را کرد و در  

نمانده است، خیابان کاماًل ناپدید شده است، دیگر درختی و یا چیز دیگری جز گیاه و 

 چمن نیست. آنجا زمانی زندگی من جریان داشت.

میراث گذشته یکی از جستارهای اصلی آثار شماست.آیا اشتیاق شما برای اشپیگل: 

 الها در اوهایو شکل گرفت؟ نوشتن در آن س

ها برایم تنها مایه سرگرمی بودند. ما رادیو نداشتیم نه، آن زمان داستانموریسون: 

کردیم. ها را برای همدیگر تعریف میتلویزیون که جای خود دارد، آری ما تنها داستان

کنون  خواند. صدای او زیباترین صدایی است که من تایا اینکه مادرم برایمان آواز می

  ام.  شنیده

  گفتند؟ها از چه میداستاناشپیگل: 

شد های ارواح بودند، من آنها را تا همین امروز از بر دارم، میها داستانآنموریسون: 

ها بودند: آنها را کمی تغییر داد و یا دراماتیزه کرد، ولی همیشه همان داستان

و  "خوام ببرم سر زنم را!ببرم، میخوام کنم،میکنم، چاقومو  تیزمیچاقومو تیز می"

ها برین تو رختخواب. سپس گفتند: یاال بچهپس از آن همه سربریدن و تف کردن می
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های سی در اوهایو واقعا کشیدی. در سالخواب دراز میباید در تاریکی در تخت

   تاریک بود.  

 ... ودیدآید که در کودکی شاید از نظر مادی فقیر بچنین به نظر میاشپیگل: 

من بعد  –...از خیلی جهات غنی بود. وقتی که من نخستین کارم را داشتم موریسون: 

از دست او  –رفتم. وروب برای دو دالر در هفته میاز مدرسه پیش خانمی برای رفت

برو "آمد. پدرم گفت: به پدرم شکایت بردم، آن خانم به نظرم بدجنس و ستمگر می

او آنزمان به  "کنی.و به خانه برگرد. تو که آنجا زندگی نمی سر کار، پولت را در بیار،

کرد. روزی برایم تعریف کرد که او بهترین جوشکاری درزی را عنوان جوشکار کار می

بود حروف اول نام  بود. و به خاطر اینکه کارش خیلی خوب از آب درآمدهانجام داده 

و او  "بینه.کسی که اونو نمی بابا"کاری نوشت. من گفتم: جوش خود را زیر محل

بردم که در از طریق پدرم پی "ها اونجا هستند.ولی خودم میدونم که آن"جواب داد: 

هر کاری تنها خود آدم مطرح است. او این را برایم نشان داد. بعدها که ویراستار 

 بودم این آگاهی به من خیلی کمک کرد. Random Housراندوم هاوس  

  ا ادبیات سرو کار پیدا کردید.چگونه باشپیگل: 

پس از آنکه خواهرم دبیرستان را تمام کرد، شغلی در کتابخانه عمومی پیدا موریسون: 

کرد. کارش نوعی معاونت بود. یک جوری توانست برای من هم آنجا کاری دست و پا 

چیدم. ولی بیشتر ها برده و آنجا میها را در یک گاری به قفسهکند. من باید کتاب

  خواندم.   خواندم. من هر چیزی را میاوقات همین طوری آنجا بودم و می

ها گفتگو کنیم مجبورم دوباره به مسئله نامتان قبل از اینکه در باره کتاب اشپیگل:

به تونی تغییر دادید.  Chloeبرگردم. زمانی که به کالج رفتید نامتان را از کلوئه  

   چرا؟

امم را درست بگوید. مردم صدایم می زدند کلوری توانست نکسی نمی موریسون:

Klori    و یا کلوKlo   مدتی پس از آن دیگر تاب نیاوردم. آنتونی .Anthony  نام

کردم. رسیدم خودم را تونی معرفی میهایم میمذهبی من بود و وقتی به همکار

را تغییر  نظرم "ترین چشم هاآبی"تر بود. ولی کمی پیش از چاب اولین کتابم ساده
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روی جلد نام من نادرست نوشته شده است. "ام زنگ زدم و گفتم: دادم. به انتشارات

ولی دیگر دیر شده بود، کتاب زیر چاپ  "رمان باید به نام کلوئه ووفورد منتشر شود.

   بود. 

کنید یا کلوئه امروزه چی؟ خودتان را بیشتر تونی موریسون احساس می اشپیگل:

       ووفورد؟ 

رود و سخنرانی تونی موریسون شخصیت عمومی است، تونی بیرون میموریسون: 

او خیلی خصوصی است و آنقدر در انظار  –کند. ولی نام درست من کلوئه است می

  نیست.  

  نامد؟پسرتان شما را چگونه میاشپیگل: 

با شما شناسد. هنگام گفتگو . ولی او کلوئه را خوب می Maگوید ما  او می موریسون:

  تونی موریسون هستم.

ابتدا به عنوان ویراستار و سپس به عنوان  1182و  1125در فاصله سالهای اشپیگل: 

کردید. آیا جایگاه چنین سر ویراستار ادبیات آفروآمریکائی در راندوم هاوس کار می

 است.ادبیاتی پس از آن دگرگون شده

جایزه  هابرخوردار است.همین تازگیاین ادبیات اکنون از جایگاه باالتری موریسون: 

-تعلق گرفت. او نویسنده فوق Colson Whiteheadپولیتزر به کالسون وایتهید  

ای است. زمانی که من در راندوم هاوس آغاز به کار کردم و در پی استعدادهای العاده

با آفروآمریکائی بودم، الزم بود از یکی از نمایندگان در کنفرانس بشنوم که کار من 

آن ور خیابان "نویسم در هایی که من میاینکه مطمئناً ارزشمند است ولی کتاب

اندیشیدم. از این راه ایده ای میکنند. در نتیجه من باید چارهپیدا نمی "خریدار

ها و چیزهای تاریخی، پدید آمد، آنتالوژی با داستانها و تصاویر با عکس "کتاب سیاه"

م، چیزهای شاد و غمناک، نژادی و بیانات افتخارآمیز، ما همه چیز را در هم ریختی

 همه فرهنگ سیاه را، خیلی خوب از آب درآمد.

   در واقع آن کتاب شما را به مثابه یک روشنفکر شناساند.شپیگل: ا
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-ها میموفقیت بزرگی بود، به معنای واقعی کلمه از قفسه "کتاب سیاه"موریسون: 

همه مسئولین انتشارات پیش از نشر کتاب  بردند(. با اینپرید )رو دست می

کردند به جشن رونمایی کتاب زده و نگران بودند. آنها به همکارانم توصیه میهیجان

نروند. من این جشن را در رستورانی در هارلم سازمان داده بودم. به من گفته شد که 

کنید که من به واقعا فکر می"بهتر است پلیس مرا همراهی کند. به آنها پاسخ دادم:  

و جشن  "کتاب سیاه"روز بعد گزارشاتی در باره  "روم؟همراه دو پاسبان به هارلم می

نشر یافت؛ آنها جرأت این کار  "واشنگتن پست"و  "نیویورک تایمز"رونمایی آن در 

 کردند.را باالخره پیدا می

همیتی برایتان برد که این کتاب چه اشود پیهنوز هم در برخورد با شما می اشپیگل:

   داشته است.

های فراوانی دریافت کردم. بیش از هر چیز دیگر، بازتاب کتاب بود. من نامهموریسون: 

ها را خوب به یاد دارم. این نامه از مردی در زندان بود. او برایم نوشته بود: یکی از آن

خه های بیشتری نیاز دارم. میشود چند نسدارم ولی نسخه "کتاب سیاه"من یک 

خواهم، دیگری دیگر برایم بفرستید؟ من یکی را برای پرتاب کردن به سوی دیوار می

را برای در بر نگهداشتن و سومی را برای دادن به کسی که دوستش دارم. خوشم 

 "پرتاب کردن، نگهداشتن، بخشیدن"آمد: 

  سالگی منتشر کردید. چرا اینقدر دیر؟ 21تان را در اولین رماناشپیگل: 

اند. ها نوشته شدهها و سرگذشتمن زمانی دراز باور داشتم که همه داستانسون: موری

ها تر برایم روشن شد که من و زندگی من در کتابولی هر چه بیشتر خواندم دقیق

خواندن چنین کتابی تنها امکان این بود که آنرا خودتان بنویسد. پس  نیستند. برای

ای هستم که وز ادامه دارد. من زن هشتاد و شش سالهاین کار را کردم. و اینکار تا امر

تواند خود را جابجا کند، هشت پزشک مراقب من هستند ولی مغزم به سختی می

جوری بتوانم بر روی صندلی میز کارم کند. و تا زمانیکه یککامالً خوب کار می

ن نشسته و به سمت کامپیوتر بروم، خواهم نوشت. من شروع به نوشتن دوازدهمی
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کنم یا نه. من دانم تمام میام. آخر سال باید آنرا تحویل دهم. نمیرمان خود کرده

   کند می نویسم خیلی کند. همیشه  همین جور بود. 

اید: تنها دختر سیاه تان بارها نخستین ، یگانه و بهترین بودهشما در زندگیاشپیگل: 

بهترین فارغ  دانست،میدر کالس ابتدائی، تنها کسی که پیش از مدرسه خواندن 

التحصیل سال مدرسه عالی؛  نخستین سرویراستار سیاه راندوم هاوس، نخستین 

برنده سیاه جایزه نوبل. آیا همیشه به عنوان روشنفکر سیاه بودن، که بایستی 

 فرسا نبود؟ کننده و جانکرد، برایتان خستهپیشاپیش حرکت می

ام. من همچنین سخنگوی کالس بودم در دهباره فکر نکروقت در این هیچ موریسون:

نبود. در واقع من از کوچکی عادت  اهیس حالیکه در مدرسه من بیش از ده کودک

ام که در میان سفیدها باشم، وبخش بزرگی از دنیا به هر حال خیلی سفید هکرد

با  ام آدمی را ببینم.ام به این شیوه نببینم، من کوشیدهاست. ولی همواره تالش داشته

است. چند ام کردهحال شاید حق با شما باشد، شاید این وضع بیش از حد خستهاین

خواهند ساختمانی را در روز پیش رئیس پرینستون به من زنگ زد و گفت که می

ای وای نه، "دانشگاه بنام من بنامند و موریسون هال نامیده خواهد شد...من گفتم: 

   "آید.او بدم می موریسون شوهر پیشین من است و من از

   اش گرفت؟او خنده اشپیگل:

نه، او گلویی صاف کرد و گفت، در هر حال این نامی است که شما با آن  موریسون:

اید. طبیعی است که افتخار بزرگی است ولی در عین حال نوعی بار هم مشهور شده

من منتشر  ای که پائیز آینده در بارهنامهاست. به تازگی دستیار من برای زندگی

است که من در طول نامه ها تهیه کرده خواهد شد، فهرستی از همه جوایز و افتخار

 ام. واقعاً فهرست بلندی است. شاید بیشتر مسئولیت است تا بار.     زندگی دریافت داشته

 برای اینکه هنوز هم از شما انتظار دارند که صدای سیاهان آمریکا باشید؟ اشپیگل:

 خواهم باشم.  ام و چیز دیگری جز این نمینویسندهمن  موریسون:

 مهمترین جایزه از میان جوایز فراوان کدام یک بود؟  اشپیگل:
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کامالً روشن است: جایزه نوبل. هنگامی که از آن آگاه شدم به تندی دو  موریسون:

سؤال از ذهنم گذشت: چه خواهم پوشید؟ و: چه خواهم گفت؟ چو من دانشمند 

خواستم سخنی بگویم که در عین اینکه روایتی باشد، هستم، می سندهنیس، یک نوی

در یادها هم ماندگار بماند. من یک ماه تمام در آپارتمانم نشستم و در این باره 

 اندیشیدم. تقریباً دیگر زمانی برای انتخاب لباس نماند. 

 کدام تجربه شما را بیش از همه شاد کرد؟  اشپیگل:

 صلح باشد زیرا باراک اوباما آنرا به من اهدا کرد.  شاید مدال موریسون:

اید که خود را به مثابه یک تان تاکید کردهشما در سراسر زندگی اشپیگل:

دانید و نه یک آمریکائی. آیا انتخاب اوباما به ریاست جمهوری در آفروآمریکایی می

 نظرتان را اندکی تغییر داد؟   3558سال 

لیف دعوت شده بودم روز سردی بود، و من باید ساعتی من به مراسم تح موریسون:

فرسا بود. پرچم آمریکا برایم رسیدم. طاقتشدم تا به محل نشستنم میمعطل می

ام. با ها و نوارها را، سمج و مزاحم یافتههیچ ارزشی ندارد، من همیشه آنرا، این ستاره

 ز پرچم خوشم آمد و بهاین حال در آن روز هنگامی که اوباما ظاهر شد، یک جوری ا

یکباره سرود ملی قوی و خوب به گوشم آمد. من به مدت تقریباً یک ساعت خود را 

کردم. ولی این اولین بار بود و کمی از خود در این مورد پرست احساس میمیهن

 زده بودم.   شگفت

یان توانست به معنی پااید که انتخاب اوباما میای باور داشتهآیا لحظه اشپیگل:

 نژادپرستی در آمریکا باشد؟  

رسید چیزی دیگرگون بشود. گویا نه. ولی با انتخاب اوباما به نظر می موریسون:

اکثریتی در کشور دریافته بودند که نژادپرستی هیچ سودی ندارد. این سرزمین برای 

زمانی دراز به دالیل روانی به نژادپرستی نیاز داشت. من امید داشتم که یک 

رفتم. تعداد مردمی که مخالف اوباما ی در آن دست دهد. ولی به خطا میدگرگون

 کردم.بودند خیلی بیشتر از آن چیزی بود که فکرش را می

 تقریباً صد روز است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است.  اشپیگل:
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الزم است که در باره او صحبت کنیم؟ او به نظر من خطرناک و به حد  موریسون:

نوشته است که کل گنجینه  Philip Rothآوری احمق است. فیلیپ روت  رمش

کلمه است. ترسم از این است که این شوخی نباشد. در یک لحظه  11لغات ترامپ 

خواه و ترسو نیست. تربیت، خودضعف به خود گفتم که هیچ بشری بطور کامل بی

دارد، او به ترس وا می ولی چنین چیزی هست. او یک چنین کسی است. او واقعاً مرا

هست،  Herman Melvilleیک جوری نادانی عمدی دارد. رمانی از هرمن ملویله  

"The Confidence-Man" کند.که ترامپ را کامال توصیف می 

 در گوش شما چه صدایی دارد؟  "عظمت آمریکا را دوباره برگردان"شعار  اشپیگل:

در اوایل سالهای چهل هم بود  "یکانخست آمر"این شعاری قدیمی است.  موریسون:

دانند. تاریخ در این سرزمین با کمال میل به دست ها این را نمیولی بیشتر آمریکایی

 شود.  فراموشی سپرده می

 شود شعاری نژادپرستانه فهمید. را می "عظمت آمریکا را دوباره برگردان" اشپیگل:

معنی دیگری  "دوباره سفید کنآمریکا را "طبیعی است که این شعار جز  موریسون:

ندارد. بااین حال بسیاری از مردم من این را درک نکردند. البته فراموش نباید کرد که 

مردان انتخاب »هیالری تقریباً سه میلیون رای از او بیشتر داشت. سیستم کهنه 

گردد، موجب بدبختی ما شد. این گران(، که به دوران بردگی برمی)انتخاب« کننده

دار و ایاالت گران از ایاالت بردهتم بر این ایده بنا شده است که شمار انتخابسیس

داری در حد امکان برابر باشد. حتی سیستم انتخاباتی ما ملهم از بردگی بدون برده

 افتاد.است. از خیلی وقت پیش باید این سیستم برمی

ر باره جیمز بالدوین د "من کاکا سیاه شما نیستم"به تازگی در آلمان فیلم  اشپیگل:

ها خیلی آسان حماقت و گوید که آمریکائینویسنده، بر اکران است. بالدوین آنجا می

گذارند. آیا ترامپ مصداق بارز تحلیل رشدنایافتگی را به حساب راستی و صداقت می

 چهل سال پیش بالدوین نیست؟ 

کمتر کسی به آن جیمز بالدوین به چیزی دست یافته است که پیش از او  موریسون:

پراکنی و دشمنی توانست درباره پرسش نژادپرستی بدون نفرتاست. او میموفق شده
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سخن بگوید. زبان او چیزی واال درخود داشت، زبانی بود زیبا و برازنده، که در آن 

کرد. من با خواهرش از نزدیک ترین شکایات را مطرح و بیان میترین و سختزمخت

های او را در راندوم هاوس به چاپ میل حاضر بودم که کتاب دوست بودم و باکمال

های هفتاد در سنت برسانم ولی او با جایی دیگر قرارداد بسته بود. من با او در سال

-پاول دو ونس یک هفته دیدار داشتم. آنزمان نویسندگان خیلی خوب سیاه می

د و آنان را قانع و گان سفید سخن بگوینانگیزی با نویسندتوانستند به شکل شگفت

 مجاب کنند.  

 شناسی دیگری اختیار کردید. ولی شما به عنوان نویسنده موضع زیباییاشپیگل: 

بله من خیلی زود تصمیمم را گرفتم که خودم را با کسی نسنجم و میزان موریسون: 

نوشتم مثل این بود که تولستوی آثارش را تنها برای نکنم. اگر تنها برای سیاهان می

 نوشت.  وانندگان روس میخ

داری بر مردان، زنان و های شما تأثیر بردهبزرگترین موضوع فراگیر کتاب اشپیگل:

 داری در آمریکا چیست؟کودکان آفروآمریکن است. ارزیابی شما از انکشاف برده

است. منظورم این نیست که های گذشته اوضاع خیلی بهتر شدهدر دهه موریسون:

دارند. ولی مبنای رفتار بندند یا بر آنان تبعیض روا نمیبه گلوله نمیدیگر سیاهان را 

از نوع دیگری است. من این را در دانشجویانم شاهد بودم. تقریبًا زمانی که من به 

پرینستون آمدم یعنی سالهای پایانی دهه هشتاد چیزی آغاز به دگرگونی کرد. پسرم 

اند. ر این کشور سیاهان را همیشه کشتهدانم: دکند. ولی من میموضع مرا درک نمی

 آمد.ها نمیبا این تفاوت که پیش از این خبرش در روزنامه

 حاال این یک پیشرفت است؟  اشپیگل:

کنند، حتی هستند، تظاهرات برگزار می های بسیاری خشمگینبله، انسان موریسون:

آور است. اگر اند. شگفتهافکنند چرا که سیاهپوستی را تیر زدها را به زندان میپلیس

ها چیزی چون زدند برای خیلیپوستی را پیش از این در انظار عمومی دار میسیاه

فروختند. ولی همچنین به کرده میپستال درستکارناوال بود. از این صحنه کارت

ترین بخش آمریکا یابد. ترامپ بند زشتآید که بزدلی و ترسوئی افزایش مینظرم می
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اند، نژادپرستانی که پرستان جمع شدهته است، در کابینه وی همه نژادرا گسیخ

شان باید گرفت. به این سبب همه آنهایی که احمق، نژادپرست و بزدل هستند جدی

 انجامد. کنند. الزم نیست بگویم که این به کجا میخود را قوی احساس می

اید. کتاب مریکا پرداختههای مختلف تاریخ آهایتان به دههشما در رمان اشپیگل:

زمان حال است. به  ، برای اولین بار فقط در باره"خدایا، به داد کودک برس"تان تازه

 دارید؟ چه چیزی در دوران ما عالقه

آید. ای است که با پوستی سیاه سیاه به دنیا میدر مرکز رمان دختر بچهموریسون: 

کند شود، تالش میه دختر بزرگتر میزند. زمانی کبه این خاطر مادرش او را پس می

 سازد.  که همه چیز را زیرورو کند. او از پوست سیاه خویش نشان زیبایی می

 است. "هاترین چشمآبی"ها در آن یادآور اولین کتاب شما برخی چیز اشپیگل:

های یکسانی مطرح است، زیرا ما هنوز هم زیبایی را مستقل از رنگ پرسش موریسون:

ای است، او ماجرائی شخص خودشیفته  Brideبینیم. قهرمان من براید یپوست نم

رود. هر دو به شدت به کند. براید در پی او میعشقی با مردی دارد که او را ترک می

خورند، برای اولین بار متوجه کس دیگری خود مشغولند، تا اینکه به پیرزنی بر می

د بدون اینکه زیاد در بند این باشند که گذرنهایشان میغیر از خودشان هستند. روز

است. به این  شان خوب است و یا اینکه کسی به آنان بیدادی روا داشتهآیا قیافه

 دانم.سبب کتاب در زمان حال جریان دارد، من خودمحوری را موضوع زمان ما می

لب و های جاشان، شخصیتترینهایتان، از جمله در تازهدر بسیاری از کتاب اشپیگل:

 موثر کودکان وجود دارد.   

گرفتند. اگر آنان زمانی در دوران کودکی و رشد من، کودکان را جدی نمی موریسون:

دار بودند، آنها در شدند چیزی بامزه و یا خندههم در کتابی یا فیلمی مطرح می

شود، به آنها خدمت سرگرمی بودند. ولی نژادپرستی شامل حال کودکان هم می

خواستم از کند. هنگامی که اولین کتابم را می نوشتم میده و نابودشان میکرتوهین

 این چیزها بگویم.

 شما مادر دو پسر بودید.   اشپیگل:
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تر از این نیست. او سی و یکی از پسرانم درگذشته است. چیزی دهشتناک موریسون:

ریستنم اندی ساله بود ولی با اینهمه علیرغم آن، شش سال است که دیگر توان گ

اند. شاید کتاب من از این رو با این موضوع به نیست، احساسات در درونم زندانی شده

شنیدی "گوید. اش میحامله است. این را به عاشق Brideرسد که براید  پایان می

و دستش را  "او مال ما است"دهد: او جواب می "ام و اون از تو است.که من حامله

 است. Happy Endپایان خوش   گیرد. واین واقعا یکمی

 کنیم. خانم موریسون از شما برای این گفتگو تشکر می اشپیگل:

 311، آوریل 11مجله اشپیگل شماره به نقل از                                             
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 یِ تاریخ اسالم: ترس و موانع درونی ما بازنگر
 

چندین سال پیش به هنگام گفتگو دربارۀ اسالم، یکی از دوستانم به نتایج کارهای 

هاینتس اولیگ اشاره کرد.  -به سرپرستی پروفسور دکتر کارل« اِناره»پژوهشگران 

ظریه اگرچه خود من یکی از منتقدان اسالم بودم وهستم ولی شدیداً با شنیدن این ن

برافروخته شدم و از خود مقاومت نشان دادم. اساساً برای من غیرقابل پذیرش بود که 

گیری اسالم بدون پیامبری به نام محمد به فرجام رسیده باشد. به هر رو، فرآیند شکل

های این پژوهشگران نبودم. دلیلش هم ساده بود: در ابتدا حتا حاضر به خواندن نوشته

ابن « سیرت محمد»هایم را بر اساسِ د من تمام مقاالت و نوشتهزیرا تا آن زمان خو

ای هشام، تاریخ طبری، بالذری و واقدی نوشته بودم. این نوع نقد و نوشتن به گونه

ای از راه عده»هویت من بود که طی دست کم دو دهه شکل گرفته بود: حاال 

باید دور بریزیم و دوباره از دانیم گویند که هر چه از تاریخ اسالم میو می« اندرسیده

نو بیاغازیم؛ و نه تنها این، بلکه هستی تاریخی محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی را 

 دهند.زیر عالمت بزرگ پرسش قرار می

 

های این سرانجام، پس از درنگ نسبتًا طوالنی دل به دریا زدم و مطالعۀ کتاب

امالً قابلِ فهم و طبیعی است که پژوهشگران را آغاز کردم. طبعاً این برای من ک

ها نه تنها با شک که با خشم ایرانیان و به ویژه مسلمانان مؤمن نسبت به این پژوهش

بنگرند. این رفتار برای موجودی مانند انسان که حیوانی خوگیر یا عادتمند است 

د. کنها بر مدارهای عادت سیر میباشد. زیرا تمام زندگی ما انسانبسیار طبیعی می

کنیم هر روز بنویسم، آن گاه خواهیم دید که کافی است که کارها و فکرهایی که می
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عادت یعنی چه؛ و کافی است تالش کنیم یک چیز را از میان این شبکۀ عادات حذف 

از چه نیرو و قدرتی برخوردار است. به قول « عادت»کنیم آن گاه خواهیم دید که 

 تر است. عشق قویمارکز بند عادت هزاران بار از بند 

 

در  -میالدی 515 –الفیل( اند که در سال فیل )عامباری، از کودکی به ما یاد داده

 35مکانی به نام مکه از زنی به نام آمنه پسری زاییده شد به نام محمد. او در سن 

تر بود، ازداوج کرد. محمد سال از خودش بزرگ 15سالگی با زنی تاجر و مطلقه که 

میالدی به دلیل فشار  233لگی به پیامبری برگزیده شد و در سال سا 55در سن 

کفار مکه مجبور شد به یثرب که بعدها مدینه نام گرفت هجرت کند. و سرانجام در 

اش میرد. پس از او چهار جانشینسالگی هم می 22یا  23میالدی در سن  223سال 

رهبری امُت مسلمان را به یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی به عنوان خلفای راشدین 

 گیرند و ...عهده می

 

اند؟ کی و گیری اسالم از کجا به دست آمدهبه راستی این اطالعات دربارۀ تاریخ شکل

ها اند؟ اینکجا و چه کسانی این اطالعات را گردآوری کرده و سپس به ما انتقال داده

شگران این گروه که طرح کرد و پژوه« اِناره»هایی بودند که گروه نخستین پرسش

( نیز شهرت یافتند تالش Revisionist« )بازنگرها»یا « مکتب زاربروکن»بعدها به 

 کردند، هر کس در حوزۀ خودش، به آن پاسخ بگوید. 

 های زیر هستند:پردازند کتابگیری اسالم میترین منابعی که به تاریخ شکلمهم

هشام نسخۀ سیره ابن  اهراً ابنمیالدی(. ظ 822سیره محمد از ابن هشام )مرگ  -1

میالدی( را بازنویسی و پرداخت کرده است. البته باید یادآوری  128اسحاق )مرگ 

ای از او به دست کنم که نه تنها کتاب ابن اسحاق در دست ما نیست بلکه هیچ نوشته

 ما نرسیده است. گویا او یکی از کاتبان و نویسندگان دربار خلفای عباسی بوده است.

 میالدی(، 833های محمد( از ابن واقدی )مرگ کتاب المغازی )تاریخ جنگ -3

 میالدی(، 855طبقات از ابن سعد )مرگ  -2
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 میالدی(. 133تاریخ طبری )مرگ  -5
 

سال پس از به  155بینیم نخستین راویان اسالمی دست کم گونه که میهمان

دیگر این است که این اصطالح هجرت شروع به نوشتن تاریخ اسالم کردند. پرسش 

اند؟ آیا منابع مسیحی، ها را نوشتهپذیری این داستانراویان بر اساس چه اسناد آزمون

ساسانی، سُریانی، یونانی، رومی )بیزانسی(، چینی، بودایی و غیره چیزی دربارۀ آغاز 

 اند؟ به ویژه منابع ساسانی و بیزانسی از اهمیت برخوردار هستند،اسالم مستند کرده

زیرا شبه جزیرۀ عربستان میان ایران ساسانی و بیزانس تقسیم شده بود و این منطقه 

به دلیل وضعیت ژئوپولیتیک آن برای این دو امپراتوری از اهمیت برخوردار بود و 

بین نیروهای ساسانی و بیزانسی قرار داشت. درست به همین دلیل این منطقه زیر ذره

ایم ندی از منابع ساسانی و بیزانسی به دست نیاوردهبا این وجود، تا کنون ما هیچ س

گیری یک دین نوین به نام اسالم در عربستان را تأیید کرده باشد. آیا در که شکل

نوشته ایم؟ نه! به جز دو سنگای پیدا کردهنوشتهرابطه با آغاز اسالم ما کتیبه یا سنگ

( به زبان یونانی که با عالمت از معاویه؛ یکی در حمام شهر قدره )هم اکنون اُم قیس

ایم. هر دو صلیب آراسته شده و دیگر در شهر طائف به زبان عربی، چیزی نیافته

آمده و به یونانی نوشته  53نوشتۀ حمام قدره فقط سال کتیبه تاریخ دارند: در سنگ

نوشته در و تاریخِ سنگ« بنا به سال عربها»یعنی  KATAS ARABASشده 

هستند و هر دو « هجری»ها فاقد صفت یا نسبتِ دوی این تاریخاست. هر  58طائف 

ترین ساختمان باشند و نه قمری. و سپس و شاید مهمبر اساس سال خورشیدی می

الصخره در اورشلیم است که توسط عبدالملک مروان، پس از معاویه، ساخته شد. قُبۀ

تبی یا غیرکتبی برای ولی از زمان محمد، چه در مکه و چه در مدینه، ما هیچ سند ک

 ایم. ها نیافتهحضور محمد در آن مکان

دانیم از روایات اسالمی است. ساختار کلی خالصه این که هر آن چه ما از اسالم می

های پذیر بلکه بر اساس گفتهروایات اسالمی نه بر اساس اسناد و مدارک آزمون

با « هدهاشا»ست که این هاست. البته شاهدهای نسل ششم به بعد. و جالب ا«شاهد»

اند. دهند که گویا خود ناظر حادثه بودهچنان دقت و ریزبینی حوادث را شرح می
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دانند های جنایی سر و کار دارند میشناسی و دادگاهکسانی که اندکی با مسایل جُرم

باشند. و نباید ها میها در زنجیرۀ تحقیقات و بازپرسیترین حلقهکه شاهدها ضعیف

 های روایات اسالمی دست کم به نسل ششم تعلق دارند. «شاهد»ش کرد که فرامو

برای این که نشان بدهم که ذهن و روانِ ما تا چه اندازه به روایات اسالمی آلوده شده 

 کنم. کوب اشاره میهای تاریخی زرینبه چند نمونه از بررسی

است. این انسان بزرگوار  کوب عُصاره تفکر و نگاه ما ایرانیان به تاریخ اسالمزرین

های قابل ستایشش، آن چنان گرفتار بندهای مرئی و نامرئی دین بود رغم تالشعلی

 کرد تناقضات را نبیند یا اگر دید اطوکشی کند. که حتا تالش می

یزدگرد سوم در دومین سال سلطنت »نویسد: می« روزگاران»زرین کوب در کتاب 

تاخت و تاز  –ختگاه خویش با تهدید اعراب خویش در مرزهای غربی و مجاور ت

ای به نام درگیری پیدا کرد که این بار محرک آنها نشر آیین تازه -های قبایلسرکرده

سالی از پیدایش اسالم در  بیست و پنجاسالم در بین اقوام مجاور بود. تا آن زمان 

یا  -نده بودگذشت و تیسفون هنوز تقریباً چیزی در این باب نشیسرزمین اعراب می

 [355]ص « جدی نگرفته بود.

گیرد، سال در مناطق اشغالی ساسانیان یک دین نوین شکل می 35خوب توجه شود! 

کند ولی نه حکومت مرکزی ساسانی از آن خبر داشت و نه هزاران نفر را بسیج می

شان ای که تمامی نوار مرزی ایران تا مرکز عربستان در دستهای مسیحی حیرهعرب

ها یعنی مسیحیان های متحد آنها و عربد. جالب این جاست که بیزانسیبو

سال یک دین  35شود که اطالع بودند. مگر میمنوفیزیت نیز از چنین دین نوینی بی

نوین با هزاران پیرو در صحنۀ سیاسی آمده باشد ولی حکومت مرکزی ساسانی و 

 عی نداشته باشند؟ بیزانسی که در آن جا منافع مستقیم داشتند هیچ اطال

محمد حتا ... به ]خسرو[ پرویز و هرقل »نویسد: کوب مییا در جایی دیگر زرین

]هراکلیوس[ نامه نوشت و آنها را به آئین خویش خواند، اما هم در آن هنگام بر وی 

ششم یی که به سال روشن بود که راه وی راه کامیابی و راه یکرنگی است. درین نامه

پرویز فرستاد او را به آیین خویش خواند و هم بیم داد که اگر آئین خدا ، نزد یا هفتم
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اند که پرویز از خشم و نخوت نامۀ را نپذیرد با او به جنگ بر خواهد خاست. گفته

پیغمبر را پاره کرد و به باذان فرماندار یمن نامه نوشت که این عرب گستاخ را بند بر 

ین که این مرد تازی، با این که از بندگان اوست نهد و نزد او فرستد. خشم پرویز از ا

یی چنین نوشته است. پرویز چگونه جسارت کرده است و به او پیغام و نامه

اندازد و پرستی را برمیگیرد و رسم مخلوقدانست که آئین این عرب جهان را مینمی

کند. میگسلد و پاره پاره ملک و دولت او را نیز تا چند سال بعد بکلی از هم می

های عظیم کشور ای اتفاق افتاد و فرمانروایان صحرا شهرها و کاخمعهذا چنین واقعه

 [53ص  -]دو قرن سکوت« خسروان را بزیر نگین خویش در آورد.

اگر یک دانشجوی کارشناسی در رشتۀ تاریخ چنین چیزی بنویسد، چندان مورد 

بر »مطلب باال را مرور کنیم: گیرد. یک بار دیگر با دقت تشویق پروفسورش قرار نمی

دانست که پرویز نمی»، «وی روشن بود که راه وی راه کامیابی و راه یکرنگی است.

مورخ با ...« اندازد و گیرد و رسم مخلوق پرستی را برمیآئین این عرب جهان را می

های( واقعی و ملموس سر و کار دارد و باید از چنین اظهارنظرهای های )فاکتداده

تر از پذیر نیست پرهیز کند. ولی مهمها آزمونساسی که درستی یا نادرستی آناح

ای وجود داشت یا فقط در روایات آمده است؟ این به همه این است که آیا چنین نامه

های اسالمی است و در واقعیت محلی از اِعراب ندارد. اصطالح نامه محصول داستان

 35اند که خسرو پرویز همزمان گزارش دادهولی فاجعه آنجایی است که همۀ منابع 

میالدی( در جنگ با هراکلیوس بود، دوبار شکست خورد، یک بار  238تا  253سال )

میالدی در ارمنستان و بار دیگر که ضربۀ نهایی بر خسرو پرویز  231/  231در سال 

همین  میالدی در نینوا بود. به دلیل 238و اوایل سال  231فرود آمد در اواخر سال 

شکست، روحانیون زرتشتی خسرو پرویز را از دین خارج کردند و فرمان قتل او را 

 میالدی دستگیر شد و در زندان به قتل رسید.  238صادر کردند. او در سال 

توانست با یک حساب سرانگشتی تشخیص کوب اطالعات باال را داشت، او میزرین

توان آن را به عنوان ستانی است و نمییک اپیزود ساختگی و دا« نامه»بدهد که این 

گوید که این نامه در سال یک فاکت تاریخی تحویل خواننده داد. زرین کوب می
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ششم یا هفتم بوده است. سال ششم یا هفتم هجری منطبق است )حدوداً( با سال 

میالدی. بنا بر منابع یونانی و بیزانسی و همچنین عربی، خسرو پرویز در  238و  231

خورد، سپاهیانش میالدی در نینوا از هراکلیوس شکست سختی می 231ر سال اواخ

گریزند تا سرانجام شوند و خودش نیز با تعدادی از وفادارانش از معرکه میپراکنده می

رسد. گفتنی است که اش به قتل میشود و سه ماه پس از دستگیریدستگیر می

ود، مشکل اساسی او نه کمبود کوب از اطالعات وسیع تاریخی برخوردار بزرین

 اطالعات بلکه نگاه غیر تاریخی و غیرانتقادیش بود. 

از سوی دیگر، قرآن به عنوان نخستین کتاب عربی هیچ اطالعاتی دربارۀ تاریخ اسالم 

دهد. کاًل چهار بار نام محمد در قرآن آمده که با یقین و زندگینامۀ محمد به ما نمی

ه مربوط به او در اواخر سدۀ هشتم اضافه شده است. توان گفت که چهارمین آیمی

تواند با زن پسر خواندۀ خود ازدواج گوید محمد میای است که میمنظور همان آیه

کند. وگرنه آن سه بار دیگر که نام محمد ذکر شده، نه نام خاص بلکه به عنوان لقب 

که شناسنامۀ  یا صفت آمده است یعنی ستایش شده. یا ما یک کلمه در مورد هجرت

یابیم. یا نمونۀ دیگر این که در قرآن فقط از سه بار نماز مسلمانان است در قرآن نمی

خوانند. البته گلدزیهر در روز سخن گفته شده در حالی مسلمانان پنج بار نماز می

یا نمازهای « پنج گاه»طی پژوهشی نشان داده که نمازهای پنجگانه مسلمانان از 

برگرفته شده است. نمونۀ دیگر مکه است: در قرآن یک بار نام  پنجگانۀ زرتشتیان

آمده است که « بّکه»آمده است البته بدون اطالعات مربوطه و بار دیگر به نام « مکه»

است. و این در حالی است که دَن گیبسون « مکه»همان « بکه»گویند مسلمانان می

 Quranic Geography / Dan Gibson« ]جغرافیای قرآن»در کتاب خود 

[ پس از بیست سال پژوهش با اسناد و مدارک فراوان نشان داده است که 2011

شهری به نام مکه وجود نداشته و همۀ توصیفاتی که در خصوص مکه شده مربوط به 

های فراوان مردم محلی ها و کشتهشهر باستانی پترا در اردن است که به دلیل زلزله

 گفتند. می« شهر گریان»یعنی « بکه»به آن 
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ماند. انتقادی باقی نمی-بینیم راهی به جز بازنگری تاریخیباری، همان گونه که می

های تاریک تاریخ اسالم پرتوافکنی توان بر مُغاکفقط در چنین مسیری است که می

 کرد و پروژۀ روشنگری را در این حوزه معین به فرجام رساند. 

 

 

 



 

 باقر مومنی

 نهای شیطانی در قرآآیه

 

های آیه»یکی از ماجراهای تاریخ اسالم که به متن قرآنی ارتباط داده میشود داستان 

است و ماجرائی که در این باره در برخی متون اسالمی آمده از این قرار  «شیطانی

سوره نجم به محمد وحی شد شیطان دو آیۀ بعدی  35- 11های است که چون آیه

ها و این آیه های مشرکان است، به او القاء کرد؛را، که به نوعی در تایید قدوسیت بت

 اند:چنین

اید، و منات آن افرایتم الالت والعُزّی* ومنات الثالثۀ االخری. )آیا الت و عزی را دیده»

تلک غرانیق العُلی *فسوف »بعدی گفته میشود:  33-31سومی دیگر را( و در دو آیۀ 

زند* و بسا که به شفاعت آنان امید بتوان شفاعتهن لتُرتجی )اینها پرندگان بلند پروا

 داشت.(.

اند، از این قرار است که های اسالمی نقل کردهو داستان، آنطور که در بعضی تاریخ

محمد در چند سال اول بعثت خود به پیامبری، قوم خویش را به پرستش خدای 

درگیری یگانه و کارهای خیر دعوت میکرد و در این زمان میان او و مشرکان مکه 

جدی وجود نداشت جز آنکه اینان او و پیروانش را به سُخره میگرفتند و سخنان او را 

نفی میکردند و یا او را مجنون و شاعر و گمراه میخواندند و او در پاسخ آنها و در دفاع 

یار شما نه گمراه شده و نه »از خود از زبان منبع وحی به ستاره سوگند میخورد که 

و نه سخن از روی هوی و هوس میگوید بلکه سخنانی که میگوید به  به راه کج رفته
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یار شما دیوانه نیست و آنچه میگوید »یا به زبانی دیگر میگفت  52«او وحی شده است

 51«ای بزرگوار استسخنان فرستاده

مشرکان قریش در عین حال گاه به فکر سازش با محمد نیز میافتادند و چنانکه گفته 

ای اول دعوتش به یکتا پرستی یکبار به او پیشنهاد کردند که شده در همان ساله

یک سال تو خدایان ما الت و عزّی را بپرست، ما نیز یک سال خدای تو را پرستش »

اگر دین تو از آن ما بهتر باشد ما نیز در آن »و استداللشان این بود که « میکنیم

ر از آن تو باشد با ما شریک ایم و اگر دین ما بهتایم و از آن سهمی بردهشریک شده

   58«ای و از آن نصیبی داریشده

اما محمد با کافر خواندن آنان در پاسخ به این پیشنهاد، بفرمان خدایگان یکتای خود 

من آنچه را شما میپرستید نمیپرستم* و شما هم پرستندۀ چیزی که من »گفت: 

ید و نه شما میپرستم نیستید* نه من پرستندۀ چیزی هستم که شما میپرست

پرستندۀ چیزی هستید که من میپرستم* ]پس[ شما به دین خود و من به دین 

 51«خویش.

و شاید سالها بعد نیز پیشنهادی از اینگونه به او شده باشد که در قرآن با لحنی خشن 

بگو ای نادانان، آیا مرا فرمان »و ناسزاگویان از منبع وحی از محمد خواسته شده 

به تو و آنان که پیش از تو »، و تهدید میشود که « را بپرستم؟میدهید که غیر اهلل

اند وحی شده که اگر شرک بیاورید اعمالتان ناچیز میشود و خود از زیاندیدگان بوده

 55«خواهید بود* بر عکس اهلل را  بپرست و از سپاسگزاران باش

لوب مشرکان با اینهمه مواردی وجود دارد که محمد بنا به مصلحت و یا برای جلب ق

سورۀ  158آگاهانه تن به سازش با آنها میدهد و گذشت میکند. برای مثال در آیۀ 

                                                 
 5-1های نجم، آیه  52
 33و 11تکویر،   51

محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک، ترجمۀ ابوالقاسم پایند.ه، تهران،   58

 885-811، صص 1223، 2پ دوم، ج اساطیر، چا

 2-1قرآن سورۀ کافرون،   51
  22-25سورۀ زمر،   55
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انعام از پیروان خود میخواهد که به چیزهائی که مشرکان بجای اهلل ستایش میکنند 

ناسزا نگویند زیرا آنان نیز از روی ناآگاهی به اهلل ناسزا خواهند گفت. و یا مثاًل در 

تی با عدۀ زیادی از مهاجر و انصار بقصد حج عمره از مدینه سال ششم هجرت وق

امروز هر پیشنهادی قریش به من بکنند که »راهی مکه میشوند به یاران خود میگوید 

و برای اجرای همین  51دائر بر مراعات خویشاوندی باشد من آن را خواهم پذیرفت

با نمایندگان  –یبیه در حد –نظر در قرارداد اصلی که در میانۀ راه مکه و مدینه 

را برای جلب « محمد رسول اهلل»و « اهلل الرحمن الرحیمبسم»بندد جمالت قریش می

خاطر آنان و بنا به خواست نمایندۀ قریش از متن قرارداد پاک میکند. او حتی در این 

تقاضای آنان به مکه پذیرد که اگر یک مسلمان قریش نزد او بیاید او را بهقرارداد می

  53گرداند.باز

های معروف به آیات شیطانی احتمال قوی صدور آیهدر واقع میتوان پذیرفت که به

 نیز یکی از همین موارد سازش و گذشت است.

چون پیغمبر میدید که قوم از »بر اساس یکی از روایات در همان سالهای اول بعثت 

پیش خدای بیاید  او دوری میکنند و این کار برای او سخت بود آرزو کرد که چیزی از

که میان وی و قوم نزدیکی آرد، که قوم خویش را دوست داشت و میخواست خشونت 

از میانه برود، و چون این اندیشه در خاطر وی گذشت خداوند این آیات را نازل 

)قسم « والنجم اذی هوی، ما ضَلّ صاحبکم وما غوی، و ما ینطق عن الهوی.»فرمود: 

که فرو رود که یارتان نه گمراه شده، و نه به باطل گرویده به آن ستاره در آن هنگام 

اَفَرَایتم الالت »و چون به این آیه رسید که  52است و نه از روی هوی سخن میگوید(

تلک الغرانیق العُلی * »شیطان بر زبان وی انداخت که « والعزی ومنات الثالثۀ االخری

ه شفاعتشان مورد رضایت و ان شفاعتهن ترتضی، یعنی این بتان واال هستند ک

                                                 
 .358ابن هشام ، زندگانی محمد ص پیامبر اسالم، )ترجمۀ سیرۀ النبویۀ(  ص   51

 311-315همانجا،   53
 2-1سورۀ نجم،   52
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« های شیطانیآیه»و این دو عبارت آخری همانها هستند که به عنوان  55«است

 اند.معروف شده

، که 35و  11البته در اصل سورۀ نجم که اکنون در دسترس است پس از دو آیه 

محمد در آنها از الت و عزی و منات یاد میکند، دو آیۀ بعدی حذف شده و بجای آنها 

ها قرار دارند: اَلکم الذکر وله االنثی* تلک اذا قسمۀ ضیزی* ان هی اال اسماء هاین آی

سمیتموها انتم وآبائوکم انزل اهلل بها من سلطان ان یتبعون اال الظن وما تهوی اال 

د جاءهم من ربهم الهدی )آیا شما را پسر باشد و او را دختر* این 11نفس ولق

هائی که شما و پدرانتان به ی نیستند جز نامتقسیمی خالف عدالت است* اینها چیز

اید و اهلل هیچ گواهی بر آنها نفرستاده است. اینان ]مشرکان[ تنها از گمان و آنها داده

سوی هوای نفس خویش پیروی میکنند و حال آنکه از جانب خدایگانشان هدایت به

ین متن موجود و اکثریت فقها و دانشمندان اسالمی بر اساس هم  55«آنها آمده است.

ای از آنان وجود هستند و حال آنکه عده« های شیطانیآیه»بکلی منکر وجود چنین  

های مورد ها میدانند و معتقدند که آیهبعضی آیات قرآنی را دلیل وجود این آیه

اند. و مهمترین سندی که اینان در های شیطانی آمدهقصد نفی و نسخ آیهنظرشان به

سورۀ حج است که در آن گفته  55-53های ناد میکنند آیهاین مورد به آن است

ای را نفرستادیم مگر آنکه چون آرزو میکرد ما پیش از تو هیچ رسول یا نبی»میشود 

شیطان در آرزوی او ]چیزی باطل[ القاء میکرد* پس اهلل آنچه را شیطان القاء کرده 

آنچه را شیطان در بخشید* تا سپس آیات خویش را استواری می« بود نسخ میکرد

سخن او میافکند برای بیمار دالن و سنگدالن آزمونی باشد...* و تا دانش یافتگان 

بدانند که ]قرآن[ بحق از سوی خدایگان تو ]آمده[ است و بدان ایمان آورند و 

ها در عین حال محمد را از ناراحتی و میگویند که این آیه« دلهاشان بدان آرام گیرد.

ر اثر وسوسۀ شیطان به او دست داده تسکین و آرامش بخشید. و پشیمانی که د

های فراوان دیگری در قرآن های سورۀ حج آیهحقیقت این است که عالوه بر آیه

                                                 
 ست.آمده ا« لترنـجی»که در اینجا آمده در جائی دیگر کلمه « ترتضی»جای کلمۀ به  55
   32-31سورۀ نجم،   55
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وجود دارند که به نحوی میتوانند چنین نقشی داشته باشند، به این معنی که در این 

ش خدایگانش نا ها همچنین به محمد هشدار داده میشود که از گذشت و بخشآیه

آنگاه »امید نشود. برای مثال در سورۀ اِسراء از قول منبع وحی به محمد گفته میشود: 

با تو دوستی کنند.* و اگر به تو پایداری نداده بودیم نزدیک بود به آنان اندکی میل 

)اسراء « کنی * آنگاه تو را دو چندان در دنیا و دو چندان در آخرت عذاب میکردیم...

با اهلل خدای دیگری مپندار که مالمت شده و مطرود به جهنمت »پس (12-15

(؛ و یا در جای دیگر بتأکید گفته میشود که چون قرآن بخوانی از 21)اسراء،« اندازند

اند و بر شیطان رجیم به اهلل پناه ببر* چرا که شیطان را بر کسانی که ایمان آورده

 (.11-18، )نحل« خدایگانشان توکل میکنند تسلطی نیست.

های شیطانی اعتقاد اما اکثریت عظیم صاحبنظران اسالمی که به واقعی بودن آیه

ندارند برای اثبات عدم صحت این روایت به احتجاجاتی دست میزنند که مایۀ قریب 

به اتفاق آنها احساسات و اعتقادات دینی است و پایۀ استدالل منطقی ندارند، و در رد 

 های قوی آورد.بیشتر آنها میتوان حجت

از جملۀ این احتجاجات آنست که اوالً این روایت مشکوک است زیرا راویان دست اول 

اند و یا آدمهای مشکوکی آن مدتی پس از هجرت یا درگذشت محمد به دنیا آمده

بعثت به دنیا  15ابن عباس که داستان را روایت کرده در سال »هستند. برای مثال

بدالرحمن بن حارث بن هشام ]که این روایت را از قول او[ ابوبکر بن ع»و یا  52«آمده

اند ... در خالفت عمر به دنیا آمده بود، یعنی حدود سی سال پس از زمان نقل کرده

زیرا سال وقوع این روایت و داستان را  51«این افسانه، هر چند که اهل علم مکه باشد

و یا « سیرت النبویه» سال پنجم بعثت گفته اند؛ و یا محمد بن اسحاق نویسندۀ

که از مراجع عمده و اساسی در تاریخ اسالم  -«تفسیر طبری»و « تاریخ طبری»

اند که از قبیلۀ نام محمد بن کعب قرضی نقل کردهآن را از شخصی به –هستند 

                                                 
 ، مقالۀ اسالم آئین زندگی، وبالگ امانت  «مخالف بیفکری»رجوع شود به   52
  1223، تهران، امیرکبیر،  چاپ دوم،  125 – 122تاریخ قرآن، دکتر محمود رامیار، صص   51
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یهودیان بنی قریظه بوده که محمد دستور قتل آنان را صادر کرده و طبعاً به چنین 

 د کرد.روایتی نمیتوان اعتما

در رد این احتجاجات باید گفت که اوالً بعضی از راویان مورد اعتماد خلفا و مسلمانان 

« حافظان قرآن»و یا « حامالن»اند مانند ابو هریره که او را از در اصل یهودی بوده

قول بُخاری هشتصد تن از احادیث بسیاری از وی روایت شده و به»اند و خوانده

. ثانیاً کسی که ده سال پس از هجرت  58«اندی نقل حدیث کردهصحابه و تابعین از و

به دنیا آمده روایتش نمیتواند ضرورتاً مردود باشد زیرا میدانیم حتی روایات راویانی 

اند معموالً به نقل از نسلهای پیشین که چند نسل پس از مرگ محمد هم میزیسته

وران زندگی پیامبر یاد میکنند و استناد آنها از حوادث و روایات در مورد دخود و به

بسیاری از این روایات مورد قبول دانشمندان اسالمی است چه رسد به کسی که ده 

هم با ذکر مأخذ، این روایت را نقل کرده باشد، و از اینها سال پس از هجرت، آن

گذشته مگر قرآن موجود خود چگونه و در چه زمانی تدوین شده است، و چنانکه 

سال پس از هجرت به  32الً این قرآن زیر نظر عثمان، که خود بیش از میدانیم او

ها نسخه مصحف گوناگون و متفاوت با یکدیگر و خالفت رسید، و ثانیًا از روی ده

های جدی میان آنان و بوسیلۀ انجمنی از اصحاب و نزدیکان او، و پس از کشاکش

شده و تا مدتها پس از آن  باالخره پس از دستکاریها و نوعی سازش و گذشت، تنظیم

های ها و ایرادهم از جانب بعضی از مراجع مطمئن و صالح اطراف محمد مورد انتقاد

  51سخت بوده است.

هائی که در سورۀ ها هم میتواند در مورد آیهها و انتقاددر حقیقت یکی از این ایراد

میتوان متوجه آمده صادق باشد زیرا با اندک دقتی « های شیطانیآیه»نجم بجای 

های قبلی و بعدی شد زیرا ناخوانی آیات موجود با متن سوره و عدم ارتباط آنها با آیه

                                                 
 محمد معین ، فرهنگ فارسی، بخش اَعالم.   58
؛ رژی بالشر، در آستانۀ  585-551صص  1223دوم،  ر. ک:  محمود رامیار، تاریخ قرآن، چاپ  51

؛  محمد باقر حجتی، پژوهشی در قرآن کریم،  332-351و  88-11قرآن، ترجمۀ محمود رامیار، صص 

   1211چاپ پانزدهم 
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و پس از آنها مطلقًا سخن از مذکر یا مونث بودن  33و  31های اوالً پیش از آیه

اند که این ای به اینکه مشرکان اعتقاد داشتهدر میان نیست و هیچ جا اشاره 25بتان

الکبری( هستند نشده است که منبع وحی بدون  خدایگان بزرگ )ربۀ سه بت دختران

های مختلف ، چنانکه در سوره31ای به نفی آن بپردازد بلکه مضمون آیۀ هیچ مقدمه

قرآن آمده، مربوط به اعتقاد مشرکان مبنی بر دختر بودن فرشتگان است و نه چیز 

س  در اینجا سخن از شفیع بودن دیگر که ذکر آن در اینجا کامالً بیمورد است. بر عک

ها و بارها در قرآن به این است که بار -یا بزرگتر -« این بتان در نزد خدایگان بزرگ

مطلب اشاره شده و هر نوع شفاعتی بویژه شفاعت بتان در آیات متعدد نفی شده 

های این سوره هیچ سازگاری و سنخیتی با آیه 32در ثانی آیۀ دور و دراز  21است.

سوره ندارد زیرا طول آن شش برابر آنهاست و از لحاظ وزن و سجع با آیات  دیگر

 پیشین و پسین خود ندارد.

 18اما در مورد ناتوانی بتان از شفاعت و اختصاص آن به اهلل برای مثال میتوان از آیۀ 

سوای اهلل چیزهائی را »سورۀ یاسین یاد کرد که در آن گفته میشود مشرکان 

ن را نه سودی میرسانند و نه زیانی، و میگویند اینها شفیعان ما در میپرستند که آنا

( حال آنکه 52)زمر، « انداینها شفیعانی غیر از اهلل برای خود گرفته«. »نزد اهلل هستند

( و جز اهلل یاور و شفیعی برای آنها وجود 55)زمر، « شفاعت بتمامی از آن اهلل است»

 ( 15، و  51، 2ندارد )

های شیطانی میآورند استناد که مسلمانان متعصب برای نفی پدیدۀ آیه دلیل دیگری

به قرآن است که در آن بارها از زبان محمد و فرشتۀ وحی یا خدایگان او به خلل 

و کالم خدایگان تو در راستی و عدالت بحد کمال »ناپذیری قرآن تاکید شده است: 

)انعام، « ا داشته باشداست و هیچکس نیست که یارای دگرگون کردن سخن او ر

                                                 
های الت و عزی و منات است که در روایتی گفته شده الت بشکل انسان بوده، منشًا منظور بت  25

 نشآ منات از سنگ سفید بوده استعزی یک درخت مقدسی و م

 32،  52؛ 82، 52؛  12-13، 25برای نفی شفاعت فرشتگان نزد اهلل بویژه رجوع شود به قرآن سورۀ  21

 و موارد دیگر در قرآن 5؛ سجده،  12-13؛ روم، 
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«. کتابی ارجمند است* نه از پیش باطل به او راه یابد و نه از پس.»( و یا قرآن  115

 ( 53-51)فصلت،

این استدالل نیز، درست بر اساس متون خود قرآن، بهیچوجه قطعی نیست. برای 

 53ی هامثال محققانی که یه صحت این حادثه اعتقاد دارند در وهلۀ اول به همان آیه

های شیطانی و سورۀ حج استناد میکنند که بعقیدۀ آنها در تایید وجود آیه  55 –

 نسخ آنها صادر شده است.

، همچنان احتجاج «های شیطانیآیه»ها با اما مخالفان برای نفی ارتباط این آیه

ها در آنجا آمده، در مکه و سورۀ حج چند سال میکنند که سورۀ که ادعا شده این آیه

از آن در مدینه نازل شده، بنابراین میان این دو نمیتواند ارتباطی وجود داشته پس 

های های مکی در سورهباشد و حال آنکه همین مخالفان خود میدانند که تداخل آیه

مدنی و بالعکس امری جاری و مورد قبول همگان است. و در بعضی چاپهای قرآن نیز 

؛ عالوه بر این فاصله زیاد زمانی 23ها اشاره شدهها به این تداخلدر عناوین این سوره

نزول آیۀ ناسخ با منسوخ ضرورتاً موجب نفی صحت رابطه میان این دو نیست زیرا 

ای دیگر پس از فاصلۀ زمانی بسیار صورت گرفته نسخ بسیاری از آیه ها بوسیلۀ آیه

رد(. اما حتی ای را نمیتوان بطور قطع تعیین کاست )بگذریم که تاریخ صدور هیچ آیه

های سورۀ حج و نجم بپذیریم باز اگر ادعای مخالفان را نیز در مورد عدم ارتباط آیه

های سورۀ حج بخودی خود نشان میدهد که قرآن خود قبول دارد که در این هم آیه

 نیز وجود دارند.« های شیطانیآیه»کتاب 

شده و اعالم بطالن آنها و یا هائی که قبالً صادر ها در نسخ آیهبعالوه آوردن بعضی آیه

هر امری را زمانی »ها در قرآن امری عادی است: به فراموشی سپردن برخی آیه

( و هیچ  21-28،  12« )مکتوب است* اهلل هر چه را بخواهد محو یا تثبیت میکند

ای را منسوخ یا فراموش نمیکنیم مگر آنکه بهتر از آن یا همانند آن را بیاوریم. آیه

« ای را بجای آیۀ دیگر میگذاریم... میگویند تو دروغ میبافی( و یا چون آیه152، 3»)

                                                 
 برای مثال ر. ک:  قرآن کریم، طرابلس، جمعیۀ الدعوۀ االسالمیۀ، الجماهیریه   23
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آن را روح القدس بحق از جانب خدایگانت نازل کرده تا مومنان را »که در حالی

 ( 153 -151،  12« )استواری بخشد و مسلمانان را هدایت و بشارت باشد

مورد نسخ در قرآن  33تا  11ز اند ادر مورد نسخ، چنانکه بعضی علمای اسالمی گفته

اند و اینها تشخیص داده شده که بر اساس شرایط زمانی و مکانی صورت گرفته

اند مانند های ناسخ و منسوخ هر دو همچنان در قرآن حفظ شدهمواردی است که آیه

(، تغییر 155 -151و  155و  153، 3المقدس به کعبه )های تغییر قبله از بیتآیه

(، تغییر مجازات زنان زناکار از حبس تا مرگ به 355و325،  3و وصیت )قوانین ارث 

های مربوط به کافران و گذشت و عفو آنها به تغییر تدریجی آیه 22صد ضربه شالق،

های مربوط به توصیف و ستایش شراب و سپس تغییر آیه  25جهاد با آنان و قتلشان،

نسخ زمان عدۀ زن بیوه  22تبدیل وجوب نماز شب به مستحب بودن آن، 25تحریم آن

و مهمتر از همۀ اینها تغییر تعداد افراد مسلمان در  21و بهرۀ او از میراث شوهر متوفی،

جنگ با کافران از یکدهم تعداد جنگجویان دشمن به یکدوم است، که بموجب 

های قرآنی ناشی از نا آگاهی اهلل از میزان توانائی و قدرت جنگی مسلمانان بوده آیه

داستان مربوط به جنگ احد است که گفته شده عدۀ جنگجویان مسلمان است! و 

اند اهلل برای تقویت روحی مسلمانان ابندا با نزول نفر بوده 2555نفر و مشرکان  155

اگر از شما بیست تن باشند و در جنگ پایداری کنند بر دویست »یک آیه میگوید: 

ولی « تن از کافران پیروز میشودتن غلبه خواهند کرد و اگر صد تن باشند بر هزار 

چون بعداً میفهمد که پایداری مسلمانان در این حد نیست این آیه را نسخ میکند و 

و اکنون که اهلل از ضعف شما آگاه شد به شما تخفیف »در آیۀ بعدی میگوید 

                                                 
  3، 35و سورۀ  15،  5ر. ک:  سورۀ   22
و  15؛ جاثیه،  81؛ زخرف، 85؛ حجر، 12؛ مائده ، 151های عفو و گذشت مانند سورۀ بقره، آیه  25

  21؛ حج 15-13؛ توبه،  21-55های جنگ و قتال مانند انفال، آیه
 11-15؛ مائده، 311؛ بقره، 52؛  نساء، 21-21نحل،   25

     35و  8-1؛ مزمل،  51-58؛ طور،  25قان، ؛ فر125؛ طه، 115های هود، ر. ک: سوره  22
  112و 13؛ نساء 325و 355بقره،   21
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داد.]پس[ اگر از شما صد تن باشند... بر دویست تن پیروز میشوند و اگر هزار تن 

 28«.یاری اهلل بر دوهزار تن پیروز میشوندباشند به 

هائی است که در قرآن ها و نسخهائی از تغییرو اینها، همانطور که گفته شد، نمونه 

اند و حال آنکه بر خالف نظر بعضی مسلمانان متعصب بطور قطع موجود حفظ شده

ظاهراً در اند و اند که از متن قرآن حذف شدههای منسوخ دیگری نیز وجود داشتهآیه

قول معروف در این موارد هم حکم و هم تالوت آیات به اند زیرا بهجائی انعکاس نیافته

اند و طبعاً اثری از وجود یا نسخ آنها در کتاب یافت نمیشود فراموشی سپرده شده

که بعضی محققان بر حسب تصادف به آن اشاره « های شیطانیآیه»مانند همین 

یا سنگسار، که بعضی از محققان مطلقاً منکر وجود « جمرَ»اند و یا موضوع کرده

چنین حکمی هستند زیرا در قرآن موجود در هیچ جا از این مجازات سخنی در میان 

نیست و حال آنکه بر اساس اسناد مطمئن و معتبر اسالمی، عمر خلیفۀ دوم، که 

ر قرآن بهیچوجه در صحت و دقت روایات او نمیتوان شک کرد، بر وجود حکم رجم د

تاکید داشته و مدعی بوده که رجم جزء احکام قرآنی بوده و نسخ نشده، و باحتمال 

قوی میتوان گفت که این حکم جزء همان آیات و نکاتی است که انجمن تدوین قرآن 

 اند.عثمانی به تشخیص و سلیقۀ خود آنها را حذف کرده

بات ادعای خود مبنی بر انکار های شیطانی برای اثاما مهمتر از همۀ اینها مخالفان آیه

وجود آنها، به حمایت و یاری دائمی خدای یکتا و فرشتۀ وحی نسبت به محمد برای 

جلوگیری از انحراف او، و در عین حال به معصومیت وی بعنوان مانعی برای ارتکاب 

که ها و مفاهیم باطل از جانب شیطان، استناد میکنند در حالیخطا و گناه یا القاء آیه

در قرآن موارد بسیاری وجود دارد که گویای ناکارائی مراقبت اهلل در حفظ معصومیت 

 محمد است.

های اهلل، که های مراقبتاما پیش از طرح این مطلب بد نیست از اولین نمونه ناکارائی

های او از جانب شیطان است، آنهم درست در بهشت همان فریب آدم و حوا سوگلی

ن محل در کائنات است و منطقًا اهلل بیش از هر جای دیگر از آن تریکه پاکترین و امن

                                                 
  22-25انفال،   28
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این ترتیب که خدای یکتا نه فقط نمیتواند از وقوع این مراقبت میکند، اشاره کرد به

که قبالً از آسمان به زمین  –حادثه جلوگیری کند بلکه از ورود مخفیانۀ شیطان 

میماند و پس از توجه به پوشش  به بهشت و کار او بی خبر و غافل –رانده شده بود 

آالت جنسی آدم و حوا متوجه این حادثه میشود و معلوم نیست شیطان، پس از لعن 

 های اهلل دوباره وارد آنجا میشود.و طرد از بهشت، چگونه با همۀ مراقبت

اما در مورد محمد حقیقت این است که اهلل، بر اساس متن قرآن، در موارد بسیاری 

های انحرافی و شیطانی، او یاوری مستقیم او در جلوگیری از اندیشهبجای حمایت و 

را به خودش وا میگذارد که مراقب باشد دچار انحراف و وسوسۀ شیطان نشود، از 

خدایگانش بیم داشته باشد و تنها او را بپرستد و فریفتۀ القائات بت پرستان و 

را از فریب خوردن از شیطان مشرکان نگردد. در مورد معصومیت او نیز که بتواند او 

در امان دارد، باید دانست عالوه بر آنکه در قرآن مطلقًا از معصومیت او سخنی در 

میان نیست بلکه بر عکس بموجب نص صریح قرآن امکان انحراف او و فریب 

 خوردنش از شیطان وجود دارد:

ر که اول آنکه محمد مانند پیامبران پیش از خود بشری بیش نیست و همانطو 

« ما جز بشری مثل شما نیستیم»پیامبران پیشین به قوم خویش میگفتند 

(  او نیز در برابر انکار مشرکان و توقع و انتظار معجزه از او برای توجیه 11)ابراهیم،

من جز بشری مثل شما »ها میگوید: ها و بارضعف خود در اجرای خواست آنها بار

به من وحی میشود که بیقین »م این است که و تنها تفاوتی که با شما دار« نیستم

آیا جز این است که من بشری هستم که به »و  21« خدای شما خدائی است یکتا

 (12)اسراء، « ام؟رسالت آمده

این ترتیب محمد نیز مانند هر بشر معمولی، الاقل تا زمانی که به پیامبری برگزیده به

گفتۀ قرآن به –م گمراه بوده است خبر و در مواردی هنشده، از بسیاری حقایق بی

زمانی بود که محمد نه میدانست کتاب چیست و نه از ایمان خبر داشت )شوری، 

(. قرآن در مورد بیخبری و ناآگاهی محمد تا آنجا پیش میرود که در آن گفته 53

                                                 
 2، فصلت، 115کهف،   21
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تفصیل یاد میشود او پیش از پیامبری حتی با داستان یوسف، که در تورات از آن به

ون شک نه تنها یهودیان و مسیحیان بلکه بسیاری از مردم عادی حجاز نیز شده و بد

اند، آشنائی نداشته و حامل وحی با صراحت به او خطاب میکند که از آن اطالع داشته

 (.2)یوسف، « بیگمان تو از این پیش از بیخبران بودی.»

ش از تسلط و چنانکه معلوم است این بشر فردی از قبیلۀ قریش در مکه است که پی

اند و عالوه بر بت بزرگ خود عزی به الت و منات نیز اعتقاد اسالم مشرک بوده

های آیه»اند و یکی از مراسم آنها در هنگام طواف کعبه این بوده که همان داشته

اند؛ و میتواند طبیعی باشد که را در ستایش این سه بت بر زبان میآورده« شیطانی

رد الهام قرار نگرفته و یا تا مدتی پیش از آن زمان که در محمد نیز، تا زمانی که مو

غار حرا اعتکاف نورزیده، مانند قوم خود این عبارات را تکرار میکرده و در زمان 

ای از پیامبریش برای دلجوئی آنها و یا آرام کردنشان در مخالفت با خود در لحظه

ضوع میتوان به نوشتۀ هشام کلبی زمان آنها را بر زبان آورده است. در ارتباط با این مو

چنین به ما رسیده است که پیامبر خدای روزی عزی را یاد »اشاره کرد که مینویسد: 

کرده و فرمود آن هنگام که به دین خویشانم بودم گوسفندی سرخاسفید برایش 

 15«هدیه بردم.

یگر دوم آنکه همانطور که بارها و بارها در قرآن آمده محمد نیز مانند هر بشر د

بیند و دچار یأس و پناه میهای خاص خود را دارد چنانکه گاه خود را چنان بیضعف

اندوه میشود که منبع الهام با سوگند به روز و شب به او اطمینان میدهد که 

خدایگانت بزودی ]آنچه ضروری »( و 3)الضحی، « خدایگانش او را ترک نگفته»

آیا »برای اثبات صحت این وعده میگوید:  (. و5است[ به تو عطا خواهد کرد )الضحی، 

تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟ و آیا تو را در گمراهی نیافت و به ]راه راست[ هدایتت 

( و در جای دیگر از قول خدایگان محمد با اشاره به دوران 1-2کرد؟ )الضحی، 

لت را برایت آیا د»نوجوانی و جوانی و بی خبری او از یکتا پرستی به او گفته میشود: 

                                                 
. 31، ص  1225هشام الکلبی، کتاب االصنام، ترجمۀ محمد رضا جاللی نائینی، تهران، نشرنو،   15

 121-125صص همچنین رک: کتاب محمد اثر مونتگُمری وات، )ترجمه فرانسوی(، 
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نگشودیم* و بار گران ]شرک[ را از دوشت بر نداشتیم، باری که پشتت سنگینی 

ات نساختیم؟ پس در پی ناکامی کامیابی خواهد بود )انشراح، میکرد؛ و آیا بلند آوازه

)انعام، « اهلل هر که را بخواهد دلش را بر اسالم میگشاید»(؛ حقیقت این است که1-5

135) 

ران پیامبری نیز گاه دچار سرخوردگی و نا امیدی میشود و الهامات محمد حتی در دو

به او تذکر داده میشود که « مرجع وحی»غیب را فراموش میکند تا آنجا که از 

ما ]قرآن[ را »(  و 35)کهف، « هنگامی که فراموش میکنی خدایگانت را به یاد آر»

(. او گاه 1-2)اعلی، «  بخواهدبرای تو میخوانیم تا فراموش نکنی* بجز آنچه را که اهلل

نیز چنان تحت تاثیر مشرکان قرار میگیرد و دچار ضعف میشود که خطر آن میرود 

که از کافران و منافقان پیروی و تبعیت کند، و بهمین دلیل است که از عالم غیب 

بارها به او تذکر و اندرز و دلداری داده میشود و گاه نیز مورد تهدید مرجع وحی قرار 

 هائی از اینگونه آیات اشاره کرد:یگیرد. برای مثال میتوان به نمونهم

از هر چه از جانب خدایگانت بر تو وحی میشود پیروی کن! هیچ خدائی جز او »

ای صریح و به هر چه مامور شده»(؛ 152)انعام، « نیست و از مشرکان رویگردان باش

ه دین حنیف روی اور و از ب»( و 15)حجر، « بلند بگو و از مشرکان روی بگردان

مشرکان مباش* بجای اهلل خدایانی را که نه به تو سود میرسانند و نه زیان فرا 

ای پیامبر از »(؛ 152-155)یونس، « مخوان؛ اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی بود

اهلل پروا کن و از کافران و منافقان اطاعت مکن...*از هر چه از جانب خدایگانت به تو 

« یشود اطاعت کن...* و به اهلل توکل کن زیرا اهلل کارسازی را بسنده استوحی م

به تو و پیامبران پیش از تو وحی شده است که اگر شرک بیاورید ( »2-1)احزاب 

اعمالتان ناچیز گردد و خود از زیاندیدگان خواهید بود* بلکه اهلل را بپرست و 

اهلل بر تو نازل شد تو را از آن  پس از آنکه آیات»(؛ 22-25)زمر، « سپاسگزار باش

(؛ 81)قصص، « منحرف نکنند. مردمان را بسوی خدایگانت بخوان و از مشرکان مباش

گر پنهانکار، آنکه در دلهای مردمان، اعم از جن و انسان، وسوسه بگو از شر وسوسه

)الناس، « میکند به خدایگان مردم، به فرمانروای مردم و به خدای مردم پناه میبرم
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و بگو هر آینه به من فرمان داده شده نخستین کسی باشم که اسالم میآورم، »(؛ 1-5

 (.15)انعام،« و از مشرکان مباش

عالوه بر اینها مرجع وحی، بعلت ضعف محمد بارها او را از نشست و برخاست با 

( 33مشرکان و حتی دوستی با نزدیکان و خویشان کافرش بر حذر میدارد )مجادله، 

او را از راه راست منحرف سازند. و در بعضی موارد نیز در قرآن دیده میشود  تا مبادا

نزدیک بود تو را از »که بنحو مشخص از احتمال انحراف او سخن بمیان آمده است: 

آنچه بر تو وحی کرده بودیم منحرف سازند تا چیز دیگری جز آن را به دروغ به ما 

یت داده بودیم نزدیک بود که اندکی به آنان نسبت کنی...* و اگر نه آن بود که پایدار

 11(.15-12)اسراء، « میل کنی

اما مهمتر از همۀ اینها خطر فریب و وسوسۀ شیطان است که از جانب غیب به او 

چون قرآن بخوانی از شیطان رجیم به اهلل پناه ببر* ]زیرا[ »هشدار داده میشود که 

اهلل توکل میکنند تسلطی نیست )نحل، اند و بر شیطان را بر کسانی که ایمان آورده

ای شدی به اهلل پناه ببر که او و اگر از جانب شیطان دستخوش وسوسه»(؛ 18-11

و بدتر و مهمتر از همه آنکه منبع وحی آشکارا به امکان پذیرش  13« شنوا و داناست

شرک از جانب محمد اشاره میکند و پس از بر حذر داشتن او از کارهای نا پسندی 

خدایگانش آنها را خوش نمیدارد، آشکارا به امکان پذیرش شرک توسط محمد که 

با خدای یکتا خدای دیگری مپندار که مالمت »اشاره میکند و با تهدید به او میگوید: 

 (.21)اسراء، « شده و مطرود ترا به دوزخ خواهند انداخت

نیز، برغم های صریح قرآن محمد این ترتیب مالحظه میشود که بر اساس آیهبه

الهامات غیبی که بر او نازل میشود، مانند هر انسان دیگری از ارتکاب خطا در امان 

های شیطان بشود وجود دارد که نیست و بویژه امکان اینکه دستخوش وسوسه

های است، در حقیقت اگر محمد دچار ضعف« غرانیق»ای از آن همان داستان نمونه

                                                 
در شان نزول این دو آیه اشاره شده به تزلزل مجمد در برابر پیشنهاد مشرکان برای پذیرش   11

 ای و بهاءالدین خرمشاهیهای انحرافی آنان. .ر. ک: قرآن، ترجمۀ مهدی الهی قمشهتقاضا

 355؛ اعراف، 22فصلت،   13
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اشتباهاتی نمیشد اینهمه یادآوری و هشدار و تقویت انسانی نبود و مرتکب انحرافها و 

روحی از جانب منبع الهام ضرورتی نداشت. اما محمد در اثر الهامات غیبی و تلقینات 

شخصی و پایبندی جدی به عقاید دینی و همچنین ماموریت الهی خویش به خطای 

ند و بهر حال خود پی میبرد و ضمن پناه بردن به خدایگان خود اهلل آن را اصالح میک

 های شیطان برهاند.میتواند خود را از وسوسه

 3511نوامبر  35

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاد یاران

یاد محمد مختاریبه 



 

 رضا براهنی

 

  دیـــده شــــدن در محـاصــــره

 

 

  شمس تبریزی در عالم هیچ کارى ندارم اال دیدار                

            

 

 بر دوش اشآشتى کنم. جنازه ز آن است که با مرگشتر اآرزوى دیدار دوست قوى

. و خود را باور ندارم. وجودم تقسیم شده بین رفتن او و نرفتنش من است، اما مرگش

هایى که او به جا گذاشته، این ام. از این نوشتهشدگى خرد شدهزیر  بار این تقسیم

ارف نیستم. مرید و مرادى شعرها، جدا نیستم. از خود او هم جدایى در کار نیست. ع

تب  آورم، سببشگهگاه حرفى به نقل مى ام. اگر از شمسرا هم هرگز برنتافته

ام روى در تو دارم، تو من صد اسبه تاخته«بینم: مشترک جانهاست که در او مى

ام. آید. من کلى روى در تو کردهآید مرا برنمىمشغول به جاى دیگر شوى، ترا برمى

من تمامى اینها را در زیر » مشغول جزاى آن است که کلى بکُلکَ مبذول.کلى بُکلکَ 

مختارى چنان بینم، از این روست که با محمدچتر نسبتهاى آرزو، زندگى و مرگ مى

داد بزنم و بگذارم او سرم داد  توانم سرشندارم و چنان او برایم زنده است، که مى

» ا هیچ کست دوست ندارد جز من.گویم/ تدشمن و با دوست بدت مى با«بزند. 

هم داده است.  دشنامش در رثایش مرگ پسرش گفته بودند اسماعیل خویى از پس

آن دشنام کمال درد است؛ کمال آرزوست؛ کمال مرگ است؛ کمال رسایى رثاست. 

شفقت چرا پا از خانه بیرون گذاشتى، چرا کنم که در آن زمین بى توانم مالمتشنمى

ها حتى، بل به تى؛ و این را نه به دلیل آن روز و آن جمع و آن بازجویىدانسکه مى

لغزانم/ سیب گلویم را چیزى انگار دستى به دور گردن خود مى«دلیل همین شعرها: 

اى آیینه ى زباله به دنبال تکهخواسته است له کند   له کرده است؟ / در کپهمى
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ماند/ خطى سیاه و محو نگاهم را گردم/ چشمم به روى دیوارى زنگاربسته مىمى

آمد/ رویاى که صبح از خانه درمى آن کس«به دلیل این چهار سطر: » خواند/مى

آمد/ رویاى مردگان را باز برد/ آن کسب که شب به خانه درمىمردگان را با خود مى

ماست که حاال محمد  ى شخصى تک تکمسئله این است، و مسئله» گرداند.مى

نیاد آن در برابر ما قد کشیده است: مرگ و آرزو و آزادى به هم گره مختارى بر ب

گیریم، ما را اى که مىایم. هر فاصلهاند. ما قدرت جدا کردن آنها را نداشتهخورده

ى اصلى امروزینمان. کسى که آرزوى آزادى جامعه گرداند به متن این سه قضیهبرمى

اى به انگشتى ناپیدا بر شیشه: «خواهد مرگ خود را هم آرزو کرده استرا مى

دمد/ و چه چه آتشى برمى«و یا: » اى در ابرى پیچیده استاینجا جنازه«نویسند: مى

ایم، چرا که از وقوع مرگ دیده ما همه خواب مرگهامان را پیش» بارد.تگرگى مى

شود، با هم جامعه و تاریخ ما به مرگ آلوده است، طورى که مرگ مساوى آرزو مى

 به دلیل آن روزها و این روزهاى خطر نیست که مالمتش شود. پستبه مىمش

ى جهان تو که در شعرت ترین مردهکنم. مالمتم به این سبب است که اى محبوبمى

 اى؟اى که چه بر سرت خواهد آمد چرا آن روز از خانه بیرون آمدهاین همه را گفته

 

  یکى صدایم خواهد کرد

  لغزید از دیوار پوسته پوستهگچى سپید فرو خواهد 

  و پوستم را جمع خواهم کرد تا بایستم پشت پنجره

  نگاه کنم

  که آخرین ماه را بدرود گویم

  اى بیفتد بر کف خیابانستاره

  خط سپیدى از میان دنیا بگذرد

 

افتد، و صدها تصویر دیگر از این شعرها، مرگ زیبا را اى که بر کف خیابان مىستاره

واروى تاریخى ما را کنند. گاهى ناگهان پشتکى آرزویى در برابر ما تالیف مىهبه مثاب

  :ى ایرانى کهایم در منظومهبه چیز دیگرى نزدیک کرده. این را دیده
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  آغاز شد

  سال بلند

  سالى که سروهاى جوان

  برفهاى خونین را

  تکاندند هاى خویشاز شانه

 

  به سوى شادى شورش

  من ماه و برفدر ارتفاع به

  و شاعران

  با یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت سرو

  خود را به رودخانه سپردند

 

آن وقت سراسر محمد مختارى فدیه، خراج و حراج آزادى است. در جلسات کانون به 

عنوان عضو هیئت دبیران و به عنوان نماینده کانون در کانونهاى دموکراتیک اوایل 

به رودخانه «ا اوست که خود را به رودخانــــــه سپرده. انقالب، یکى از آن سروه

[نصرت رحمانى] ولى آن آرزو کردن، آن تاختن، تاختن با » بپیوند اگر هدف دریاست.

تر، هجدهم سر به سوى مرگ هم بوده است. همین دو سال و دو سه ماه پیش

اراف پ شبى از پسى نیمهاز بازجویى چندساعته شهریور هفتاد و پنج، پس

منشور از ایستگاه دادسراى مخفى انقالب در زیر شکم نمایشگاه بزرگ، با  نویسپیش

زنیم. گردانند. اول حرفى نمىیک ماشین به ظاهر کرایه ما را به منزل کوشان برمى

به شما هم «گوید: نفسهامان توى ماشین درهم تنیده است. دوستى آهسته مى

گوید: محمد مى» جلسه.که دیگر جلسه بى«وید: گمى» چى را«پرسم: مىمن«گفتند: 

ایم که یکدیگر و دو روز بعد آرزوى مرگ به سراغمان آمده. قرار گذاشته» آره گفتند«

ام. سر محمد مختارى به گویم که قبال در جاى دیگرى گفتهرا ببینیم. بقیه را نمى

ر محمدجعفر حصر و استثنا به باد رفته است. سر غفار حسینى هم، سسبب آن بى
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پرچم آرزوست و محمد  125پوینده هم. آن منشور منشور آزادى است، آن متن 

مختارى با تک تک کلمات آن، ضمن جان دادن به آنها، جان داده است. من این را 

  .دانممى

 

  نزدیک شو اگر چه نگاهت ممنوع است

  ى اشاره چنان از هم پاشیده استزنجیره

   هاى نگاهکه حلقه

  گیرندقرار نمىدرهم 

  هاى ما رادنیا نشانه

  خود دیده است و چشم پوشیده است در حول و حوش

  نزدیک شو اگرچه حضورت ممنوع است

 

نزدیک شو اگر ». «نزدیک شو اگر چه قرارت ممنوع است«این ممنوعیت ادامه دارد: 

 نزدیک شو» «نزدیک شو اگر چه رویایت ممنوع است.» «چه تصویرت ممنوع است.

آید، تا مى شعر بند به بند و ترجیع به ترجیع پیش» اگرچه مدارت ممنوع است.

  :رسد بهمى

 

  آید از ته ظلمتشنوم طنین تنت مىمى

  .کندو تارهاى تنم را متأثر مى

  .بازگردد شاید صدا دوباره به مفهومش

  شاید همین حوالى جایى

  .ى نگاهت قرار به گیرمدر حلقه

 

  .نمانده استچیزى به صبح 

  .تابدو آخرین فرصت با نامت در گلویم مى

  .گرداندى مهتاب را ناموزون مىماه شکسته صفحه
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  ى بلندى طناب بر چوبهخورد حلقهو تاب مى

  که صبحگاه شاید باز رخسار روز را در آن قاب بگیرند

 

در واقع ترین شعرهاى مختارى است، سروده شده و از قوى 13این شعر که در سال 

موضوع مرکزى شعر مختارى را از آغاز تا پایان در خود جاى دهد: اعدام. اگرچه او 

شود، ولى این جداسرى دائمى نیست. وقتى از آن گهگاه از این مضمون اصلى جدا مى

چه فرق «خواند: مى» احتالم بازیگوشانه«شود، جدایى را در واقع نوعى جدا مى

باشد یا دانشگاهى؟/ اگر که رویا تنها احتالمى بود کند زندانى در چشم انداز مى

و گرچه گاهى این جداسراى از مضمون اصلى اعدام، سطرهاى شادى را » بازیگوشانه.

  :نشانددر برابر ما مى

 

  و من نگاه کردن بر دنیا را از گلى آموختم

  شدکه با نظر در آب باز مى

  بالغ شدیم تا در یکدیگر نگریستیم

  کرد من شکفتمدنیا نگاه 

  و من نگاه کردم  دنیا شکفت

 

ى طناب  بر خورد حلقهو تاب مى«است: » تا شام آخر«اما تصویر اهلى همان تصویر 

کافى است به » ى بلند/ که صبحگاه شاید باز رخسار روز را در آن قاب بگیرند.چوبه

 روشنسایه«، »حل شدن مرگ«درونى توجه کنیم:  آرایش«کلمات شعر اول 

سرب منفجر که سحرگاه خالى را «، »تشییع«، »هاتابوت«، »هاى درهم پیوستهتابوت

ها که در دل گودال» «هاى بامدادى و هواى باروتعطر تماس» «معنا کرده است.

اند. . ./ گسترده است مرگ در کنند/ و گورها که در هم نقب زدهیکدیگر نجوا مى

بینى نوع مرگى است که براى ه بیشتر پیشو یا به شعر دوم نگاه کنیم ک.» ذراتش

 :آمده خود او حاال پیش
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  ایستم کنار ساختمانى که ناتمام ویران شده استمى

  هاى سیمانىخاکستر از ستون

  زدهشود بر اشیاء کپکافشانده مى

  خزداى بیرون مىاز زیر سقف سوراخى گاهى سایه

  شود به سوى گودالىخم مى

  هاماهىهاى نمور گوشخورند سایهىوول م که در کفش

  شوددستى به سوى یکدیگر دراز مى

  گرددو محو مى

  ى بلند جرثقیلى زنگ زدهدر سایه

  .هاى طنابى درست روى سرم ایستاده استو حلقه

 

بیان مختارى آنقدر در این شعر به مضمون اعدام نزدیک است و زبان آنقدر واقعى 

، »ناگهانى انقباض«نوشته است. کلمات:  ى مرگشاز تجربه است که انگار شعر را پس

پایان  ى شکسته است که دوران انحاللشآن سایه«، »سیم خاردار«، »خونتشنج«

خون «، »بندچشم«، »هاى ظلمت را گره زده است به گیسوانمانریشه«، »گرفته است

که راههاى صدا را اى خشکیده/ پارهکنیم از کهنهمى و لعاب دندانهاى هم را حس

گردد/ تا سرازیر شود ها برمىنوبت به نوبت در دهان هر یکمان بسته است و جبغ

اى توان همه شعر را نقل کرد. شعر به گونهو، و، . . . و، و . . . در واقع مى» بـــه درون

کند. شقه و اسکیتزوفرنیک به محیط نگاه مى _سروده شده که راوى به صورتى چند

ها ایستاده و اعدام کسى را نظاره شود، هم بین تماشاچىاعدام مى هم خودش

، ها هم هست، و بعد کل این ماجرا، این نگارشتماشاچى کند، و حتى همهمى

 .شودشاعر به دیگران مى سفارش

 

  وزد از دیوار نوشتهشعرى که مى

  دهدى دگر را سراغ مىآن نیمه
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  ساندشناالهام شاعران نفسم را باز مى

  را هایشبر جا نهاده عشق نشان

  دلم را بازجویم در شهرى تمام و بگیرم را واژه ردشواژه تا

  .مرگ را یارى کرده است ى خویشکه در محاصره

 

اند، ولى آید، این کلمات تلطیف شدهیى که به دنبال این شعر مى»دوازده تابلو«در 

ى ز هم آن جاست. آنگاه چیزى که در لحظهتصاویر مرگ هم هستند. و ریسمان هنو

اند، بر شعر و شعرها سایه افکنده است. گرچه حالت آخر دور گردن مختارى انداخته

اى بودن آنها، آنها را از غرق شدن در مرگ قاطع دو شعر ى شعرها، و لحظهطرح گونه

 سمرگ و ح دهند. در واقع این شعرها بین حسنجات مى» درونى آرایش«اول 

زندگى، آرزو و عشق در نوسان هستند. اغلب شعرها را مرگ زخمى کرده است، به 

 :خوردرغم ابتهاج آرزویى که در آنها به چشم مى

 

  درخت آرایش

  روست بر پیادههایى که ریختهدر بازتاب خون

  هاى دلواپسرو در سایهپیاده آرایش

  دلواپسى در سکوت و گرایش آرایش

  ت در سلولهاى انفرادىسکو آرایش

  ها رانگاه و هاچهره که هامیله در سلولهاگرایشو آرایش

 .اندمخطط کرده

  .اندقفلى بزرگ بر دهن خاک بسته

 

تصویر، همه درونى است، در این شعرها، زبان نثر، زبان بى ، آرایشدر واقع، این آرایش

اندیشد که ناقل آن است. به معنایى مىاندیشد. گوید. زبان به خود نمىچیز را مى

ى وزنى است که تنها چیزى که از مختصات اصلى شعر در این سطرها مانده زنجیره

ى شصت و هفتاد مختارى را به هم متصل ى شعرهاى دههبفهمى نفهمى تقریبا همه
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شود. درست است که دار مىکند. در واقع فرار از تصویر هم در این جا معنىمى

د و اقتصار کالمى بر شعرها حاکم است، گاهى نیز تصویرى تند و تیز فضاى اقتصا

شان گذرد و دوباره اشیا با همان منثوریت بدیهىکند و مىتوصیف اشیاء را قطع مى

تر اى وصفى است. ولى شعر موقعى قوىى شاعرانه حوصلهشوند. حوصلهمى گزارش

ها هم شود. شخصیتقطع مىها وگوى شخصیتشود که وصف با حرف و گفتمى

اشیاء در  کند و گزارششوند. انگار یک نفر خاطره تعریف مىگاهى وصف مى

شوند. حتى خواب است. حاالت نمادین در فاصله نگه داشته مى سکونشان گزارش

تکرار است. بیشتر انگار یک نفر در برابر تصویر و بىتاکید و بىوصف آدمها، وصف بى

  .کندستاده است، و گاهى تابلوى نقاشى را از خشم پاره مىتابلوى نقاشى ای

 

  ناگهان پس

 ریزدکند و آینه فرو مىآورد از جیب و پرت مىسنگى برون مى

 

کودک نیاى «و یا در تابلوى دوازدهم همه چیز توصیف است به استثناى یک سطر: 

مها هستیم. حرکت به انگار ما در فضاى اللبازى اشیا و آد» آورد.خود را به خاطر مى

سوى نوعى تجرد شروع شده، ولى نه تجرد زبان، بلکه تجرد اشیا که با هم، انگار 

ى بیان وساطت شاعر، منتها توسط زبان، حشر و نشر دارند. باز هم زبان وسیلهبى

کند، تر مىرا اسامى اساطیرى، حاالت اساطیرى و نمادگرایى جذاب» برزخ«است، 

ود، ولى شعر به طور کلى به سوى سمبولیسمى از نوع شمعنى تقویت هم مى

کند، و بداهت تجددى وراى آن ، شاعر ایرلندى، حرکت مى»ییتس«سمبولیسم 

رسیم، زبان سئوال مى» وگویک گفت«تابد. ولى وقتى که به شعر سمولیسم را برنمى

کند. مى ى توام با تصویر شعر را دینامیکو دعوت و اظهار عقیده و جواب و اعتراض

با » درونى آرایش«برد. هم مى» همیشگى آرایش«را به سوى » درونى آرایش«حتى 

رسد به تدریج مختارى در حال مى کند. به نظرپیدا مى تعارض» همیشگى آرایش«

وگو آخر گفت حرکت به سوى ناموزون است. به جاى موزون. کافى است به بخش

  :توجه کنیم
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  اندیشمام مىىمن همچنان به سادگ _

  پرواز آشنا و سبک

  .دیدم که پر کشیدى من هم پر کشیدم

  و همچنان هنوز بر این انحناى موزون

  .کنمپرواز مى

  این انحناى موزون؟ _

  قرار اکنوناین بى  

  هاستپژواک گنگ تکه تکه شدن

  تنها

 

همیت شعر همیشه دشوارى در شعر معاصر تک مضمونى بودن کار بوده است. ا -3

زاد در این بود که گاهى شعر عاشقانه، شعر فلسفى و اجتماعى و شعر وضعیت و فرخ

اى دیگر است و موقعیت هم هست. و همین شعر او را، نه به لحاظ زنانگى که مسئله

اند، بل به لحاظ ترکیب مضامین و ام و دیگران هم پرداختهبارها من به آن پرداخته

دهد. شعر تغزلى فقط شعر در کنار شعر نیما، فقط، قرار مى پیچیدگى آنها به هم، در

معشوق و معشوقه و بها دادن به ارتباط عاطفى و اروتیک نیست. شعر تغزلى  ستایش

جان شعر است. و همچنین زبان در شعر به صورتى است که زبان از آنچه زبان 

» هجرانى«من  ناپذیر بماند. به نظرگوید، تا زبان و شعر پابرجاست، جدایىمى

شود، گرچه باز هم در مختارى، شعرى است که به این تعریف از شعر نزدیک مى

کشد. ولى عشق و آرزوى آفریدن ى خود را به رخ مىشناختى روحیهى معنىحوزه

آن ساخته شود.  باید بر اساس گیرد که همه چیزاصل و مبناى آن چیزى قرار مى

  .شودد شدن در عشق حاصل مىرستاخیز انسان، از این آرزوى آزا

 

  هجرانى
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  گیسو

  بپچم و دورش

  دورم بپیچد

  ها و خاک ذره ذره تنم را بهافشان شود ترنم در سلول

  بچسباند هاشگوش

  اى از آب بردارمگاهى ستاره

  اىگاهى جزیره

  هاى خود را بسنجدخرسنگ

  آیدهایى کز گلویم برمىبا وزن واژه

  بچسبانم و غریو برآرمآنگاه لب به شب 

  اى خیز برداردتا قعر این تاریکى، بترکد و فواره

  هاى اتکاى زمین را بیفشاند و بتاباند بر خالءکه نقطه

  شسته شود

  ى لزج کز دیرىاین سایه

  هاى خونینافتاده است یک پهلو بر زباله

  و تن برون زند از چاک هر گریبان

  ها بتابندردمکهاى روح فراتر رسند و مسیاره

  اندامت را بیاموزد جهان گرایش رقص

  ى پیراهنت بیایدزیبابى از اشاره

  بنشیند بر سنگ و

  سنگ

  از انتهاى غار

  نزدیک شود

  را دریابد ى جدیدشتا چهره
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آید. براى نویسى مىروحیه از سطر به سطرنویسى به طرف پاراگراف» واگویه«در 

آورد. مختارى زبان را به زدن با کلمات روى مى ه مورستحقق این کار، مختارى ب

دهد. هیجان خاصى به او دست مى صورت تضادهاى مختلف مضامین مختلف آرایش

کند به رهایى زبان. بیشتر زبان حالت شطح پیدا دهد، عشق و آزادى را تبدیل مىمى

نخورده قابل  شود گفتن خود شعر. البته معانى هنوز دستکند و گفتن زبان مىمى

معنى در زبان  ى سرایشدرک هستند، و شاعر به رغم شوریدگى بیان، هنوز در حوزه

تر به بینم، یعنى شعرهاى نزدیکاست. این حالت را، در شعرهاى بعدى مختارى نمى

زمان امروز. و چون این شعرها چاپ نشده بوده و در محاق سانسور مانده بوده، 

به مجموعه افزوده شده. این شعر اگر در سالهاى بعدى دانیم چه چیزها بعدا نمى

کند. چرا که این برداشت را در شعر مختارى تر جلوه مىگفته شده باشد، طبیعى

ایم. این هیجان از لحاظ نداشته 15ى شعرها تا اواخر و حتى بعد از همه پیش

ن معنى ى بیاشعرى متاخر بر کل شعر مختارى است. گرچه هنوز حوزه همان حوزه

یک دقیقه «است، ولى به شکلى شورانگیز. کافى است از این شعر بگذریم و بیاییم به 

از این شعر پیشرفت نکرده است و یا  یا باید معتقد شویم که مختارى پس». حضور

را بعدا گفته و بعد بر مجموعه، به دلیل سنخیت » واگویه«باید معتقد باشیم که شعر 

  .افزوده است» ونىدر آرایش«مضمونى آن با 

کند، و این قدم خوبى است، وزن به سوى ترکیب مى مختارى وزن عوض» دیدار«در 

شعر را بر مفعول  به همین است به جاى آنکه اساس رود، و هیجانشدیگرى مى

شکند کند، مىگذارد، و البته وزن را رعایت نمىفاعالت بگذارد، بر مفتعلن فاعالت مى

، و به اصطالح به برد به سوى وزن قدیمى شعرشبعد همان را مى کند، وو مرکب مى

  .دهدشعر حال دیگرى مى

ى دیگر نیز اشاره کنم. نخست اینکه اگر مختارى در سال باید به دو سه نکته -2

ارى در مصاحبه با مُهرى تو این حرفى است که خانم مخ _اشد به دنیا آمده ب 1231

درآمده باشد، باید چنین  52هاى هاویه در سال و اولین کتاب او قصیده _گفت 

شروع به گفتن شعر  پنجاه و شش نتیجه گرفت که اگر او زودتر از حول و حوش
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، براى چاپ دیوان اول شاعر دیر بوده است. به دلیل اینکه 52کرده باشد، بازهم، سال 

نى، سن چاپ کتاب اول در سن تقریبا سى و پنج سالگى، براى شاعر نوپرداز ایرا

آن طور که محمد حقوقى نوشته، سى و  _بوده باشد  1235باالیى است. اگر متولد 

ى شانه«بر  52یک سالگى هم تا حدودى دیر بوده است. مختارى در همان سال 

در وهم «را، و در همان سال » 51شعر «را چاپ کرده است و دو سال بعد، » فالت

را چاپ کرده، » ى ایرانىمنظومه«سال بعد، ، یعنى یازده 21را، بعد در سال » سندباد

ى انتشار نیافته است. کتاب بعد از اجازه از آن نوشته دیگر کتابهایش و پس

نوشته، خود  15درونى بوده که تاریخ آن را حقوقى سال  ى ایرانى، آرایشمنظومه

ر آذ 35شهروند ]درج کرده و در فهرست آثـــــار  21مختارى در آغاز شعر، سال 

ى هفتاد چند شعر او ى شصت و در دههآمده است. و حقوقى در دهه 13سال  [11

، پاییز 1و  8شماره ]رود اصفهان نیز آورده؛ در زنده» شعر نو از آغاز تا امروز«را در 

منوچهر آتشى، احمدرضا احمدى، ]از انقالب  ترین شاعران پسدر شمار فعال [12

على بابا چاهى، رضا براهنى، سیمین بهبهانى،  کاظم سادات اشکورى، منصور اوجى،

بیژن جاللى، محمد حقوقى، نصرت رحمانى، محمدعلى سپانلو، عمران صالحى، جواد 

هشت شعر او، جمعا هفده صفحه، آورده شده  [مجابى، حمید مصدق و ضیاء موحد

دهد. شعرهاى را نشان مى 13تا سال  25این شعرها از سال  است. تاریخ سرایش

  .دهدارى در کنار شعر شاعران دیگر، او را شاعرى متفکر  و مسلط نشان مىمخت

به مختارى  11تا سال  21خواستم بگویم این است. از سال اى که من مىاما نکته

هاى شعر فارسى دچار دگرگونى 11تا  21اند. از سال ى چاپ کتاب شعر ندادهاجازه

ى چاپ کتاب پیدا نکرده، اجازه جدى شده است. کسى که کتاب چاپ نکرده و یا

بکند. بر محقق و  اشخواست با شعر چاپ نشده حق داشته است هر کارى که دلش

بر منتقد ادبى است که به دو نکته توجه کند: چه مقدار از هر تحولى که در شعر او 

و چه مقدار از آن،  _در سیر تحولى خود شاعر  _ایجاد شده از آن خود اوست 

هاى دیگران است که شعرشان از طریق چاپ به دست او هم تجربه یادگیرى از

بکند. به  خواست با شعرش دهیم که هر کارى که دلشرسیده است. به او حق مى
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خواهد بکند. به گمان زنى که مىدهیم که هر نوع گمانهمحقق و منتقد هم حق مى

، عمیقا از آن متاثر ما مختارى شعر دو دهه از شعر فارسى را درونى شعر خود کرده

یا بلد شده بهتر کرده: و این  شده، و شعرهاى چاپ نشده را به طریقى که بلد بوده و

دارد، من طلبیده. حاال که سانسور شعر مرا در محاق نگه مىفراست و هوشیارى مى

هم هر چه در توان دارم و توانم امکان رشد دارد در خدمت بهتر کردن شعرى به کار 

از  و شعرهاى پس» درونى آرایش«به هر طریق هنوز چاپ نشده است.  گیرم کهمى

اى از شعرهاى بعدى که این ور و آن رو برایم ام و پارهکه من دیده 15آن تا سال 

 خوانده و یا چاپ زده، از این لحاظ قابل مطالعه هستند. در این جا یک مسئله پیش

شاعرى است.  در خصائص »جزء غالب«یا  dominant ىآید و آن مقولهمى

فرد فرد آنها » جزء غالب«ى شاعران مختلف یک دوره را از طریق بررسى شیوه

دهد از داد. حد و حدود مقدمه مجال چنین تحقیقى را به من نمى توان تشخیصمى

دانم و آن را بر را کتاب بسیار باارزشى مى» درونى آرایش«این بابت است که من 

شناختى هم آن را قابل دهم، و از دیدگاه شیوهارى ترجیح مىى کتابهاى مختهمه

دانم. زمان باید بگذرد، و باید داورى ما از حالت شخصى و مى بررسى و تحقیق

عاطفى دور شود تا این نوع تحقیق مجال رشد و تعمیق پیدا کند. ظلمى که به او 

لذت ببرد و از امتیاز  اند از چاپ اثرششده، ظلمى دوگانه است. نه تنها اجازه نداده

هاى  معنوى آن برخوردار شود، حتى راههاى رشد دیگرى را هم از رهگذر بحث

ى اند که حاال هر کلمهکه با این قتل، فضایى به وجود آوردهدیگران تجربه کند، بل

ى او ظلم دومى را تحمیل ى او را هزار جور بررسى خواهند کرد، و بر مردهنوشته

نگار ظلم سانسور و کشتن کافى نبوده است. بر ماست که نگذاریم این خواهند کرد. ا

ظلم ادامه یابد. یعنى او را به صورتى که بود و هست، عرضه کنیم، در حق او داورى 

طلبد. تردیدى نیست منصفانه بکنیم و این وجدان فردى و جمعى ما را به میدان مى

ست ادبى مرگ جسمانى شاعر و که از آن ور بام هم نباید بیفتیم. در داورى در

  .نویسنده معیار نیست
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را برخالف نظر خود مختارى به جاى آنکه یک » درونى آرایش«ى دوم اینکه نکته

شعر بدانیم، کتابى مرکب از شعرهاى مختلف بدانیم. که بعضى از شعرهاى دیگرِ زمان 

شعرها آورد، یا، شد در میان این آن و یا قبل و بعد از آن را به راحتى مى سرایش

توان در کتابهاى دیگر او آورد. قطعات با اى از شعرهاى این کتاب را مى، پارهبرعکس

اند. نظر هم حاالت نزدیک دارند، ولى سایر قطعات شعرى او هم به این شعرها نزدیک

توان آنها را یک من این است، به سبب تشابه و اشتراک مضمونى این شعرها، مى

خواننده شعرها را جدا از هم  لى مجموع آنها یک شعر نیست. پسکتاب خواند، و

بخواند، و در عین حال توجه کند که شاعر در بسیارى از آنها مضامین مشترک و وزن 

ى شعرهاى او در طول مشترک و یا اوزان مشترکى دارد و زبان هم که مثل زبان همه

  .دهدب قرار مىیک دهه است. شاید فقط یک فضا آنها را زیرسقف یک کتا

ى سوم اینکه این شعرها مختارى را به عنوان شاعرى متعهد، و نه متعهد نکته

کند، آنچه کنند. مختارى درون ظلم را بیان مىسرسرى، بلکه متعهد جدى عرضه مى

 کند. این ظلم را در جزئیاتشرا که برما، دراعماق ما، به دلیل ظلم رفته است بیان مى

کند. از این نظر این شعرها سیاسى ى آن ظلم را بیان مىجربه شدهکند. و تبیان مى

نیستند. شعرهاى  _اصال  _توان گفت شعر سیاسى نیستند. در واقع مى _فقط _

طلبى را به خود راه گویى و منجىدردمندانه و انسانى هستند که هرگز شعار و گنده

کنند. بار غیره هم تبلیغ نمىى طبقاتى و دهند. و راه و رسم انقالبى و مبارزهنمى

شاعر تحمیل نکنیم. انسانى بودن و  کمبود و سیاست و سیاسى و انقالبى را بر دوش

ى امکانات زبان به رویت رساندن، به امکانات بیان درد درون اندیشیدن و آن را با همه

ل کند. مختارى در کمتر از پانزده سادر ذات شاعرى است که مدام خود را تربیت مى

شاعرى مبتدى به سطح شاعرى متفکر و جدى و درخور تعمق ارتقا  خود را از سطح

و وجدان آگاه  _از انقالب  و پس پیش _سال  ، جمعا در حدود ششداد. دو زندانش

، اشى ایران و فرهنگ جهان، وقوف طبقاتىاز فرهنگ گذشته و اطالعات گرانسنگش

صورت شاعر و منتقدى جدى درآوردند. اما در  ، او را بهاشفقر و دردمندگى زندگى

کرد. درد نوشتن صورتى که او جوهر این کار را نداشت، هیچ کدام دردى را دوا نمى
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داشتن خود یک مسئله است. و او صاحب این درد بود. به گمانم خود او این درد را 

  :گویدکند. وقتى که مىتعریف مى

 

  دیده شدى محاصره در رویاهاى لغزان

  دیده شدى و غلظتِ هول فرو کاست

  را باز یافت تابى رخسارشدیده شدى و بى

  ى پیوندى زمان پُند زددیده شدى و شاخه

  دیده شدى و زندگى از چشم مردگان بیرون آمد

  و نام خود را

  خانه به خانه

  خواب به خواب و

  درخت به درخت

  صدا زد

  به خود سالم کرد

  هر بار و پاسخش

  گشود اشاى دیگرى را در چهرهلبه

 

تابى، این سالم زندگى به خود و گشودن لبهاى دیگرى این نوع دیده شدن، این بى

تواند گرفته باشد. اى که شاعر آزاد مىى زندگى، این است آن جشن شاعرانهدر چهره

نزدیک شدن به خود و دور نشدن از آن خود شخصى و اصیل چشم آدم را باز 

  .مختارى چنین آدمى بودکند. و مى

ى آخر این که او در کشورى به دنیا آمد که در آن فارغان از خرد را صاحبان نکته

قدرت برگمارند تا دمار از روزگار ارباب خرد درآرند. و او قرار نبود استثناى این 

در «خاکستر شد:  رفت و هم در آن آتش ى دیرین بماند. با چشم باز در آتشقاعده

که صد من خون مظلومان به یک جو/ پرجبریل را  _دى به بانگ سیل بشنو این وا

با همان معیارهاى  _فرقى نبینیم » فروزند. بدان تا کودکان آتش _این جا بسوزند 
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القضاه، و این سوختگان بین حسنک، منصور حالج، عین _فرهنگ مظلوم خودمان 

ها. با دارترین مرگها معنىجدید. عصر ما عصر این سوختگان جدید است؛ و مرگ آن

  :شروع کردم با مولوى پایان دهم شمس

 

  گفت کســـــى خـــــواجــه سنایى بمرد

  کارى است خردنه مرگ چنین خواجه

  کـــــاه نبــــود او کـه بـــــه بادى پرید

  آب نبود او کـــــه بـــه  سرما فسرد

  شانه نبود او که بــــه مویى شکست

  فشرد ـــه نبـود او که زمینـــــشدانـــ

 گنـــج زرى بــــــود در ایـــــن خاکدان

  شمردکــاو دو جــهان را به جوى مى

. . . 

  صــــاف بـــــرآمیخــــــته با دردِ مـى

  بـر سر خم رفت و جدا گشـــــت درد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی کتاب                            



 
 

میالدی در چاپخانۀ باقر مرتضوی ) آلمان،  3511سال نخستین بار در دروبینچرمان 

کلن( با هزینۀ نویسنده به قول قدما به زیور چاپ آراسته گردید. پخش و نشر رمان را 

 آن شد. « ناشر»انتشارات فروغ به عهده گرفت و لذا 

خ و ایستگاه مدیر نشر مهری، هادی خوجینیان که در عرض دو سال کبودان، باد سر

در نیز همت گماشت. باستیل را چاپ و نشر کرده بود، به تجدید چاپ رمان چوبین

تردید اگر او به فرهنگ، هنر و ادبیّات و به چاپ و نشر کتاب عشق و عالقه بی

ها شاید هرگز انجام کرد، تجدید چاپ این کتابداشت، و اگر این عشق مدد نمینمی

 گرفت.نمی

* 

 مرگ  ه شدم.همخان مرگ با و افتادم جا توی  لرزکردم، و تب اعدام مراسم از بعد

  و گذاشتمی امگلوگاه بر پا یافتمی مجالی تا ها سال آن تمام در که بود بختکی

 لیچ و سراسیمه و زدممی پا و دست لرزیدم،می مسلخ در ایشده ذبح برّۀ مانند من

 و آتش جوخۀ  و مهتاب از و زدم می زانو ساالر تخت کنار و پریدممی خواب از عرق

 آمد، می دشت از خنک نسیم همراه  شبدر خوش  کردم: بویمی حکایت شبدر بوی

 وهم و خاموش شب. کردمی شیون آبادی متروک گورستان های ویرانه بر جغدی

 دنیا. رفتم باال ریز خاک از آرام آرام. نشستمی ها تپّه یال بر نرمی به ماه و بود انگیز

لب هایم جوانه زد. دم  روی لبخندی و افتاد ماه به نگاهم یکدم چرخید، سرم دور

 فریاد تا و کردم نگاه خیره سر چند هیوالی آن به. آوردم می کسر نباید  و آخر بود
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. جهید بیرون اژدها دهان از ارغوانی شهابی. گزیدم دندان به را لبم کشیدم، نمی

 قفس از کور پرندۀ آن و پاشید ماه چهرۀ بر خون پیچید، آسمان طاق زیر تندر غرّش

 مانند و ماندم یرون پرید. زمین زیر پایم دهان باز کرد، زمانی در خالء معلقب ام سینه

 بر آسمان های ستاره همۀ و غلتیدم گودال عمق به چرخیدم، خودم دور کاهی پر

 .باریدند فرو امجنازه

mehripublication@gmail.com 

 
 

 «باد سرخ» چند کلمه در بارۀ رمان

  

گوش کارمند ادارۀ ثبت احوال شهرستان که به روستای چشمه نادید آمده، سنگین 

کند. صحرا شخصیّت محوری رمان ثبت می« صحرا»است و نام سارا را در شناسنامه 

سالها پیش در والیت چشمه نادید باد سرخ است و سرنوشت او را زن کور کولی که 

آوری مثل پنجۀ خانم، دختری به دنیا می» ساکن شده، پیش بینی کرده است: 

ها و صحرا بعد از انقالب بهمن، در زمان تسویه« شودآفتاب که در باد سرخ گم می

ها، بخاطر هواداری از یک جریان سیاسی چپ، ) همکاری با میثم، دائی او( پاکسازی

دیرینه با همسر و همکاری این مأمور امنیّتی سابق ) ساواکی( با مأمور  و اختالف

مخفی حکومت اسالمی که از دیرباز عاشق یقه چاک او نیز بوده و هنوز هست، ناچار 

شود و تا به چنگ مأمورها نیفتد، چون جا و مکان و پناهگاهی ندارد، مانند به فرار می

mailto:mehripublication@gmail.com
mailto:mehripublication@gmail.com
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دوران سیاه، با قطار و منزل به منزل سفر بسیاری از زنان سیاسی میهن ما در آن 

شود. صحرا از کند. در هر منزل بخشی از زندگی و دنیای پیرامون صحرا بیان میمی

آغاز تا پایان رمان در این قطار لکنته و لنگ نشسته است و رمان در سیزده منزل 

اش رسد. صحرا و خانواده گیرد و در منزل آخر به پایان میآرام آرام شکل می

های پیرامون )کوشکی و فرزندان او( همسرش ساسان، بچّه ها، خانواده ساسان و آدم

شوند و خواننده ای از تاریخ معاصر میهن ما ساخته و پرداخته میها در برهۀ تیرهآن

 کند.ها آن دوران را نیز مشاهده و مرور میاز ورای آن

وز وجود دارد و آن قطار لکنته وجود داشته و هن« باد سرخ»در آن دیار بادی بنام 

نیز، با اینهمه، نویسنده گوشۀ چشمی به استعاره و تمثیل دارد و از باد سرخ و قطار 

ای سنتی و در دوران خفقان و اختناق لکنته، تجاوز، و عدم امنیّت زن در جامعه

کند که دیری ست گرفتار حکومت مذهبی، و در یک کالم روزگار مردمی را مراد می

     اند. شده« باد دیو»

 برای خرید و یا سفارش کتاب می توانید با نشر مهری در لندن در تماس بگیرید

 

mehripublication@gmail.com 
 

 
 

)از دانته آلیگری تا فروغ فرخزاد( عنوان آخرین اثر  مانجاذبه نوزایش یا افسون آر

مهدی استعدادی شاد است که در آلمان منتشر شده است. موضوع آن به تجربه 

http://www.asre-nou.net/php/mehripublication@gmail.com
http://www.asre-nou.net/php/mehripublication@gmail.com
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گردد. بازمی 51مدرنیته در غرب و آثار آن در ایرانِ پیش و پس از انقالب سال 

 است. نویسنده این موضوع را در افکار دانته و آثار فروغ فرخزاد پی گرفته

 
 

 . نویسنده: س. سیفیدوران ناصری در بازخوانی خاطرات اعتمادالسلطنه

ی او را در بر های روزانهی خاطرات اعتمادالسلطنه هفده کتاب از یادداشتروزنامه

قمری به  1318تا سال  1312 سال از اعتمادالسلطنه ترروشن عبارت به. …دارد

 ناصری مکتوب کرده است. مدت پنج سال خاطرات خویش را از دوران 

اش زوایای تاریکی از تواند با سودجویی از نگاه و دیدگاه ویژههر انسانی که بخواهد می

ی دید و نگاهی که او بنا به این کتاب را ضمن بازخوانی دریابد. شکی نیست که زاویه

ری جوید، خواهد توانست به فرآوری متن اصلی یای علمی خود از آن سود میسلیقه

تر چشمان تر و بیشبرساند. به طبع در این فرآیند روشنای این متن و اثر تاریخی به

 ی خود را نوازش خواهد داد. )به نقل از پیشگفتار کتاب(مخاطب و بیننده

هایی از دوران توان گوشهست که در آن میایروزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه آیینه

، "زنان در جنبش زنان"، "خانه ناصریان حرمزن"ناصری را از درون بازشناخت. 

کشی، اسالم حکومتی، اقتدار عزیزالسلطان، رسمیت یافتن سانسور، گسترش بهایی

 های این کتاب است.خوانی و...از جمله فصلنمایش و تصنیف

فصل تنظیم شده، چاپخانه مرتضوی در کلن منتشر کرده  31این کتاب را که در 

 .ها و همچنین ناشر تهیه کردز کتابفروشیتوان ااست. آن را می

  naschremortazavi@gmail.comآدرس تماس: 

mailto:naschremortazavi@gmail.com
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 نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و الت ها در تاریخ معاصر ایران

 چاپ اول انتشارات فروغ ،مسعود نقره کار

 های گود قدرتزنگی

آلمان است. این کتاب  ، انتشارات فروغ در کشور«های گود قدرتزنگی»ناشر کتاب  

ها در تاریخ معاصر ایران ها و التاجتماعی جاهل -صفحه به نقش سیاسی  535در 

  پردازد.می

 چگونگی و ها،جاهل و روحانیت آشکار و پنهان رایطه کار در این کتاب،مسعود نقره

ر د بررسی قرار داده است. این دو قشر همواره دمور را آنان اجتماعی -فرهنگی بافت

های تاریخ معاصر ایران در همکاری نزدیک باهم قرار داشته اند و در بسیاری از بزنگاه

 اند.داشتهتاریخی، در جهت تثبیت حاکمیت مذهبی گام بر

نویسنده در فصل اول کتاب درباره اینکه چرا دست به چنین تحقیقی زده نوشته 

شناسی سیاسی، منطقی، جامعه -گری تاریخی نگاری و تحلیلتاریخ»است: 

شناسانه و روانشناسی فردی و اجتماعی و مردم شناسی، در ارزیابی و شناخت جامعه

شناسانه، در مورد شناخت و شناساندن شناسی و فرهنگ مردمروانشناسانه و نیز مردم

شان سهم و ها و بررسیدن نقش سیاسی و اجتماعیها و التگروه اجتماعی جاهل

 .«اندوظیفه خود ادا نکرده
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این گروه اجتماعی که مهر خود را بر بسیاری از رخدادهای »به عقیده این نویسنده، 

، «اجتماعی داشته -اجتماعی و سیاسی ایران زده و حضور فعال و تاثیرگذار سیاسی 

اکثر روشنفکران و کوشندگان »نه تنها آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته، بلکه 

ای، متفرعنانه و غیر مسئوالنه، ارزش و ای کلیشهسیاسی و فرهنگی با برخورده

اند و حتی در حد یک موضوع پژوهشی اهمیتی برای این گروه اجتماعی قائل نشده

هایش، به ها و ظرفیتدانشگاهی و آکادمیک نیز سراغ این گروه اجتماعی و توانایی

 «.اندهای سیاسی و اجتماعی نرفتهها و تالطمویژه در دوران بحران

 

 

 بختیار شاپور سیاسی زندگانی، پرواز در ظلمت

 چاپ دوم انتشارات فروغ، حمید شوکت

زمانی که دکتر شاپور بختیار وارد کاخ نیاوران  1251غروب یکی از روزهای آذرماه 

دانست این مالقات او با آخرین شد تا با محمدرضا شاه پهلوی مالقات کند، شاید نمی

وزیر نظامی خواهد بود که تا چند م آخرین نخستپادشاه ایران است و او خودش ه

 .هفته دیگر به تاریخ خواهد پیوست
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های سراسر دروغ حرف"در گشوده شد و او به تاالری وارد شد که به قول خودش 

 .خواست حقایق را ولو تلخ به استحضار شاه برساندشنیده بود و او حاال می "بسیاری

و افتاد، برعکس ظلمتی بود و شاید هم توفانی که در آن تاالر نور نبود که پیش پای ا

آورد و او الجرم مرغ توفان شد، مرغ در آن روزهای بحرانی به سویش هجوم می

 .کردتوفانی که به تعبیر حمید شوکت در ظلمت پرواز می

 "پرواز در ظلمت، زندگانی سیاسی شاپور بختیار"ترین کتاب خود حمید شوکت تازه

اندیشم. به من طبعاً به مخاطبان معینی می"کند: پل والری آغاز میای از را با جمله

جویند که یقین داشته باشند آنچه را میآن کسانی که در جستجو هستند، بی

 ".اندیافته

 "پرواز در ظلمت، زندگانی سیاسی شاپور بختیار"بر این اساس خواننده کتاب 

در زندگی دکتر شاپور بختیار، روست؛ جستجویی داند که با یک جستجو روبهمی

یابد تمام حقیقت که الزاماً آنچه میوزیر نظام پادشاهی ایران بی آنآخرین نخست

 .باشد

 
 

 باران نشر توسط 3515 سال در  سروده های هادی خرسندی« جلد اول -شعرانه»

 .است شده منتشر
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کرار در های هادی خرسندی که در سه چهار دهه گذشته به نقل و به تسروده

آمیز خودش شهرتی بیش از های گوناگون آمده و بعضی آنها به گفته طنزرسانه

 رسد.اش پیدا کرده!، اکنون توسط نشر باران به دست عالقمندان میسراینده

خوشحالم کتاب را تقدیم آنانی کنم که از »خرسندی در مقدمه کتابش نوشته است: 

 ستوه به اینترنتی های سایت و ها رسانه در من های خواندن و شنیدنِ پراکندۀ سروده

خ طبعانه شو اشاره البته و «!کنار بگذارند که خواهندمی یکجا را همه و اندآمده

 گرفتند. ها سراغ کتاب او را میخرسندی به عالقمندان بسیاری است که در این سال

 دلم که است خالی عزیزم های در این کتاب جای نیمی از سروده»او همچنین نوشته: 

 داده بعدی انتشارات برای «زودی به» وعده آن پی در و....  «.شودمی تنگ براشان

 .است

 ین خروس از کیست که سر ندارد؟ ا

 
 

 صفحه 255، سوئد نشر باران :ناشر، بهروز شیدا : نویسنده

زیر عنواِن  ،«این خروس از کیست که سر ندارد؟»ی کتاب بهروز شیدا در مقدمه

 :، چنین نوشته است«کتابی که پیش رو دارید»
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ی دوازده شعر از ای است از دوازده جستار؛ و ترجمهکتابی که پیش رودارید مجموعه

  .اویر .ی برونو ک، سروده«کردو شب آنابل لی را زمزمه می»مجموعه شعر 

وجوی تاین خروس از کیست که سر ندارد؟: در جس»جستارها عبارت اند از: 

ی ابراهیم ی فیلِم اسرارِ گنجِ درۀِ جنّی، نوشتهنوشتهی خروس و قصهصداهای قصه

، سفری خیالی در 3515ی ها: جام جهانیمرزِ فرماِن واژهی بیآبی»؛ «گلستان

ی رضا شبان شاید؟: چهار رمانِ شکارِ کبک، نوشتهآوازِ دورِ خونین»؛ «هاهایپرتِکست

ی ی علی چنگیزی، لب بر تیغ، نوشتهجه باالی صفر، نوشتهآبادی، پنجاه درزنگی

از »؛ «طینت در چند نگاه کوتاه،ی وحید پاکی شغال، نوشتهحسین سناپور، خنده

های رمان فرار به سامراء، گانِ زوال: در میان خطتوهمِ انتظار تا تقدیرِ تکرار؛ پرِ پرنده

وجوی فوتبال چرخد: در جستمیتوپ هنوز در زمین ما »؛ «ی ایرج رحمانینوشته

زند: خوانشی از رقص جایش صدا میکه کهن»؛ «در اتاِق کار، سفری در ذهن سیال

یک بار دیگر آمده است نقال که بپرسد: »؛ «ی شهرام خلعتبریها، نوشتهپروانه

این سایه از چیست در این تاریکی: در گذرِ رمان »؛ «تصویرهایی از زندان در ده رمان

خواهد: ها میآواز غربت آرزو چه واژه»؛ «ی مسعود نقره کاری اعماق، نوشتههابچه

ها ها که در آن شهرو هنوز چه نقش»؛ «توقفی کوتاه در سه متنِ داریوش کارگر

ی محمدحسن شهسواری، رمان همخونه، هایی از رمان شب ممکن، نوشتهاست: نقش

تیرِ تبلیغ بر کمانِ جعلِ جهان: » ؛«کسی گروه هیچی مریم ریاحی، شش ترانهنوشته

ها که از تکرار پرسش»؛ «های دیگری متنگشتی در هشت سریال دیگر در سایه

  .«ی غریبهایم: نخی بر دوازده قطعهگمان ساخته

مان دوازده شعری که در این کتاب خواهید خواند، چنین است: بعد از هر چیده

که هیچ آنروبد؛ بیگی میکه خسته جستار شعری آمده آست؛ انگار استراحتگاهی

ای بینامتنی شعری با جستار پیش از خود به روشنی یا در ابهام سخنی بگوید؛ رابطه

داشته باشد؛ که هر شعر تنها یک استراحتگاه است؛ دوازده استراحتگاه پس از دوازده 

ر پس ها؛ که در این کتاب هر عکس با جستاجستار؛ نوعی فورم برمبنای تداخل ژانر
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گوید؛ که این کتاب نیز گوید؛ و هر شعر شاید سخنی دیگر میاز خود سخن می

 .ها استسخنی با سخن

 

 

 بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه نظامی به زبان قانون

 باباعلی هردادم –ناصر مهاجر 

ی آرش توسط انتشارات مجله 1215چاپ نخست این کتاب که در سال : توضیح ناشر

خانی در دسترس خوانندگان قرار گرفت، به سرعت کمیاب شد. و به همت پرویز قلیچ

های گوناگون بسط یافته و تکمیل شده ای بود برای چاپ دوم که در زمینهاین انگیزه

 .است

ی بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی و دوازده دستگیری و محاکمه به زبان قانون، شرح

ی سازمان ست که یکی از دو پایهتن دیگر از اعضای گروه انقالبی نوبنیادی

اسفند  8دی تا  1ی استثنایی که از های فدائی خلق ایران شد. این محاکمهچریک

 55دهه های سیاسی ترین محاکمهدر تهران جریان داشت، یکی از مهم 1251

 .ستخورشیدی

https://www.noghteh.org/product/be-zabane-ganoon/
https://www.noghteh.org/product/be-zabane-ganoon/
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ای چاپ نخست کتاب، به قلم ناصر مهاجر و مهرداد باباعلی، صفحه 155گفتار پیش

 :کندی کتاب را چنین خالصه میمایهدرون

ست که دفاعیات هدف این پژوهش، برنمودن رویدادهای سیاسی و فضای اجتماعی

و بررسی متن بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی از آن برآمده است؛ نیز بازبینی 

هایی که بر جای نهادند. این نوشته ای از نوشتهی آن دو انقالبی در پرتو پارهدفاعیه

 پایان در پیوست سه پاره، دو این بر افزون …ی دو پاره و دوازده بند استدربرگیرنده

 و استناد مورد دارید، رو پیش که پژوهشی در که ستکمیابی اسناد از که آمده متن

 است گرفته رارق استفاده

 اُپرت عارف و کلنل

هنوز وقتی نویسد: زاده در پیشگفتار این اثر میرضا عالمه

ی افتم ناخودآگاه حاشیهپرست آزاده، کلنل پسیان میبه هر دلیل یاد آن وطن

آید؛ چشمی که از خواندن ماجرای مرگ آفتابگیر دیوار بلنِد بنِد شش جلو چشمم می

. یکى از تخیالت، یا بهتر، آرزوهایم در دوران زندان این بود که اش تر بودقهرمانانه

روزى فیلمى در مورد عارف قزوینی و کلنل پسیان و ایرج میرزا بسازم. وقتى رهائى از 

اى ترین آرزویم بعنوان یک زندانى حبس ابدى ـ بشکل غیرمنتظرهزندان ـ نامحتمل

ام از عارف و کلنل و ایرج کار وى طرحتوانم رعملى شد فکر کردم چرا که نه. حاال مى
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هاى اول پس از انقالب و بگیروببندهاى پس از آن البته کنم. فضاى ملتهب سال

اى را نشانم داد که نهایتا به ترک وطن انجامید و عشق من به کار روى واقعیت تازه

ن هاى تازه، برداشتن یادداشت براى تکمیل آآن طرح در سطح یافتن و خواندن کتاب

طرح، و در بهترین حالت نوشتن مقاالتى در مورد عارف و کلنل و ایرج میرزا باقى 

آید و تا حدود سه سال پیش که به ذهنم رسید تا دیرنشده و هنوز نفسى مى .ماند

رود بنشینم و این طرح را بصورت فیلمنامه بنویسم و منتشر کنم که اگر نه به مى

 ...!همه، که به بخشى از آرزویم برسم

به جای صحنه بر پیشخوان کتابفروشی در کلن ” انتشاراتی فروغ“به همت  این اثر

 .رفته است

  

 ف، اسد سیطنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید

 

 "ادبیات داستانی ایران در تبعید"از کتابی در رابطه با  استاین کتاب در واقع  فصلی 

منتشر کرده است.  آن را در کلنچاپخانه مرتضوی  و صفحه نوشته شده 555که در 

های فروغ در کلن، مهری در یورو از کتابفروشی 15توان به قیمتِ می این کتاب را

آدرس تماس:  ها و همچنین ناشر تهیه کرد.لندن و یا دیگر کتابفروشی

naschremortazavi@gmail.com 
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، کاری از محسن حسام نویسنده «کوچه شامپیونه»مجموعه داستان  امپیونهکوچه ش

 .صفحه توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است 525تازگی در ساکن پاریس به

تقدیم  «سیمین دانشور»و « سیمین بهبهانی»این مجموعه به دو بانوی ادبیات ایران، 

 ان در شش فصل تحت عنوان، شامل بیست داست«کوچه شامپیونه»شده است. کتاب 

، «وداع با جهان مردگان»، «هاشبانه»، «پاییز، برگریزان»، «پشت دیوار بلند مه»

 است. « وداع با پاریس»و « های مردهبرگ»

ای از ادبیات فارسی چون شمار قابل مالحظه، هم«کوچه شامپیونه»مجموعه داستان 

 بیات فارسی افزوده است. ای را به ادهای خواندنیدر تبعید، فضاها و تم

 
 

 از سکوت تا غوغا

 نجمه موسوی )پیامبری(

 نشر آرش، پاریس
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 .کتاب از سکوت تا غوغا کوششی است برای نشان دادن رفتارهای جنسی زنان ایرانی

در این اثر سعی بر این بوده تا تغییرات رفتاری زن ایرانی را از حدود شصت هفتاد 

بگذارد تا بدین وسیله چالش میان سنت و مدرنیته را  سال پیش تا به امروز به نمایش

 .به تصویر بکشد

نجمه موسوی در این کتاب با استناد بر گفته ها و فاکت های موجود در میان زنان 

ایرانی ساکن اروپا و یا ایران در رابطه با آن چه با نام عرف و یا سنت و یا مذهب به 

ح سوال کرده و امید دارد که نگاهی عنوان هنجارهای اجتماعی معرفی می شود طر

 .دیگر به پدیده ی سکسوالیته را پیش روی خواننده بگذارد

 

 
این سکته بدمصب آخرین دفتر شعر اکبر ذوالقرنین است که توسط نشر باران در 

گیرند که شاعر در سوئد منتشر شده است. اشعار این مجموعه شعرهایی را در بر می

شود. این اثر را انتشارات باران در سوئد منتشر تری میپی سکته در بیمارستان بس

 کرده است.
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 خرین فرصت گلآ

 ، ناشر: نشر باران، چاپ: چاپخانه مرتضویمهدی اصالنی :نویسنده

  

شدگان سیاسی و ای است از یادگارهای اعداممجموعه "آخرین فرصت گل"تاب ک

دوزی و مجسمه نقاشی، گلنامه، عقیدتی دهه اول انقالب اسالمی ایران؛ وصیت

  .باقیمانده از زندانیانی که اعدام شدند

دربردگان این مجموعه با تالش مهدی اصالنی، زندانی سیاسی سابق و یکی از جان به

آوری شده است. از او پیشتر کتابی حول ، جمع1221کشتار جمعی زندانیان در سال 

 .ودب شده منتشر »سرخ گل و کالغ»  همین موضوع با نام
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ست از طنزهای حمیدرضا رحیمی که توسط نشر کتاب در اییا مجموعهتذکره االشق

 آمریکا منتشر شده است

 

 
ی شهروز رشید که ناگهان در دل جنگل عنوان کتابی است از عاموس عوز با ترجمه

به چاپ رسیده  1215صفحه و توسط انتشارات فرهنگ جاوید در سال  123در 

موضوع اصلی این   ..Plotzlich tief im wald ای است ازهاست. این کتاب ترجم

  .کتاب داستان های آلمانی است

 

 
 
نامه دکترای شهال شفیق است که بخشی از پایان "گونگیاسالم سیاسی، جنسیت و جنس"

نیز موفق شده است. این اثر را رضا ناصحی به فارسی برگردانده و  "جایزه لوموند"به دریافت 

 .خاوران در پاریس منتشر کرده استانتشارات 
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گرایی به عنوان جنبشی سیاسی در جهان معاصر چه هدفی را دنبال می کند؟ آیا می اسالم

که خواهد با بسیج مسلمانان بر محور اصول و احکام اسالمی دنیایی نو بنیان نهد و یا این

 بازتابی است در برابر مدرنیته؟

اسالم "ساکن فرانسه، می کوشد در آخرین اثر خویش، شناس شهال شفیق، نویسنده و جامعه

، پاسخی برای این پرسش بیابد. نویسنده که سعی دارد، با "گونگیسیاسی، جنسیت و جنس

تکیه بر تجربهء ایران، و از ورای مسئلهء جنسیت، به بحث و بررسی این موضوع در بُعدی 

آشکار کند که با ویژگی توتالیتری  جهانی بپردازد، می کوشد تا ماهیت نظامی را بر خواننده

ها، موضوع خویش سعی در پنهان داشتن تناقضات خود دارد و، با سرپوش گذاشتن بر تفاوت

 .تقلیل دهد« دینبی»و « دیندار»چون هویت دینی، به هویت جنسی را نیز هم

 

  
گذشت سر"ای از اشعار مجید نفیسی به نام سایت الکترونیکی شهروند، اخیراً مجموعه

 را به صورت آنالین، منتشر کرده است. "یک عشق

 

ی کوتاهی از ای از دوازده شعر پیوسته، و نامه، مجموعه"سرگذشت یک عشق"

توسط نشر  1215-3512سیمین بهبهانی به مجید نفیسی است که در سال 

 الکترونیکی شهروند در کانادا منتشر شده است. 

گردد. ویراستار این برمی 1115 -12های ه سالای، بصفحه 21تاریخ اشعار این کتاب 

 مجموعه فرح طاهری و طراح روی جلد کتاب، نوشین نفیسی است.
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 کاساندرا مقصر است، آخرین اثر فهیمه فرسایی 

همراه با داستانی به همین نام و دو داستان دیگر به نام « کاساندرا مقصر است»کتاب 

توسط نشر ارزان در سوئد منتشر شده  «زندگی آب رفته»و « های مقدسدروغ»

 .است

های ناشی از مهاجرت و پیامدهای آن ویژگی اصلی این کتاب است که با چالش

زندگی  «کاساندرا مقصر است»پردازد. در ای نو به آن مینگاهی متفاوت و از دریچه

بافت گیرد و به روزانه یک زن ایرانی در برخورد با اسطوره یونانی کاساندرا قرار می

 .شودادبی جدیدی منجر می

 



 913 کتابمعرفی 

 

همراه با چاپ پنجم رمان ” بندباز آماتور“تازه ترین رمان ساسان قهرمان با نام 

تابستان ” هفده روایت مرگ“ر شع مجموعه و ” کافه رنسانس“و چاپ دوم ” گسل“

 امسال منتشر شده است.

ر شخصیت در تورنتو رخ می دهد و در کنا 3555این رمان در دهه ی نخست سال 

 های اصلی آن، شخصیت های دیگری از ملیت های مختلف حضور دارند.

 

بخش بزرگی از  Volker Poppی فلکر پپ نوشته« از اوگاریت به سامره» کتاب

نیاز . این کتاب با ترجمه ب. بیدهدرا تشکیل می« آغاز اسالم» ی کتابمجموعه
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ناشر )خاوران در پاریس، فروغ در کلن، و چهار  به فارسی برگردانده شده )داریوش(

 اند.پگاه در تورنتو و پویا در کلن( آن را به اتفاق منتشر کرد

ی کریستف نوشته« آرامی قرآن -خوانش سُریانی » کتاب این کتاب در کنار

های نوین شناسی در غرب را به بازاندیشی و طرح پرسشلوکزنبرگ، توانسته اسالم

، خواننده با انبوهی از «از اوگاریت به سامره» حاکم بر لوژی علمیوادارد. در کنار متد

اند و ها کردهنگاران اسالمی یادی از آنشود که نه وقایعهای تاریخی رو به رو میداده

توان گفت که به همین جهت می .ها پرداخته استشناسی سنتی غربی به آننه اسالم

ست که تاکنون در این و مرجعی کالسیکهای ترین کتاباین کتاب، یکی از مهم

 .ی آغاز اسالم به نگارش در آمده استسده درباره
 

 
 نویسد:کتاب می پیشگفتار چاپ دومباقر مرتضوی در 

خالف انتظارم، نخستین چاپ این اثر، با استقبالی که از آن شد، در آغاز دومین ماه 

های تایپی اصالح گردند. انتشار، نایاب گشت. بازچاپِ آن امکانی فراهم آورد تا غلط

 ها صورت نگرفته است.جز این دخالتی در متن
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 د نکته را باید یادآور شوم:در بازچاپ کتاب چن

ام ام زندگی سیروس نهاوندی را در یک روند بازنگرم. نخواستهمن در این اثر کوشیده

آید و زندگی و آرمان تنها آن زمانی را عمده کنم که او به خدمت ساواک درمی

شود. انسان یکند. به نظرم زندگی در یک آن خالصه نمپیشین خویش را نفی می

گذارد که فکر گذشته و حالی دارد. در رسیدن به حال فراز و فرودی را پشت سر می

کنم باید در نگاه به زندگی او در نظر گرفته شوند. زندگی به زیر سایه حکومت می

گذارد. در همین رابطه است که مستبد بر روند طبیعی زندگی انسان نیز تأثیر می

 شود.وندی انقالبی، جنایتکار ساخته میبینیم از سیروس نهامی

گاه قابل ستایش ناپذیر به عنوان فاتح شکنجهدر این شکی نیست که تنِ شکست

که توان تن را در افراد نادیده و یا یکسان است، ولی این نمی تواند دلیلی باشد بر این

ند و بهای بگیریم. در میان گروه نهاوندی نیز افرادی بودند که شجاعانه مقاومت کرد

مدت، در زندان گذراندند. با تنی چند از این افراد در این آن را با محکومیت طوالنی

ام. در صحبت از شکنجه، نفی و محکوم کردن آن در نظر است اثر به صحبت نشسته

شده، خونین و زخمین، دیگر آن نیست که بود. که؛ انسانِ درهم شکسته، مچالهو این

که اعمال شکنجه انسان را از خویشتنِ خویش تُهی گرداند. آنگر می کوشد با شکنجه

 "منِ "کننده نزدیک می شود و از شکنجه "منِ "به زیر شکنجه شکسته می شود، به 

شمار رژیم گردد. به طور کلی؛ با توجه به جنایات بیخویش دور و سرانجام تهی می

جتماعی خود پیشین و کنونی، ما هنوز به موضوع تن و شکنجه در تاریخ ا

 سازی دلخوشیم.ایم و در این راستا بیشتر به قهرماننپرداخته

که؛ این کتاب بسیار سریع، بدون اجازه من در ایران چاپ شد. می توان نکته دیگر این

سو خوشحالم که ایرانیان داخل کشور نیز به آن را بر بساط کتابفروشان دید. از یک

توانم معترض به این رفتاری که مؤلف را نادیده آن دسترسی دارند. از دیگرسو نمی

 د، نباشم.می گیر
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بینم، با رضایتِ خاطر احساس می حال که به کتاب می نگرم و استقبال از آن را می

ای از تاریخ ما که هنوز محتاج نوشتن، نقد و بازنگری کنم؛ چه بسیار موارد حاشیه

  هستند.

 نظر در باره این کتاب:چند نقطه

 از نامه ابراهیم گلستان به نویسنده:

را به سرکار تبریک « ی گمشدهحلقه»گزاری و احترام چاپ باید با کمال سپاس"

گاه آن را کلیدی بگویم. این یک کتاب کلیدی است که اگرچه مطالب فراوان و گاه به 

مکررات قدرت کم کردن از قدر و لزوم، و کند اما آن قطر و آن شبهفربه و سنگین می

 کاهد...اهمیت آن هیچ نمی

کتاب درجه اولی است. همین. خوب کاری کردید که آن را فراهم آوردید. اگر در 

از ها، فضای خفه و خنگ و خوابروی امروز بیشتر خوانده شود حتماً از نفهمی

جا خواهد کاست. های بیغرورهای احمقانه، از امیدهای موهوم پروراننده، از بادکردن

ها، و دیدن کج از راست، دیدن به هرحال مطالب برای درس گرفتن و آموختن تفاوت

 "ها.اید به قوت راستی و واقعیتخوب از بد، و همه این چیزها را شما فراهم آورده

 سنده:از نامه اصغر ایزدی به نوی

ای کارستان؛ این کتاب نه تنها یک کار پژوهشی کاری کرده "ی گمشده...حلقه"

؛ بلکه کتاب بخشی از تاریخ چپ ایران را واکاویده است و سهمی «ناکس»درباره آن 

 "آدم فروش"اشان ملعبه دست یک ارزنده در گرامی یاد کسانی است که جان شیفته

 "یزاد!..به نام سیروس نهاوندی شدند؛ دست مر

پخش این کتاب را انتشارات فروغ در آلمان برعهده دارد.
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