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در    )بر کاغذ( برای خرید "تبعیدآوای  "آدرس 

 آمازون: 

Avaye Tabid: Das Magazin für 
Kultur und Literatur 

مازون عنوان  برای خرید در جستجوگر سایت آ

 التین باال را درج کنید. 

 

زادبوم خویش   از  که  نیست  آن کس  فقط  تبعیدی 
تواند از زبان، فرهنگ  تارانده شده باشد. تبعیدی می 

گردد.   تبعید  نیز  هویتِ خویش  که شعر،  آن و  کس 
اندیشه  و  فکر  هنر،  خودی  داستان،  کشور  در  اش 

امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است.  
کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را  می این نشریه  

آن،   کالسیک  تعریف  و  جغرافیایی،  مرزهای  به  نه 
 شناسد. که در انطباق با جهان معاصر می بل 

گردد،  شکل فصلنامه منتشر می این نشریه که فعالً به  
کوشد  یابد. می گِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می 

موضوعی   به  را  شماره  هر  عرصه  همین  ویژه  در 
یا   و  نشریه  از  شماره  هر  مسئولیتِ  دهد.  اختصاص 
حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده  
صداهای   که  است  این  بر  تالش  گرفت.  خواهد 

فرهنگ   حضور  گوناگون  نشریه  در  تبعید  ادبیات  و 
قامت سردبیران میهمان، چه   در  باشند، چه  داشته 

 شوند.   ی در قامت نویسندگانی که به همکاری دعوت م
 

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است. 
 

   پور بیژن اسدی  )رویش( از   و پشت جلد   ی جلد )نوروز( های رو تصویر 

mailto:avaetabid@gmail.com
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 چند نکته 

هایی  . در جهان غرب رسم است که چنین مصادفخورشیدی  1400انتشار این شماره از »آوای تبعید« همزمان است با آغاز سال  

تابد. مرگ و ماتم بیش از هستی  حکومت جشن و شادی را برنمی  ها  به جشنی مضاعف برگزار گردند. در ایران اماها و سدهاز دهه

اند  آن شتهاند و سعی دانیان گرفتن این جمهوری در حذف نوروز کوشیدهجا که از نخستین سال بو جشن ارزشمند هستند. آن

ر فقر و تنگدستی اگرچه ست امسال نیز چنین کنند. بیکاری و گرانی و مرض کرونا در کنا ها بکشانند، طبیعیرا به قبرستان 

است که تا رسیدن و دستیابی به موقعیتی  همه؛ نوروز همیشه امید به همراه دارد و همین امید  رباید، با اینها میخنده از لب

 کند.  پذیر میتحمل بهتر، بار هستی را

های نو نشان  و شکوفایی غنچه  های سبزنوروز نماد زایش طبیعت است. پایان سرما و سختی و آغازی خوش که خود را در برگ

گیاه. آیا این خود کافی نیست که مقدم آن را گرامی داریم، و با  دهد؛ گرمای طبیعت، بوی خوش خاک و خنده بهارانه گل و می

 شادی به استقبال از آن برویم؟ بهاران خجسته باد. خنده و 

 

ر در خارج از کشور و پس از آن اندکی نیز از چندوچون کردم در این مختصر گزارشی کوتاه خواهم نوشت از چاپ و نشفکر می

ا مرا بر آن  تبعید« در این چهار سالی که گذشت. آخرین »گزارش کانون نویسندگان ایران از یک هفته سرکوب« امکار »آوای  

ی کسانی که صدا  ترین گام است در پشتیبانی از تمام داشت تا صدا در صدای آنان درافکنم و به اعتراض برخیزم که این کوچک 

 اند. به اعتراض برکشیده

. تنها در گزارش تازد و سر بازایستادن نداردچنان به پیش میگزارش کانون حکایت از این دارد که روند سرکوب و فشار هم

 دومین هفته از ماه اسفند آمده است؛  

 زیری محکوم شده است.  دوست، نویسنده و کارگردان سینما به سه سال و شش ماه حبس تعنوید )رضا( میهن

آرش گنجی، مترجم و نویسنده و منشی کانون نویسندگان ایران به جرم ترجمه کتابی در رابطه با تحوالت کردستان سوریه با  

 وان »کلید کوچک و دروازه بزرگ« به یازده سال زندان محکوم شده است. عن

فعال    5نژاد،  صفت و محمدولی غالمه مرادی، مهدی خواصدادگاه تجدیدنظر استان تهران فرنگیس مظلوم، هود یازرلو، صدیق 

 کرد.  کومهای معاند نظام« به حبس محسیاسی را به اتهام »فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه

مهرداد شیخی که به اتهام »تبلیغ علیه نظام« به یک سال حبس تعزیری محکوم شده، جهت اجرای حکم راهی زندان اردبیل 

 . شد

برای وی گشوده شده، به اتهام »تبلیغ علیه نظام« از طریق ایراد  96مدی، فعال کارگری، بابت پرونده ای که در سال ن محپروی

سوزی پالسکو به صورت غیابی به  بازنشسته حول مطالبات بازنشستگان و نیز مصاحبه درباره آتشسخنرانی در جمع کارگران  

 . یک سال حبس تعزیری محکوم شد

ین آذربایجانی طی یک تماس تلفنی از زندان اردبیل با نزدیکانش از بازداشت خود به اتهام »تبلیغ علیه  ر، از فعالسامان بیدا

 خبر داد.  نظام«

ی مدلینگ و عکاسی، به دلیل آنچه که »انتشار محتوی خالف شهروند فعال در زمینه  41عمومی سپاه همدان، از احضار  روابط  

 . ای و مجازی« خوانده است، خبر داددر فضای رسانه موازین شرعی و فرهنگ اسالمی

ه عطر یاس، به اتهام »نشر اکاذیب به  مدیرمسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام »نشر مطالب خالف واقع« و مدیرمسئول روزنام

 .مجرم شناخته شد  در دادگاه مطبوعات قصد تشویش اذهان عمومی«
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»توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی«   شعبه اول دادگاه انقالب دهدشت به اتهام  کوروش جلیل، فعال مدنی، در این روز توسط

 . ماه حبس تعزیری محکوم شد  3به پرداخت جزای نقدی بدل از 

تن از شهروندان بازداشت   3پور، بهمن امینی و محمد طیبی،  ضربه شالق صادره علیه ستار افشین  222سال حبس و    13رای  

، پس از پذیرش درخواست واخواهی، عیناً به تائید دادگاه کیفری شهرستان بهبهان رسیده 98آبان    شده در جریان اعتراضات

 .... است

ست که حاکمان آن چهار دهه است  شار و سرکوب ادامه دارد. و این روایت زندگی در کشوری گزارش ادامه دارد، همانطور که ف 

 کند.  دارند »عدل اسالمی« را برقرار می

 

انگیز است. دکتر خوشنام از جمله نویسندگان و  بسیار غم1399خوشنام در آخرین روزهای سال  دکتر محمود  خبر درگذشت  

هایش در عرصه موسیقی ایران بی هیچ  اش بود. نوشته گیترین ویژهدر خارج از کشور بود که رواداری بزرگ  پژوهشگران ایرانی

 گویم. ندانش تسلیت میگرفت. این غم را به همسرش الهه خوشنام و فرزهای سال مورد استفاده عالقمندان قرار خواهد  شک سال

 

 پور است. با سپاس از او. بیژن اسدیطرح روی جلد و پشت جلد نشریه کار هنرمند گرامی، 
 

 اسد سیف
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 احمد خلفانی 

 
 اقامت روی زمین 

 

خودم   از  و  بودم  نشسته  اداره  صندلی  روی  راهرو  در 

تک پرسید می که  حاال  اینم  برای  افتادهجا  وتنها  ام، 

محافظت از خودم چه چیزی دارم؟ یاد داستانی افتادم  

ها پیش خوانده بودم. انگشتان قهرمان داستان  که مدت

می عمل  مار  نیش  مثل  هروقت  درست  کردند؛ 

بهمی بردارد،  راهش  سر  از  را  کسی    ی بهانه  خواست 

کشت.  و او را می  زد داد، نیشش میسالم با او دست می

همه رمان و داستان که خوانده   آن   نیکه از ببود    بیعج

ا فقط  بود  ی کی   ن یبودم  مانده  ذهنم  کردم  در  سعی   .

به هم  دیگری  همهچیزهای  ولی  بیاورم  را  یاد  چیز 

در   زهرآلود  دستِ  همین  تنها  و  بودم  کرده  فراموش 

 خاطرم مانده بود. 

ای  و با اشارهولی وقتی که مأمور سرش را بیرون آورد  

فراموش  از من خواست   را هم  بروم، همین  داخل  که 

این سرزمین   اقامت من در  کردم و مطمئن شدم که 

آینده است.  شده  بهقطعی  روشن  و  واضح  نظر ام 

میمی احساس  میرسید.  نگاهم  کردم  با  را  آن  توانم 

آدم  توانم تصورش کنم، همانلمس کنم، می طور که 

 و روشن را تصور کند.  تواند هرچیز واقعی می

شدم و مثل یک ستون سیمانی، سفت و محکم،  وارد  

 جلو میز مأمور ایستادم. 

 "اید؟کجا متولد شده"سؤال کرد:  

 "در کابان "جواب دادم:  

 "آیید.ی مریخ میآها، پس شما درواقع از سیاره"گفت:  

از حرفش جا خوردم. هیچ اثری از شوخی یا تمسخر در  

کرد  به من نگاه می  انه و دوستانهاش نبود. صمیمچهره

 و منتظر جوابم بود.

آقا. من مثل  از مریخ؟ دارید شوخی می"گفتم:   کنید 

 "شما مال همین زمینم.

گفت:   و  شد  بلند  میزش  پشت  شما  "از  درحقیقت 

کنید  تان گرفته. احتماالً از روی فروتنی ادعا میشوخی

ن  مثل ما از همین کره زمین هستید.  ولی شما خودتا

می را  دانیخوب  حقیقت  باید  اقامت  گرفتن  برای  د 

 "بگویید. فقط حقیقت را.

من شوخی می که  نبودم  مطمئن  واقعاً  یا  دیگر  کردم 

آقای کارمند. شروع کردم از زادگاهم کابان حرف زدن.  

 که کجاست و در چه کشوری است و...این

قطع کرد:   را  عزیز، می"حرفم  آقای  نکنید  دانم.  انکار 

با ماین حرف  شما  ارزش  یها  اثبات کنید که  خواهید 

رساند  ی ما یکی است. این کمال فروتنی شما را میهمه

قابل سیارهو  ساکنان  است.  اینتقدیر  بارها  جا  ی شما 

تان  بار نیست. اصالً فکرش را از کله  اند و این اولینبوده

تان،  بیرون بکنید. به هرکجا پا بگذارید، از پوست چهره

شوند که  تان، همه متوجه میمتان، چش بینی  از شکل

   "اید.ای آمدهشما از چه سیاره

بار پلک بزند نگاهم  که حتی یک با کنجکاوی و بدون این

که آدم به موجودات فضایی    کرد، درست مثل موقعیمی

می ما  نگاه  برای  که  کذایی  موجودات  همان  کند، 

ا را ببینیم  هها مخلوطی از خدا و شیطانند؛ اگر آنانسان

کنیم ازشان فاصله بگیریم. ولی با وجود این  عی میس

مان چندان زیاد نباشد که بتوانیم  کنیم فاصلهتالش می

ها نه شیطان  عبارت دیگر، آنخوب وراندازشان کنیم. به

نه   و  بگذاریم  فرار  به  پا  که  هستند  و حسابی  درست 

ته  خدای کاملی که ما را به کرنش و تعظیم وادارند. الب
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اندازه آدمیتا  به  بستگی  هم  یا    ای  خدا  با  که  دارد 

ی اول  ها در همان لحظهشود. بعضیشیطان طرف می

افتند و بعضی دیگر در یک آن پا به فرار  به کرنش می

میمی دور  صحنه  از  و  آن  گذارند  در  من  ولی  شوند. 

 تر فکر کنم.  تر و عمیقتوانستم دقیقلحظه نمی

باال  اتاق  در  میکارمند  پایین  و  نظر    زیر  مرا  و  رفت 

داشت. ابروی راست او، که در حالت عادی هم ظاهراً  

باالتر از آن یکی ابرو بود و درست وسط پیشانیش قرار  

نقل نقطه  باالترین  به  ابروی  داشت،  و  بود  مکان کرده 

بود،   به پایین سرخورده  بود،  چپ تا جایی که ممکن 

پیشانیطوری اکه  باالی  از  حاال  بروی سمت چپ  اش 

  طاسشی  شد و در پایین سمت راستی به کلهروع میش

کار برده است  پیوست. معلوم بود تمام نیرویش را بهمی

 هایش را به من بفهماند. که حرف

چنان بیگانه نیستیم.  دیگر آندانید؟ ما از هممی"گفت:  

ی شما  ی کافی اطالعات از سیارهاندازههای ما بهماهواره

بهمی  آوریجمع و  میاین  کنند  و  جا  فرستند. 

گهپرندهبشقاب را  شما  هم  اینهاتان  به  جا  گاهی 

 "آورند. ارتباط همیشه برقرار بوده است.می

ی عرق کرده و براقش را با دست بزرگش خاراند،  کله

اش کشید، و انگار که ناگهان چیزی  دستی به پیشانی

ن را کجا  تاپرندهبشقاب"ذهنش رسیده باشد گفت:    به

    "اید؟ کرده  پارک

دیگر   فهمید  سریع  که  انگار  کردم.  نگاهش  تعجب  با 

درنگ اضافه  هایش را ندارم. بیی شنیدن حرفحوصله

ها را امضا  زیاد مهم نیست، آقای محترم. این برگه"کرد:  

از  عقب    "ی ما بمانید.کنید و روی سیاره عقب رفت، 

طرفم دراز  هشکل درآورد و بکشوی میزش پنج کاغذ هم

همک برگهچنانرد.  مرور  مشغول  به  که  بودم،  ها 

طبیعی است که ما شما و امثال  "صحبتش ادامه داد:  

ها  کنیم. هوای زمین برای زندگی آدمشما را درک می

هایی که از سیارات دیگر  تر است. آنجا مناسباز همه

ای دارند. در عوض  جا مشکالت عدیدهآیند، در اینمی

س دانشمند باید  شما  سیارهان  هوای  که  کنند  ی  عی 

 "که....خودتان را تغییر دهند و بهتر کنند تا جایی

می شده  تقطیع  کلمات  فقط  آن  شنیدم.  بعداز 

بشقاب  " دانشمندان شما...  ما...  دانشمندان  هواپیما،... 

هواپیما... می  "پرنده...  جدا  جدا  که  و  کلماتی  آمدند 

ول به  کرده بودم، ا  که من روی کاغذها تمرکزدرحالی

کردند. پایین هر برگه  گوشم و بعد به روحم اصابت می

او   با  که  کردم  دراز  را  دستم  و  گذاشتم  امضا  یک 

را   دستش  و  کشید  جیغی  ناگهان  کنم.  خداحافظی 

زده نگاهش  شدت از دستم بیرون کشید و من وحشتبه

 کردم...

که خم شده بود و جایی را  درحالیو  با صدایی عصبی،  

میخی، سوزنی،  "خاراند، پرسید:  وی کف دستش میر

   "تان هست؟ چیزی در دست

اذیت  " خیلی  نیست.  مطمئناً  آقا.  نیست،  چیزی  نه، 

 "شدید؟

را میچنانهم ی  خاراند و درد را در چهرهکه دستش 

میرفتهدرهم پرسیدم:  اش  خودم  از  واقعاً  "دیدم  آیا 

یرون  زده بو شرمگین و خجالت  "های من بودند؟نیش

 رفتم.

د روز بعد سرمای سختی خوردم و شروع کردم به  چن

سرفهسرفه مزمن.  و  خشک  تمامیهای  که  انگار    ها 

نداشت. همراه با سرفه مشکالت دیگری هم به سراغم  

می نفسم  سینهآمد،  میگرفت،  درد  اعصابم  ام  و  کرد 

می احساس  بود.  شده  مشکوک ضعیف  بیماری  کردم 

کردم که  میباشد. احساس    دیگری غیراز سرماخوردگی

 شود. ام با هوایی بدون اکسیژن پر و خالی میریه

ولی پزشک بعد از معاینه کوتاهی به من اطمینان داد  

که به ریش  که مشکل جدی و خاصی نیست. او درحالی

آقای عزیز، چیز  "کشید گفت:  اش دست میپروفسوری

.  قدر نگران نباشیدنیست، ایننیست، چیز مهمی  مهمی  

 "ی ما عادت نکرده.نوز به هوای سیارهی شما هریه
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این برای  قانعحرفکه  بعد،  باشد،  کنندههایش  دو  تر 

مثل دو بال، از دو    توانست،که میتا جاییدستش را،  

گشود،   معموالً     حرکتی همان  طرف  اساتید  که 

می  هادانشگاه موقعانجام  دارند    ی دهند  اصرار  که 

،  خود آشنا کنند یهایافته نیرا با آخر شان انیدانشجو

ها  گیرند و به آنشان را قاب میهایو با این کار حرف

اضافه کرد:  شکل و شمایل می و  تصور کنید،  "دهند، 

ماهی عزیز،  آبشش  آقای  بلکه  ندارند  ما شش  مثل  ها 

به نمیدارند.  دلیل  زندگی  همین  خشکی  در  توانند 

نمی ما هم  ولی  دریکنند.  اعماق  در  زندگی  توانیم  اها 

هامان در آب امکان رساندن اکسیژن  م. چرا که ریهکنی 

   "به ما را ندارند.

بهچنانهم که  مثالی  از  چشمانش  بسیار  که  نظرش 

مشکل  "زدند، ادامه داد: کننده و بٌرنده بود برق میقانع

سال است. شما  همین  تقریباً  روی  شما  متمادی  های 

ی  خواهید رومی  اید و حاالی دیگری زندگی کردهسیاره

   ".شما عادت کند یریه  اول د یبازمین باشید. 

که به  سپس برایم آرزوی صبر و موفقیت کرد و درحالی

می اشاره  بعدی  را  بیمار  دستش  شود،  وارد  که  کرد 

طرفم دراز کرد. دستش را گرفتم، ولی او ناگهان عقب  به

خاراند و دست راستم  که دستش را میچنانکشید و هم

به میدقت  را  پرسید:  ورانداز  توی  "کرد  چیزی  چه 

   "تان است؟ دست

در دستم واقعاً چیزی نیست، آقای دکتر، ولی... یک  "

 "نفر دیگر هم... واقعاً... شما آسیبی دیدید؟ 

داد:   جواب  عصبانیت  است."با  وحشتناک  خم    "بله، 

مالید. کف دستم را باال، جلو  شده بود و دستش را می

زمان به  با دقت نگاه کردم. و هم  چشمانم نگه داشتم و 

اش زده  کارمندی فکر کردم که چند روز پیشتر نیش

بودم، و نیز به آن شخصیت داستانی که باز در ذهنم  

 زنده شده بود. 

   "باید ببخشید، آقای دکتر، واقعاً متاسفم. "گفتم:  

 

تابستانی، حین   بعد، در یک روز گرم  دو یا سه هفته 

نهایی و بیهودگی و خالء  ت گردش در خیابان، احساس  

کردم. خوب توجه کردم. خالء در قلبم بود. این شاید  

ترها جای دوستانم، آشنایانم و  جایی بود که پیشهمان

ها رفت و آمد داشتم. و حاال این  بستگانم بود که با آن

ها و  رویم، در خیابانزد و پیشخالء از قلبم بیرون می

بزرگکوچه وسیعها،  و  میتر  میشتر  هرجا  رفتم  د. 

می را  بیهمین  خالئی  خالء.  و  دیدیم:  تنهایی  پایان. 

 بیهودگی. 

صحبت تکرارشان  یاد  همیشه  که  افتادم  مادرم  های 

میمی انگار  خواهند  کرد  کارم  به  روزی  که  دانست 

می و  "گفت:  خورد.  پوچی  کردی  احساس  هروقت 

که  بی کن  نده، سعی  مهلت  آمده،  سراغت  به  معنایی 

های  مثل آدم  "بگذار عشق قلبت را پر کند!  .عاشق شوی

پاافتاده تصمیم گرفتم عاشق اولین زنی  های پیشقصه

شود. جلوتر رفتم و جز دو  شوم که سر راهم سبز می

طرف یک  تر شده بود. به پیرمرد کسی را ندیدم. هوا گرم

فروشی رفتم که جلویش چند مشتری  ی بستنیمغازه

رو بودند.  ایستاده  صف  تبلیغ  بهبه  بزرگِ  تابلوی  روی 

گوش صدای  که  بودم  ایستاده  از  بستنی  زنی  نواز 

کرد:  پشت جلب  خود  به  مرا  توجه  عطر  "سرم  چه 

. زنی زیبا که قرمز پوشیده بود صورتش را  "خوشبویی!

 کشید.  نزدیک گردنم آورده بود و با لذت بو می

از من نیست. چند   این بوی مطبوع  بودم که  مطمئن 

ی  ته بودم و بوی نامطبوع عرقم شامهف روزی دوش نگر

خواستم از  داد. و اوقاتی بود که میخودم را هم آزار می

آن از  ولی  کنم.  فرار  بد  بوی  جزء  جاییاین  که 

شود گفت تمام  ناپذیر من شده بود ـ و حتی میجدایی

معنای فرار از  هویتم به آن وابسته بود ـ فرار از آن به

آن از  و  بود.  که  خودم  بهیچهجا  واقعی  کس  شکل 

تواند از خودش فرار کند، و هرکس بخواهد این کار  نمی

  شب باز هم سرش را با همان خودشرا بکند، در نهایت،  

بال تقالهای  گذاردمی  ینبر  این  دیگر  هم  من   ،



 18  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

9 

 

حال خود  ی فرار از خودم را رها کرده و بو را بهمذبوحانه

 گذاشته بودم.  

ای  های اقاقیگیز از گلن امطمئن بودم که این عطر دل

آنمی قدم  چند  که  مغازه  طرفآمد  در  کنار  تر 

ها و  ی لطیفش را بر صندلیکرد و سایهخودنمایی می

با شنیدن تمجیدهای آن زن   بود. ولی  انداخته  میزها 

نظیرش این تفکرات من  ی زیبایی بیجذاب و مشاهده

می بیهوده  و  هماناضافه  نگاه  نمود.  هم  به  که  طور 

همیم از  و  که  کردیم  معشوقی  و  عاشق  مثل  دیگر، 

برنمیهم چشم  باشند،  یافته  باز  را  داشتیم،  دیگر 

سایهروبه در  میزها  از  یکی  پشت  هم  اقاقی  روی  ی 

مان در هم گره  هاینشستیم. چند دقیقه بعد که دست

و حتی    فراموش کردم   کامالً نامطبوعم را    یبوخوردند  

بسا از خود من باشد.  احساس کردم که آن بوی عطر چه

ی  پس از ردوبدل کردن جمالتی چند درمورد هوا و مزه 

این و  هیچبستنی،  را  بستنی  او  خامه  که  بدون  گاه 

خورد و حتی تصور بستنی بدون خامه حالش را به  نمی

می خامه،  هم  بدون  واقعی  بستنی  به  برسد  چه  زند 

گفت:   و  گرفت  را  دستم  دو  هر  ازدواج  "ناگهان  اگر 

 "شود؟مان چه میتکلیف بچه ، کردیم

دچار بهت    ی گریمثل هر آدم د  سؤالی   ن یدرمقابل چن

جاخورده بودم. با لکنت زبان پرسیدم:    شدم.   ی و شگفت 

 "مان؟ یعنی... چه؟ منظورتان؟ تکلیف بچه"

مان را در  خواستم بدانم که بچهفقط می  "جواب داد:  

ی  کجا بزرگ خواهیم کرد؟ روی زمین یا روی سیاره

 "؟ اشم

قصد دیدن زیبایی  بار بهبه صورتش دقیق شدم. ولی این

نبود. می هذیانی،  او  تمسخری،  ببینم  ببینیم  خواستم 

ساده از  در  عالئمی  دیوانگی  و  حماقت  حتی  یا  لوحی 

اش، در چشمانش هست؟ ولی نه، چیزی نبود. یا  چهره

درستی چیزی را تشخیص بدهم. به  که نتوانستم بهاین

با  ادوروبرم نگاهی   نفر زن و مرد،  نداختم. حدود سی 

شان نشسته  هایبستنی یا بدون بستنی، روی صندلی

زیر نظر داشتند که انگار به موجودی  طوری  بودند و مرا  

می نگاه  یک  فضایی  و  شدم  بلند  جایم  سر  از  کردند. 

برای   که  پرسیدم  خودم  از  لحظه،  یک  فقط  لحظه، 

سرعت  و به  خداحافظی با آن زن زیبا دست بدهم یا نه.

فروشی شدم و  ی بستنیی سر نبش مغازهوارد کوچه

 خودم را از نظرها مخفی کردم.  

 
مدتی گذشته بود و وضعیت من تا حدودی روشن شده  

همه و  بود  شده  پذیرفته  اقامتم  برگهبود.  های  ی 

امضاشده به دستم رسیده بودند. از هتل بیرون آمدم.  

مثل هر شخص دیگری در یکمی آپارتمان    خواستم 

آن بعداز  هفته  یک  ولی  کنم.  خانهزندگی  من  ی  که 

کوچکی را کرایه کرده و وسایل الزم را سفارش داده  

که   متوجه شدم  تعجب  کمال  با  درست  خانهبودم،  ام 

  قرار دارد   نیمملو از رفت و آمد عابر  و  ردگِ  یدانی وسط م

آدم خانهو  دوروبر  روز  و  شب  میها  من  چرخند،  ی 

هایی  در هرشهری معموالً در چنین میدان  طور کههمان

 شود دید.  می

پنجره با  بود  دلباز  به  خانه  روشن  و  بزرگ  هایی 

نظر  سمت بیرون  به  که  سمت  هر  از  و  مختلف.  های 

هایی را مشاهده کنم که به  توانستم آدمانداختم، میمی

پنجره به  بودند.  من،  شده  خیره  خانه  دیوارهای  و  ها 

چمباتمهبعضی بعضی  هاشان  بودند،  حالت  زده  در  ها 

شان را ترک  ای هم جایکردند. و عدهایستاده نگاه می

ای که  سیر تماشایش کرده  جای گوشهگفتند تا بهمی

 . ی دیگری را ببینندبودند حاال گوشه

به خودم لعنت فرستادم که بدون دقت و هوشیاری الزم  

ب  آخانه هم  ای را اجاره کرده بودم. صاحبچنین خانه

پاکی روی دستم ریخت و گفت که قرارداد برای مدتی  

کم باید چهار سال سرکنم و  طوالنی امضا شده و دست

 ی دیگری بگردم.بعداز آن دنبال خانه

همه برای  مهربانی  کمال  با  او  پنجرهولی  هایم  ی 

آدمپرده که  فهماند  من  به  و  خرید  ضخیم  های  های 
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زندگی  رامش  در آ  جاسیارات دیگر هم حق دارند این

ها  شان نشود. ولی متأسفانه پردهکنند و کسی مزاحم

کردم مانعی برای تماشا نبودند.  که تصور میطورهم آن

خانه دوروبر  میمردم  مدورم  پردهی  و  و  گشتند  ها 

پنجره داشتند،  چارچوب  نظر  زیر  را  دیوارها  و  ها 

پردههمه خود  ازجمله  بهچیز،  را  وارسی  ها  دقت 

و  کردمی م ند  را  گرفتند. گاهی گوشهیعکس  ی پرده 

یواشکی سرک میکنار می و  از چند  زدم  کشیدم. هر 

می بیرون  خانه  از  که  پشتگاهی  گروهی  سرم  زدم 

بهمی که  هربار  و  میطرفدویدند.  تا  شان  چرخیدم 

می متوجه  بسنجم  را  گروهموقعیتم  که  شان  شدم 

شکلبزرگ و  یک یافتهتر  است.  شده  بتر  دو  عداز  بار 

زدن در شهر دیدم که گروهی متشکل از  عت گشتسا

 اند. دنبالم راه افتادهدویست نفر به

را سریعقدم نیز قدمتر کردم و آنهایم  شان را  هایها 

نیز  تندتر کردند. سر جای خودم توقف کردم و آن ها 

درحالییک  ایستادند.  دندانباره  هم  که  به  را  هایم 

گم شوید،  "اد زدم:  م و دن کرد شاطرففشردم رو بهمی

خواهم سر  یاهلل، ازجلوی چشمانم گم شوید لطفاً!، می

شان هم تکانی نخورد.  ولی حتی یکی  "تان نباشد!به تن

و بعد، ناگهان، انگار که به من وحی شده باشد، متوجه  

ها را  ام. تصمیم گرفتم تمام آنحل را یافتهشدم که راه

ها هم یکی  آن  شتم وبردا  شان طرفبهنیش بزنم. قدمی  

ایستادم و  دو قدم عقب تر رفتند. من سر جای خودم 

بیآن هم  همها  و  ماندند  خیره  حرکت  من  به  چنان 

 شدند.

ها چشم دوختم. عصبانی بودم. با  زدن به آنبدون پلک 

به بردم. آنطرفخشم  ازجلو  شان هجوم  ها هم سریع 

کوچه در  و  کردند  فرار  چمن  و  راست  سمت  پ  های 

مخیا نزدیک بان  وارد  و  تفرق شدند.  ترین کوچه شدم 

از   که  متوجه شدم  مدتی  بعداز  دادم.  ادامه  را  تعقیب 

تعقیب می کوچه  آن  در  که  تمام جمعیتی  کردم  بین 

لنگان راه  تنها یک نفر باقی مانده است. مردی که لنگ 

رفت بعداز مدتی دویدن از نفس افتاده بود و پاهایش  می

نم بیش آن  از  دست  نزدیک دند.  کشی یتر  رفتم.  تر 

چند   فشردم.  آرامی  به  و  گرفتم  در دستم  را  راستش 

لحظه صبر کردم که از نفوذ زهر مطمئن شوم. دستش  

حس شد از دست من لیز خورد و بر بدن عرق  که بی

 جان افتاده بود.اش افتاد که آن هم از زهر من بیکرده

تم،  برگش  ی گِرد و مدّرومزنان به خانهنفسوقتی نفس

دستب که  رفتم  حمام  بهه  را  به  هایم  بشویم.  سرعت 

جای  خودم در آینه نگاه کردم. رنگ صورتم آبی بود. به

بی زردرنگ  عین  مو روی سرم خارهای  شماری دیدم 

بود.  جوجه  اشعه  یک  چشمانم  از  یک  هر  در  و  تیغی. 

شد  ای سبزرنگ و فسفری که در آینه منعکس میاشعه

به برمیو  چگشطرفم  و  میشمان  ت  را  زد.  خودم 

ساکنان  چشم تمام  که  آمد  یادم  بعد  بستم.  را  هایم 

ای که ترک کرده بودم همین شکلی بودند: رنگ  سیاره

هایی  شان اشعهشان آبی بود و در چشمانی همههچهر

موهای و  سبزرنگ  و  خارهای  نافذ  شکل  به  شان 

،  رفتندها، به هرجا که میی آنتیغی بود، و همهجوجه 

 کردند.   تیغی حرکت میجوجه مثل
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    مهرنوش مزارعی 

 
 

 Xمادام
 

شوهرش خیانت ها پیش تصمیم داشت بهاز مدت   Xخانم  

کرد. این را حتی چندبار کند؛ اما فرصت مناسبی پیدا نمی 

 با دوستانش در میان گذاشته بود:

 بگیرم.« »تصمیم دارم یک دوست  

 یا: 

 »دوست دارم یک معشوق بگیرم.« 

 هم:  و گاهی 

دونی چیه؟ دوست دارم با یک مرد دیگه به جز شوهرم  »می

 بخوابم.«

 شد:اگر ازش سئوال می 

 »چرا؟«  

 شد هم: و اگر نمی

کنه،  »مطمئنم که شوهرم باألخره یک روز بهم خیانت می

 سوزه« اگه من زودتر بهش خیانت کرده باشم دلم نمی

را   Xهای خانم  ی حرفالبته شما مجبور نیستید که همه 

اگر من هم نگویم خودتان  باور کنید )هرچند مطمئنم که 

فکر می  بخواهد  دلتان  برای هرجوری  ارزن هم  کنید. یک 

های من راوی و یا نویسنده و یا حتی قهرمان داستان  حرف

ست که من خودم هم به  ارزش قائل نیستید.( واقعیت این ا 

داند  آورد کامالٌ مشکوکم. آدم چه میمی  Xیلی که خانم  دال

عشقب از  خانم  این  اصالٌ  بدون  ازیشاید  و  یکنواخت  های 

می بهانه  دنبال  شده  خسته  شوهرش  با    (گردد.  هیجان 

 گردن خودش!( ش گناه

حاال بهتر است برگردیم سر داستان و ببینیم که راوی این 

طریق می به چه  را  بهقضیه  )راوی   خوردخواهد  بدهد.  ما 

ست که خودشو  یسندهاش حرف نوکدومه خانم؟ اینها همه

ی کلمات قصار یک خواننده  زا  (پشت سر راوی پنهان کرده!  

 (متفکر!(

صبرانه منتظر آن لحظه بود. آن ها بیمدت  Xباری... خانم  

حرکت  لحظه یک  نگاه،  یک  لبخند،  یک  که  جادویی  ی 

بزند و آتش درونش    دست، و یا یک تماس کوچک، جرقه را

سوی طرف مربوطه پرواز ا بهپروور کند، بعد او بیرا شعله

ج کار، او را و تنش را طلب کند...  یکند و بدون ترس از نتا

داستانی جور  چه  دیگه  این  آبجی!  یه)ببینم  خورده یه؟ 

احساساتی کمی  یه  بریم.  هم  با  برو  کمی  آهسته  یک  تر، 

سراغ بدن کسی! اینا برا یه    تر. آدم که فوری نمیرهباعاطفه

 زن قباحت داره!(

آدم    Xن درازی گذشت و خبری نشد. یعنی خانم  زما  اما 

نمی پیدا  را  یکی  مناسب  داشت.  ایرادی  یک  هرکس  کرد. 

زیادی کوتاه بود یکی زیادی بلند. یکی زیادی الغر بود یکی  

رو بود یکی زیادی اخمو. یکی  زیادی چاق. یکی زیادی خنده

هر حرف زیادی  اصالٌ  یکی  محجوب.  زیادی  یکی  بود  زه 

حس و  نمیدرست  بیرون  دهانش  از  آنابی  یکی  قدر  آمد، 

میهای  حرف سلمبه  میقلمبه  گیج  آدم  که  یکی  زد  شد. 

 زیادی... 

شد. یعنی چه؟ یعنی دیگر  کم داشت ناامید میکم  Xخانم  

خواست فقط یک ند میکَخواست بِامیدی نبود؟ کوه که نمی

آن  ( با طرف بخوابد. پس  ...م دو و یا سه و یاشب )شاید ه

له  چی شد؟ اما نه، از انصاف  ای برابری و اله و بهادع   همه

از کوه کندن ساده تر  نگذریم، واقعاٌ  این کار، همچین هم 

کاف رفتن  حاشیه  مطلب،  سر  برگردیم  خانم  یهنبود...   .

دار رفته  یادش  باز  راوی(  )یا  می  هنویسنده    ه نویس داستان 

 ؟( بافی. )ببینم این دیگه کی بودشروع کرده به فلسفه 

تون هستم، آره خانم نویسنده، خانم  ها، با همهآقایون، خانم

را به    ی حق به جانب این قیافه  راوی با شماها هم هستم 

 قدر هولم نکنید، بگذارید کارم را بکنم!  نگیرید،  این خود
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اجازه    کنیماست خواهش می  Xدوستان عزیز حق با خانم  

یسنده و راوی  )مثل اینکه باالخره نوبدهید کارش را بکند  

ریزه  اگر زیادی دخالت کنید همین یک  حد شدند.( با هم مت

کنیم برای  شهامت هم ممکن است به باد برود. خواهش می

ایشان   کار  در  و  بکشید  کنار  را  خودتان  کوتاه  مدت  یک 

آییم  قت شد میدخالت نکنید تا داستان تمام شود. بعد اگر و

ان چیست. اگر  سر وقت شما عزیزان تا ببینیم حرف حسابت

میزگرد و بحث  موافق باشید بعد از تمام شدن داستان یک  

شنویم. موافقید؟ مرسی.  گذاریم و نظر همه را میجمعی می

 پس با اجازه:   

از مدت بعد  واقعاٌ    ،ها خالصه،  افتاد.  اتفاق  معجزه  روز  یک 

الٌ مثل یک معجزه بود. درست موقعی  کنم؛ کاماغراق نمی

داد و سعی  ا از دست میم امیدش رداشت تما  Xکه خانم  

طوری خیلی هم  کرد خودش را متقاعد کند که »بابا اینمی

ها! این  بهتره، این کارها برای یک زن نجیب...«  )چه غلط 

می سرهم  چیه  ته  و  سر  بی  که  جمالت  اسبه  مگه  کنی؟ 

کنه؟(  بازی نمیاسب نجیب عشق  نجیب باشه؟ تازه مگه یک

اتفاق . تا اینگفتم..ببخشید داشتم می که یک روز معجزه 

 افتاد: 

تصمیم گرفت که    Xها خبری نشد خانم  ... وقتی که مدت 

دست فراموشی بسپارد و مثل  همه ی این افکار احمقانه را به

دیگر   با کارهای  را  پارسا خودش  فرمانبر  و  یک زن خوب 

او کند.  بهسرگرم  که  کاری  تغییر لین  رسید  نظرش 

بود.   خانه  که  دکوراسیون  باز هم  بابا!  کار)ای  سراغ    رفت 

در مورد    Xخانه! اصالٌ این زن درست بشو نیست( اما خانم  

گیر بود که دکوراسیون خانه هم تقریباً همان اندازه سخت

فاصله در  معشوق.  یک  کردن  پیدا  بهدر  هفته  دو  تمام  ی 

ر سر زد و  درست وقتی که داشت از های شهفروشیمبل

شد، معجزه اتقاق افتاد. یک روز  ید میامپیدا کردن مبل نا

ی کوچک خرید نبود توی ویترین یک مغازه  که اصالٌ به فکر

خرایی رنگ دید که برای  ی ا  یک میز مستطیل شکل ساده

ای که در خانه داشت کامالً  رنگِ گل برجسته های کرممبل

های مبل خراطی  های میز درست مثل پایههمناسب بود. پای

ن بود...   آن شده  به  کنید  صبر  نبود.  این  معجزه  بابا  هم  ه 

)خمی می رسیم  بود  واهش  قرار  که  شما  راوی  خانم  کنم، 

خانم نکنید!(.  تا     Xدخالت  رفت  مغازه  داخل  به  عجله  با 

 ! Wowقیمت میز را بپرسد  که...

ش دست کمی  یک مرد جوان مودب و موقر که رنگ صورت

از   یکی  روی  بود  ریزنقش  و  نداشت  میز  رنگ  ها مبلاز 

  Xخانم  کرد.  نشسته بود و داشت به یک کاتالوگ نگاه می

که وارد شد مرد سرش را بلند کرد و خیلی دوستانه سالم  

هو  یک   Xجا اتفاق افتاد!( قلب خانم  گفت. )معجزه همین

برنده از  ای داغ و  اشعهاینکه  هرّی فرو ریخت. درست مثل  

طراح و  مغازه  صاحب  فهمید  بعداٌ  )که  مرد  مبلمان    نگاه 

بین   دراز  راه  و  ساطع شد،  یک   آنهااست(  از  کمتر  در  را 

او اصابت کرد. برای   به قلب  پیمود و مستقیم  هزارم ثانیه 

چند لحظه گیج و ویج خشکش زد. این دیگه چی بود؟ از 

شتری هایش را کمی تنگ کرد و با دقت بیکجا اومد؟ چشم

متوسط    مشعشع  به مرد قد  با  و خیره شد: یک مرد الغر 

تیره همین  .پوست  بیاشعه  شلیک  طور  طرفش  به  انقطاع 

شد؛ شوت، شوت، شوت... قلبش نزدیک بود منفجر شود؛  می

نظرش نه زیادی الغر بود نه زیادی  بوم، بوم، بوم... مرد به

زیادی ح نه  زیادی کوتاه.  نه  بود  بلند  زیادی  نه  رف  چاق. 

ادی  خندید نه زی زد نه زیادی ساکت بود. نه زیادی میمی

ای نظر من همچین تحفهبهالبته  کرد. نه زیادی... )اخم می

 ( .هم نبود

ی ازدواج  که مرد متوجه شود، حلقه فوراٌ، بدون این  Xخانم  

از انگشتش در آورد گذاشت توی کیف نگران بود که    .  را 

با دیدن حلقه ازدواج خودش  مرد  از درگیری و وارد  ی  را 

 ر بیرون بکشد. ی مالکیت یک مرد دیگشدن به حیطه

آورد  یاد نمیکند اصال بهروز فکر میحاال وقتی به آن  Xخانم  

ی میز به هایی بین آنها رد و بدل شد و  قضیهکه چه حرف

آید که با مرد قرار گذاشت روز کجا کشید. فقط یادش می

قهوه فنجان  یک  خوردن  برای  در    بعد  مذاکره  و  )چای؟( 

را در یک رستوران در   مورد طراحی و تزیین خانه، همدیگر

    نزدیکی همان مغازه مالقات کنند. 

از همان لحظه کامالٌ هوایی شد. تمام کارهایش را    Xخانم  

داد. سر میز رود انجام میمثل آدمی که در خواب راه می

حتی    کرد.شام کامالٌ در خودش بود و با غذایش بازی می

  .دغر معمول آقا در مورد بدی دست پخت ناراحتش نکررغ 

شدند،   تلویزیون  تماشای  مشغول  بقیه  وقتی  شام  از  بعد 
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ها را شست و آشپزخانه را تمیز کرد و آخر از همه به  ظرف

 رختخواب رفت.  

صبح روز بعد، با شوق و شور از خواب بیدار شد. اصالٌ شده  

این از  بعد  دیگر.  آدم  یک  هرسهکه  بود  و  آقا  ها  بچه  به 

کار و  مدرسه کرد، پرید زیر ی  صبحانه داد و آنها را روانه

  ،ید، موهای زیر بغلش را تراشیددوش.  موهای پایش را تراش

موهایش را با بیگودی پیچید و با    ،خودش را خوب شست

کرد صاف  سشوار  و  و    ،برس  لب  باالی  و  ابرو  زیر  موهای 

روی    ،ن زده بود را برداشتاش بیروچندتایی که روی چانه

های دست  ناخن  ،گذاشتصورتش یک ماسک ماست و میوه  

رنگ  خوش  یک الک قرمز    ،و پایش را صاف و صوف کرد

بو مالید و یک پیراهن  تمام بدنش یک لوشن خوشبه  ،زد

بود!   شده  خوشگل  چقدر  که  واخ  پوشید.  چسبان  و  تنگ 

رخ،  نگاه کرد؛ نیمای  از هر زاویه  صدبار خودش را توی آینه

ط سینه باز گذاشت ی پیراهن را تا وسرخ، از بغل. دکمهتمام

باز  یالخال)جل دوباره  بست،  دوباره  را  آخری  یکی  بعد  ق!( 

 ؛ کرد، دوباره بست. یک شورت قرمزرنگ زیر لباسش پوشید

هایی که در جلو فقط یک تکه کوچک تور به از آن شورت

پ اندازه قسمت  در  و  یک کف دست  بند  ی  یک  فقط  شت 

خون بگیر!  خفههی... خانم باریک دارند. همه چیز تا... ) هی

وردن آ  زنی!  چند دفعه بهت بگم کهها چیه میاین حرف

تو داستان لزومی نداره؟ بخصوص اگه قراره     مسایل    جور  این

من باشه.  زن  یه  زبون  نمیاز  روم  دیگه  سرمو جلو  که  شه 

جواب شوهرمو چی بدم؟(.  دوست و آشنا بلند کنم... حاال  

برش ترس  نویسنده  خانم  این  باز  دخالت   ببخشید  داشت 

میبی داشتم  کرد.  اخودی  حد  تا  چیز  همه  مکان  گفتم... 

های  درست بود. خوب دیگر آن چند کیلو وزن اضافی و چین

شد کاریش کرد.  ی لب و چشم و  کمی غبغب را نمیگوشه

رژیم   از فردا یک  بعد.  برای  باشند  گیرد و  حسابی میآنها 

نها  ی ایمهبرای ه  Xکند. حاال خانم  ها هم ورزش میصبح

 دلخوشی داشت.

ی گل،  رگل مثل دستهرگل و وَتَ  Xهر حال، سرکار خانم  به

درست سر ساعت یک از خانه زد بیرون.  قرارش برای ساعت  

خواست دیر برسد، زودتر رسید، اما  دو بعد از ظهر بود. نمی

از ماشین پیاده شد رفت توی دستشویی  خیلی هم بد نشد.  

کمی آب خورد. بند شورت    سر و وضعش را مرتب کرد و

ل  پایین  مبرها و اذیتش میرفته بود الی  کرد. آن را کمی 

کشید. درست سر ساعت دو، یک نفس عمیق کشید و با  

بیرون و رفت نشست  از دستشویی آمد  لبخند ملیح،  یک 

ی مشعشع چند دقیقه پشت یکی از میزهای ته سالن. آقا

که شهامت  ایندیر رسید، اما نه خیلی دیر؛ درست قبل از  

 تمام بشود و پا به فرار بگذارد.  Xخانم 

 

 
اجازه )با  م  بهآقای  این  از  اسم  ی همگی  با  را  ایشان  بعد  

خوانیم(  امروز از دیروز هم جذابتر اختصاری »آقای م« می

ای با یک بلوز سرمه    DOCشده بود. یک شلوار کاکی مارک  

کوتاه   ک  POLOآستین  را  موهایش  و  بود  در  پوشیده  ه 

دقت شانه کرده و  کستری بود بههای گوش کمی خاکناره

عقب زده بود. صورتش حالتی داشت که حتی وقتی جدی  به

چشممی میشد  بامزههاش  همه  از  لهجه خندید.  تر 

 کرد: ی »ز«ها را »س« تلفظ میاش بود که همهالتینی

 »دیس ایس...« 

 »دت ایس...«  

 و »و« ها را »ب«:

 »بری بری گود«

 یکتوری استریت« »بو 
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 و ...  

جای قهوه ) یا چای( یک آبجو برای خودش و  تا رسید، به

برای خانم   آبجو هم  -می   Xسفارش داد. خانم       Xیک 

بخورم«  خ مشروب  روز  وسط  ندارم  »عادت  بگوید:  واست 

می  الکی  کامالٌ  را  نبود  اصالًگفت.  )این  اما  .اهل مشروب   )

بیانداز تا  و  از تک  را  نیامد.  نخواست خودش  در  د صداش 

شهامت   با  را  اول  را  آبجوی  دوم  آبجوی  و  خورد  آخر  تا 

نمییواش  بدش  زیاد هم  کرد.  مزه  آمد سرش کمی  یواش 

افه آمده بود  گرم بشود. هرچند که مدتی بود جلوی رفقا 

خوام اون کارو  من می  بکنم.خوام این کارو  من می  که بعله

داشت تا شهامتش  احتیاج  اما حاال به یک عامل کمکی    بکنم.

 از بین نرود. 

هم زیاد شد. با خیال    Xآبجوی دوم که تمام شد روی خانم  

شد و با تمام حواس به های آقای م خیره میراحت به چشم

هم  غش میداد و غشهایش گوش می حرف اصالٌ  خندید. 

د که توی یک محل عمومی در وسط شهر  عین خیالش نبو

دارد   در مورد مبلمان و دکور با یک غریبه نشسته و مثالٌ 

 کند! خانه مذاکره می

به داستان  اینکه  مثل  هیجان  )خب خوشبختانه  کافی  قدر 

انگیز شده. دیگه جیک نویسنده و راوی و خواننده و منتقد  

منتظرند    د. همه  سرتاپا گوش، او قهرمان داستان و ... در نمی

چه باالخره  خانم  این  می ببینند  همه  هکنکار  به  خدایا   .

ها را  ی داستانی عطا فرما و همهقدر صبر و شکیباینهمی

تا حد ممکن و  ها و اظهارنظرهای بیاز دخالت الکی  جا و 

 مقدور محفوظ بدار!( 

ها آقای م  رفتنها و غش و ریسهر کردنرکِر و کِرهِوسط هِ

 قدمه پرسید: یک دفعه و بدون م

 »کی باید خونه باشی؟« 

به ساعتش انداخت. ای   که غافلگیر شده بود نگاهی  Xخانم  

باید تا ساعت پنج    چه زود شده بود ساعت چهار! قاعدتاً   وای

ای نیست.« بود اما گفت: »خیلی وقت دارم. عجلهخانه می

زودی همه به همین  و  )عجبا  پس خونه  رفت!  یادش  چیز 

بچه آبرو و حیثیت چی  زندگی، شوهر و  ها، خرید و شام، 

 شه؟(می

منتظر همین حرف   م   برآقای  باشی  موافق  »اگه  یم  بود: 

منخونه نزدیکی  .ی  جدید  همین  مدل  دو  یکی  هاست، 

عمه  جون  )آره  بدم.«  نشونت  صندلی  و  میز  و  ت  مبلمان 

 مبلمان جدید و میز و صندلی!( 

را   بدون معطلی موافقت کرد. آقای م حساب میز  Xخانم  

ها  ی تردیدهمه  Xپرداخت و دوتایی راه افتادند. حاال خانم  

ها را گذاشته بود کنار و  توی همهها و واها و ترسدلی و دو

شد. دا دا دا دااااااااا. دا دا دا دااااااا... باألخره  دلش قند آب می

 رسید. داشت به هدف می

د  احساس کر   Xآمدند بیرون،  خانم  می  از در رستوان که  

احتیاج دارد به توالت برود. خواست به آقای م بگوید یک  

منتظ از دقیقه  حرارت  با  داشت  م   آقای  اما  بماند  رش 

تازگی از ونزوئال آورده بود صحبت  به های جدیدی که  مدل

ی او نشد. جای نگرانی نبود. آقای م  کرد و متوجه اشاره می

 گفته بود فقط ده دقیقه راه است.  

رویشان یک  ا که رد کردند درست روبهعرض یک خیابان ر

بزرگ آقای    مبلمان  فروشگاه  دیدن   بود.  با  که  م  مغازه، 

طرح از  طرحمقداری  شبیه  ویترین  های  توی  را  او  های 

.  را کشید برد تو  Xگذاشته بود به هیجان آمد و دست خانم  

کرد   شروع  لهجهبعد  اون  مبل با  مورد  در  شیرینش  ی 

عرض مبل    دادن؛ود توضیح  جدیدی که خودش طرح کرده ب

ای بود  اندازه  های معمولی و طول آن بهیک برابر و نیم مبل 

می متوسط  آدم  یک  بهکه  آن  روی  دراز   توانست  راحتی 

ی متوسط رسید نگاهی به قد  بکشد. آقای م وقتی به کلمه

خانم   باالی  »  Xو  گفت  و  می  انداخت  جا  کامال  توش  تو 

-ود و مرتب پا به پا می گوشش به او نب X« اما خانم گیری.

طرف گرفت و  بهرا به فال نیک     Xتابی خانم  آقای م بی.  ردک

 انه راه افتاد.  خ

شمالی و دو خیابان    -بعد از گذشتن از یک خیابان جنوبی

شاپ تابلوی از میان در باز یک کافی   Xغربی خانم   -شرقی

Restroom  عالم    یترین کلمهرا، که حاال برایش با مفهوم

داخل و یک قهوه بخورند،    بروند  بود، دید و پیشنهاد کرد که

د. خانم ی بسیار خوبی دارگفت که در خانه قهوه اما  آقای م  

X  بهران را  هر  هایش  افتاد  راه  به  مطیعانه  و  داد  فشار  هم 

چند کمر و باسنش در طرف چپ کمی  خمیده بود و غیر  

 رفت. عادی راه می

شد که آقای م در کنار  تش تاق میدیگر داشت تاق  Xخانم  

بالفاصله    کرد.   یک ساختمان بلند ایستاد،  و در ورودی را باز
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  Xی نجات مقابل چشمان خانم  آسانسور مثل یک فرشته

ی آسانسور ی هفتم بود. دکمههویدا شد.   آپارتمان در طبقه

را زدند و منتظر ایستادند. آقای م حاال داشت در مورد  طرح 

و   میز  مییک  حرف  ناهارخوری  میصندلی  که  شد  زد 

ه میز چسباند و آن  هاش را از هم باز کرد و آنها را بصندلی

تبدیل   دونفرهکرد  را  تختخواب  یک  خانم  به  راحت.    Xی 

به همان که  خانهطور  توالت  میدکوراسیون  فکر  او  کرد  ی 

داد نشان می  کهی آسانسور  به صفحهدوخت  هایش را  چشم

طبق از  بهه آسانسور  و  کرده  حرکت  دهم  پایین  ی  طرف 

هفتم... ششم...    ی هشتم...ی نهم... طبقهسرازیر است. طبقه 

 ششم... ششم... شششش... آقای م  با عصبانیت اعالم کرد: 

   « dam it!  »...این آسانسور لعنتی باز خراب شد 

داشت به جوی  آبی که در زیر  که      X  و رو کرد به خانم  

 کرد.  ود نگاه میپایش راه افتاده ب

 2004مارچ  

 

 نویسد: گل در باره داستان »مادام ایکس« میملیحه تیره
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 مرضیه ستوده  

 

 ی ما خوب است  حال همه 
ته حلق شهادت  مامان خانم همان از  و  بلند  بلند  طور که 

دستمی میگفت،  را  شهادتین:    کوبیدهاش  وسط  هم،  به 

گفت زنگ هی به خواهرم می  "است اشهد و ان ال...   حقّ"

.  مان(بزن به اورژانس، زنگ بزن به خانم مهدوی )همسایه

ها را چرا بیدار  اهرم خونسرد گفت: نصف شب است آنخو

زنم به اورژانس. من هرگز خواهرم را به کنم خب زنگ می

ا الکی هم یکی  این خونسردی ندیده بودم. چون حتی  گر 

غش   همان  رودرواسی ِ  تو  آدم  کند خب  آدم غش  جلوی 

شود. مامان خانم، مادرمان است.  الکی یک جوری معذٌب می

  .زندن طور صداش میخواهرم ای

ی خواهرم که چند صباحی  چندی پس از آزادسازیِ خانه

تمامیت پسر  )دوست  خان  رشید  باالی  و  قد  خواه  توسط 

وزید و خواهرم  ( اشغال شده بود، داشت نسیمی میخواهرم

زد شکل خودش شده بود و گاهی هم به خودش لبخند می

سیما قرار که ناگهان خانه و زندگی ِ ما تحت هجوم صدا و  

سیطره  و  سلطه  زیر  و  تمامیتگرفت  خانم  ی  مامان  خواه 

ها نبود.  درآمد. و این دفعه، این تو بمیری، از آن تو بمیری 

اش ای درونیک چیزی توی خواهرم کم است و یا حفرهالبد  

تمامیت موجودات  که  بازکرده  میزان  دهان  قشنگ  خواه، 

 .کنندسازی میکنند و خودشان را با اضافاتشان آنجا جامی

تشنج  اورژانسی  ظریف  و  ریز  خانم  مامان  رسیدند،  که  ها 

شانهمی به  اورژانسیداد  یکدیگر  هاش.  به  آشنا  نگاهی  ها 

ختند. وسایل فشارخون و مانتیور قلب و نبض را وصل  اندا

کردند گفتند همه چیز نرمال است. مامان خانم گفت بگو  

ها گفتند  ت. آنشان نیسها چیزی حالیدکترشان بیاید این

شاید مامان خانم آب به آب شده. هیچکس هم این وسط  

  .ای را ترجمه نکرد همه با نگاه با هم حرف زدند هیچ جمله

خ کردنما  و بر غش  داشتیم  ایران  از  را  خانم  مامان  های 

همچنین در سفرهایمان به ایران، خودمان مستفیض شده  

جا  ورژانس اینهای شیک در ایران مثل ابودیم. اما کلینیک

صاف و صادق نبودند که بگویند همه چیز نرمال است، با  

کردند اما در عوض  بری میهای بلندباال گوشصورت حساب 

چیز او آن  به  بشنود  داشت  الزم  خانم  مامان  که  هایی 

گفتند: که شما از شدت حساسیت و انسانیت اعصابتان  می

می آمپولی  است.  تخصص  خراب  فوق  دکترهای  و  زدند 

ها و نزد مامان خانم حیاتی  انهدر رس  "فوق تخصص")کاربرد  

کردند.  صدا می  "حالت ارجنت"است( را از توی بلندگو به  

ساس، مامان خانم نگاه حق به جانباش را  ی حدر این لحظه

ما و سعی میمی به طرف  تو  دراند  ما چشم  با  کرد حتما 

معصوم شود.  غشچشم  قربانیِ  خانم،  ترین  مامان  های 

پسر قند عسل مامان خانم. اگر هزار بار  رادرمان است تنها  ب

پرد،  کند، رنگاش میهم این نمایش اجرا شود کامال باور می

می میهول  پول  جرینگ  جرینگ  و  وقتی  کند  از  ریزد. 

شود پدرمان مرد، از بیست سال پیش، خواهرم ناراحت می

بابا مرد. خودش می یا اصال هیچی  اگر بگوییم  گوید رفت 

زند که  گوید. یعنی همیشه یک جوری ازش حرف مینمی

گوید بابا شاعر    کند. میانگار بابا زنده است و با او زندگی می

کتاب چاپ نکرده. از وقتی پدرمان مرد، برادرم به بوده فقط  

می مادرداری  خانم  مامان  خود  خانم  قول  مامان  و  کند. 

کند که عوضاش برای آخرت خودش خوب خاطرنشان می

  یر پوست ما میست. خواهرم معتقد است هر وقت آبی زا

)علی ما  بر  خوشی  از  حالتی  یا  پسرش( رود  الخصوص 

  .کند هاش عود میردنگذرد، مامان خانم غش کمی

برادرم بعد ازدریافت پذیرش اقامت کانادا باید مامان خانم  

می خودش  مهاجرت  از  قبل  گویا  را  ایران  در  فرستاد. 

چ  پیر  چه  کانادا  موجوداتی  ویزای  و  اقامت  برای  جوان  ه 

ای از آن اند. مامان خانم هم برای اینکه عدهالزم گرفتهتب

رسید که یک    هو بهش وحیموجودات را الف داغ کند یک

دهد و به همه گفت که  شبه سفارت کانادا به ایشان ویزا می
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خواهد مهاجرت کند حاال نگو در راستا با مسجد محل،  می

بیاد این جا امر به معروف و نهی از منکر   رسالت داشت که 

بدون هیچ سوال جوابی به ایشان    کند. و همین طور هم شد 

آن به  بعد  دادند.  بودند  ها  ویزا  نداده  ویزا  بهشان  که 

از  خندید میمی را  ویزایم  باشد من  کی  گفت سفارت خرِ 

 اوسٌا کریم گرفتم 

  کنیم  هوا  آنتن  –نیامده به خواهرم سفارش کرد که دیش   .

ای تلویزیون ایران وصل باشد. آنتن را باید  کاناله  به  بتواند  تا

می بالکن  گنجشکتوی  مال  بالکن  و  گذاشتیم.  ها 

این ماس ماسک پت پهن بالکن   .های خواهرم بودشمعدانی

ها غریبه کرده بود. بالکن از  ها و شمعدانیرا برای گنجشک 

ها  نجشک ریخت افتاد و حالتی خاک بر سر به خود گرفت. گ

و شمعدانی آن جایی که  پر کشیدند  از  اما  پرپر شدند.  ها 

هموار دارد  تطبیقی  ادبیات  از  را  خودش  تأویل  ه خواهرم 

برسریدرونش گوزپیچ است و علی رغم همه ها،  ی خاک 

ی عمل پوشانید. یعنی  های مامان خانم را جامهتمام خواسته 

مامان   یخواه و در عین حال فلکزدهمثال شخصیت تمامیت

می تطبیق  را  شخصیت خانم  به  فلکزدهدهد  آثار  های  ی 

خش  کند مامان خانم را بفهمد و با بویلیام فالکنر و سعی می

ی او همدل شود. )در این مرحله از کشف  انسانیِ از یادرفته

فهمم که شخصیت فلکزده، در این و شهود، من زودی می

  با  باز و (  بود خواهد  کره   روغن  در  ناناش   – مامان خانم   -جا  

می  جواب  خودش و  سوال  سیل  کدام  مسیر  در  که  کند 

از ریخت می انقدر  آورد که  افتد و کم میطوفان یک آدم 

اش این باشد که نگذارد دیگران زندگی کنند؟ و باز  زندگی

می خود  با  هم  تطبیق  مرا  شعور  با  را  شعر  هی  و  کشاند 

ها که  خواهد رعایت انسان کند. بعد آن وسطدهد و میمی

ازلی ابدی رخ  دارد رعایت انسان می کند آن قانون تخمیِ 

و دندان نیش    شودتر میآشامنماید و انسان مربوطه خون می

گیرد. بعد خوب که خونش را تا دقیقا روی شاهرگ قرار می

کشند و دیگر آه ندارد که با ناله سودا کند،  ی آخر میقطره

ا و هی خودش حالت فنرود در  زند به بودا و عطار و میمی

دهد بعد که مثال دارد مامان  و افکارش را کش وقوس می

می حمام  را  جایخانم  به  ایشان  خشک   کند  تشکر  یک 

گهی  "گوید  کند میخالی، پر رو پررو، پشت چشم نازک می

. آنوقت خواهرم مستراح "زین به پشت و گهی پشت به زین

  .زندکند و هی عق خشکه میرا عاشقانه بغل می

شود مامان خانم را حمام  ولی واقعا فقط در حالت فنا می

به کرد و طاقت آورد. چون من یک بار حمامش کردم جان  

کند و هی باید کر  سر شدم. از روی رساله، نجس پاکی می

اخم می با  باز  تازه  بدهیم.  وقتی  و شر  دارد.  احتیاط  گوید 

آدم  داد که از  مالیدم حالتی به عضالتش میپشتش را می

کار بکشد و در هر مالش بیشترین بهره را ببرد. یعنی  بیشتر  

ت گردن باز  ها و پشرفتم تا زیر بغلمن عرقریز هر چه می

می کش  طوری  را  کیسه خودش  بیشتر  باید  من  که  داد 

حالت  می و  سرعت  با  باید  حتما  هم  زدن  لیف  کشیدم. 

چرخشی باشد که خون زیر پوستش جال بیاد حاال اگر من  

خ سر یا  آخر  نیست.  باکش  بیفتیم،  کول  و  کت  از  واهرم 

و   جداگانه  را  خانم  مامان  سر  گیره  و  شانه  باید  خواهرم 

شویند دستها رو به باال،  ها دستشان را میر که جراح مانطوه

ی آب کشیده را بدهد به دست مامان خانم. من هرگز  شانه

هنرپیشه مثل  ماهی  سالی  فقط  کند.  تشکر  های  ندیدم 

طوطی،  هاسریال و  میخشک  درد  وار  گالت  دست  گوید: 

  .نکنه. که عین میخ به کون است

هنگام صبح  بدترین  من    ها سحر،  هنگام  آن  در  بود. چون 

اکبر مثل   ااهلل  بلند  با صدای  بودم و  ناز  همیشه در خواب 

پریدم و خواهرم که خودش سحرخیز ها از خواب میروانی

آسمان فرو رفته    است و با کتابش توی خودش و یک تکه از

با لحنی    "ااهلل و اکبر"کرد.  زده سقوط آزاد میبود، وحشت

می نهیب  قلخشن  با  و  می  زد  سرزنش  ااهلل  و  کرد.  هو 

می ما  بر  قیامت  از  انسان  لحظاتی  رعایت  ما  و  گذشت. 

  .کردیم می

توانستیم یک خط کتاب بخوانیم، نه موسیقی ما دیگر نه می

صدا و سیما بود یا مامان خانم  گوش کنیم. چون یا قار قار  

جهاز هاضمه کارکرد  مورد  در  اش حرف میدر  را  ما  و  زد 

که حواسمان باشد و یا بلند بلند با تلفن    گذاشتمی  جریان

زد. یک دور تسبیح دوست و آشنا و فامیل داشت  حرف می

زد و به فراخور وضعیت طرف، نمک روی که بهشان تلقن می

  .ریختزخمشان می

دانم به کی، به در دیوار نمی  -شداش تمام میتلفن  بعد که

ف خط هم  ی ارحام به جا آوردم. البته آنطرگفت صلهمی  –
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رفتند.  گذاشت و کمِ هم درمیجواب نمی ها را بیزبانزخم

کردیم و مدام  ها را درک نمیها و دوروییرحمیما این بی

می خونمان  وارد  حرسم  بلند  همه  با  خانم  مامان  ف  شد. 

و سرزمین هفتاد دو ملت، بل بل  زد و دربارهمی کانادا  ی 

زد چنان یواش حرف  کرد. فقط با برادرم آهسته حرف میمی

ها را کامال  زد انگار یکی تو اتاق خوابیده. کلمات و جملهمی

کرد. من کشف کرده بودم که برای حس و حال بیان میبی

ها  سین   تمامزد مثالحال کردن کلمه، این ابتکار را میبی

گفت: نه نگران نباش پزرم، خوبم  از ته چاه می  -ز  –شد  می

  .ترزمفقط از معدهام می

ما باالخره نفهمیدیم این پدیده چه غذایی دوست دارد، چی  

دوست ندارد. اما از همان روزهای اول خاطرنشان کرد که  

  "دیگه جون و جیریق ندارد"خورد چون  هر چیزی را نمی

با دستاش میدو لب نمیو جنس درجه   زد کنار، رو  زند. 

خوردن  برمی پنیر  و  نان  از  است.  نجاست  انگار  گرداند 

را مسخره میخو او  بود،  لحنی  اهرم خیلی شکار  با  و  کرد 

که گفت برای ایناش کن. خواهرم میگفت: جمعزننده می

هی فکر نکنم چی بخورم و یا کمتر بروم خرید، نان و پنیر  

  .را عشق است

می مزهمامان خانم  برای خوش  بدمزهگفت من  یا  گی  گی 

ترزم. اگر میوه یا  ام میخورم من فقط از دل و رودهغذا نمی

هر چی درجه یک نبود و ماهی فیله و گوشت راسته نبود 

ترزم. بعد  گفت یعنی از دلم میزد میفهمید و لب نمیمی

گار  شد اما انهاش خمار، پر از خواب میاز صرف غذا چشم

گذاشت روی اشت براش که برود بخوابد دستاش را میافت د

  .گفت آخ آخ باید یک ور شمدلش می

نمی هیچی  بود  آفتاب  روز  هر  هفته  یک  ابر  اگر  تا  گفت 

میمی مردهشد  واه  واه  این گفت  هوای  ببرد. شور  را  جا 

کرده خطا  ما  انگار  که  بود  طوری  باید  حالتش  حاال  و  ایم 

ع  تا  کنیم.  میطسهجبران  میاش  میگرفت  آمد  دوید 

گفت این آلرژی من  کرد میاش را تو صورت آدم میدومی

می می .دکشرا  ابرو  و  چشم  وضعیت  طوری  یعنی  آمد 

مشکوک است و ممکن است حالش وخیم شود. تا خواهرم 

کرد و آن حالت خوش آشنا به صورتش الی کتابی را باز می

ازگشت، مامان خانم هی میبرمی شد  اش رد میبغل  آمد 

رفت در انتهای اتاق  کرد میگفت: ایش. خواهرم بغض میمی

زد به دیوار که نشست و زل میبه بغل طوری می  عقبی زانو

  .انگار یادش رفته نفس بکشد 

کابوس بعدی که روزگار ما را سیاه کرده بود، دار دار صدا و  

روزی  کرد. شان آدم را روانی میسیما بود. طرز اخبار گفتن

شان بر محمد و آل محمد  هزار بار سالم و صلوات هر روزه

نداشت. حالتی از تظاهر، فشار و  هیچ حالت ارادت و مودت  

بی بیچاره  اخبارگوی  شاید  داشت.  ولی  حقنه  باشد  تقصیر 

کنند  ماند چقدر راحت و با روی باز تظاهر میآدم حیران می

ول مامان  های سیاسی و اقتصادی به قو همیشه از پیروزی 

دادند و  ی جهانی خبر میدر عرصه "های ماپیروزی "خانم 

اخبار خارجی   آدم که در کوچه پس  بعد  تا  دو  مثال خبر 

های لندن همدیگر را هل داده بودند چنان با آب و  کوچه 

شد که انگار از ها فشار داده میشد و به کلمهتاب گفته می

ندی وسیع از آمار رود و بعد گوینده با لبخجنایتی سخن می

استرالیا و خشونت   بیکاری امریکا و طالق در  و گرانی در 

فرانس میپلیس  ریودوژانیرو  در  فساد  و  حالت  ه  گفت. 

روش میکودکانه منه  گاو  خره  امریکا  مثال  که  شینم  شان 

انگیز است. و من کشف کردم که فشار  بره، رقتخوب می

اغراق  و  رزیادی  زبان  چقدر  کلمات  روی  منطق آمیز  از  ا 

 .آیدکند و چقدر به گوش مضحک میمیدرونیِ زبان دور  

زبا کاریکاتور  از  انگار  کالم  یک  آنوقت  است.  فارسی  ن 

بیبی و  زمستان  در  وبا  گازی  شیوع  و  تابستان  در  برقی 

اعدامنمی از  به مامان خانم  ها و سنگسار گفتم.  گفت. من 

و اوباشند.  ها همه اراذل  مامان خانم من را جرداد گفت این

گفت    من خواهرم  شوند.  اعدام  نباید  باشند  خب  گفتم 

اند. نگذاشت حرف خواهرم تمام  سشان خبرنگار و عکابعضی

اند و منافق را ها منافقشود، بلند بلند آیه خواند گفت این

باید کشت. خواهرم حمید و سمیٌه را به یادش آورد که تو 

پشت و  همسایهحیاط  بازی  بام  اعالمیه  بودند،  ها  کرده 

مادر حمید و سمیٌه، رو در    طور که خواهرم با صدایهمان

زد و بوی خون صغیر  رو و چشم تو چشم باهاش حرف می

مشام را پر کرده بود، مامان خانم خونسرد شروع کرد صلوات 

و   حمید  مادر  صدای  روی  انداخت  را  صداش  و  فرستادن 

گفت که اش را جوری میسمیٌه. و در ادامه : و عجل فرجه

بر ما مستولی گشت    خواهرم خود به خود خفه شد. وحشتی

که همچون آن شکننده سوسک مقاوم که ابعادی بزرگتر از 
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انتظار ضربه در  ماندیم  گرفت،  خود  به  و  زندگی  نهایی  ی 

  .مرگبار فرود سیب و خالص

خوابید من و خواهرم مینشستیم باال  وقتی مامان خانم می

ای شیرین از او  آوردیم تا خاطرهسرش به مغزمان فشار می

کن خاطره زنده  او هیچ  از  که  بود  این  بدبختی  ولی  ای یم. 

نداشتیم به جز اینکه سی روز خدا با پدرمان قهر بود. ولی  

طور مذهبی نبود.  هر دو خوب یادمان افتاد که مادرمان این

 . حجاب بودمامان خانم اصال بی

رم که صوت من هیچوقت ضدیتی با مذهب نداشتم. خواه

ها  صص قرآن و بعضی روایتق  قران را هم دوست دارد. و یا 

را که از طریق مثنوی خوانده و روایت ضامن آهو که سخت 

است و  .  لطیف  لطف  همه  که  محمد  حضرت  شخصیت  و 

ها هر چه لطف و عظمت  بخشش بوده. پس چرا تو بازار این

 و عفو و بخشش، چپکی کج و رج درآمده و برعکس شده؟  

گردد  روز می  اند هرخانم انگار که پشت سرش گذاشته ان  مام 

کند که نشان ما دهد.  دانم از کجاش هی آیه پیدا میو نمی

اش کیفر، قصاص  طور است همهن مامان خانم اینآشاید قر

اش صدا و سیما همه روزه  مجازات است و در ادامه  و اشدّ

 کند. همه روزه به علت ایام مخصوص همان نوحه پخش می

ان خانم تمام قد  دهد. مامروز، و گنبد و گلدسته نشان می

می جلو  میآن  خم  سینه  به  دست  و  "شود  ایستد  السالم 

آد  این تنها وقتی است که من دلم به درد می  "علیک یا ...

بی به  بدبختیو  و  گریهکسی  میاش  امان  ام  اما  گیرد، 

و  دهد لحظاتی شفقت در دلم بیدار شود، دار دار صدا  نمی

باشیم، صدای نوحه   کند و ما هر جای خانهسیما را بلند می

آید و من با خواندن خاطرات زندانیان سیاسی که این  می

آن با  بوده  گوششان  تو  الینقطع  همذاتصدا  پنداری ها 

ی خودمان  کنیم در خانهکنم. من و خواهرم احساس میمی

  .زندانیِ سیاسی هستیم

ی ملکه، من  رویم خانهمیوقتی من و آراد )دوست پسرم(  

ی ملکه سر راه خانه .مانکشد برگردم خانهنمیدیگر پایم  

های آرد برنج را برایش حمل  آپارتمان آراد است. آراد کیسه 

کند و اگر تو کوچه و خیابان گم و گور شود آراد باالخره  می

پوست است، چاق و چهارشانه،  کند. ملکه، سیاهپیداش می

میک نفس  نفس  قبراق  یبند  اما  گذشته  ازش  سنی  زند. 

و  است گوشتالو  و  گنده  همه  چانه  و  گونه  و  دماغ  و  لب   .

هاش دو تا سنجاق ته گرد مثل الماس سیاه، ته صورت چشم

زند. سربندهای خوشگل و رنگ وارنگش و  مهربانش برق می

گیرد، تاج سلطنت  طور که روی پیشانیِ بلندش قرار میآن 

اش را با  گویی، سر برازندهچی بهش ب کند. هر  او را کامل می

می تکان  تکان  بار  سه  را  تایید  حالش  کنی،  سالم  دهد. 

می تایید  بار  سه  بچه بپرسی،  سرش  کند.  به  سر  گاه  ها 

گوید آره خوری؟ سه بار میپرسند پی پی میگذارند میمی

کند  اش نگهداری میآره آره. ملکه اهل سودان است. از نوهه 

ر و  ها پا در هواست و هنوز به مددکابچهوضعیت اقامت این  

شوند  اند. هفت هشت تایی میخدمات اجتماعی وصل نشده

ی خودش  شان هم نوهشود. بعضیو تعدادشان کم و زیاد می

به همه  ملکه  مینیستند.  غذا  خانهشان  یک  دهد.  ملکه  ی 

اند. این  الغر و شکم گنده  ها هنوزافریقای کوچک است. بچه 

پدر  بچه  در  ندارند  ها  مادرهایشان  اطراف،  کارخانهو  های 

رسند بیایند سر بزنند. اما  کنند و نمیسخت کار )سیاه( می

ی این  دانیم اثاثیهاند. ما نمیها با هم و با ملکه خوشبچه 

خانه از کجا آمده، حتما از کنار کوچه سر هم بندی شده.  

ل  در. وسایی قدیمی، کمدهای بیهای شکستهمیز و صندلی

ک نیسبرقی  رابطش  سیم  و ه  دشکچه  و  پتو  و  ت. 

کلیسا. و وسایل پخت و پز ملکه.   ِ های اهداییبازیاسباب 

فرنی براشان درست میملکه  کند  های شیرین و خوشمزه 

اند اما همه، تر و  ها چهار پنج ساله و اغلب کون برهنه بچه 

تمیزند. و پسرکی ریزنقش که حتما ده یازده سال را دارد و  

کاردان دستیار ملکه است. به ید هم بیشتر. مثل وزیری  شا

ها سیر نشوند ی بچه کند و تا همههمه کارها رسیدگی می

دار است. خواهرم  خورد. به شدت خویشتن خودش غذا نمی

خانه   عقبی  پاگرد  خرقانی.  ابوالحسن  گذاشته  را  اسمش 

نورگیر با حالی دارد، بعد از ظهرها آفتاب به شکل ستونی 

ن گوشه از  در  میور  پاگرد  تاریک  ت ی  در  ابوالحسن  ابد، 

رود. البته نشیند زیر نور، در خود فرو میروشنای پاگرد می

نمی میدیری  مددکارها  میپاید،  آراد  سراغش.  گفت  آیند 

اند و ملکه سه بار گفته آری. ابوالحسن هم یکی دو بار آمده

  .اش زیر ستون نور غیب شدهدر حجره 

شوید و  ها را میوسواس دست و روی بچه   باوقتی ابولحسن  

میآن  خاصی  نظم  به  را  بچهها  و  عین  نشاند  کدام  هر  ها 

ی ملکه شتاب گرفته کشند و دست دهندهجوجه گردن می
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روم سرم  ی فرنی بلند است، من میشود و رایحه تکثیر می

کند  هام را گرم میگیرم روی قابلمه، بخار فرنی چشمرا می

راند و من از آداب و ادب ابوالحسن و عطر میبغض را عقب 

شوم و احساس امنیت و شفقتی  حضور ملکه، شیرمست می

شود که این روزها سخت به  ناپذیر در من تولید میآسیب 

  .آن محتاجم

زند به  بندد زل مینشیند در را میخواهرم ته اتاق عقبی می

کند  یم  نویسد و من را مطمئندیوار یا برای پدرمان نامه می

اش به بابا از چیز خلی نیست، نیاز و ارتباطی  که نامه نوشتن

درونی است. شاهرخ مسکوب هم تا مدتها بعد از درگذشت  

نوشته. اما خواهرم االن هرچه تالش  مادرش به او نامه می

زند به دیوار. پسزمینه: تواند بنویسد باز زل میکند نمیمی

سف را  کلمات  گوینده  اخبار،  ادا ت  داردار  هیستیریک  و 

جهانخوار  -کند  می هسته   -امریکای  ی بیانیه ...ایانرژیِ 

مامان خانم : بوشِ کثافت، سارکوزیِ میمون... عنقریب است 

همین روزها خواهرم مثل رمدیوس خوشگله که رفت هوا، 

ی دیوار غیب شود. من  میان تیغه  خودش را تطبیق دهد و

بیشتر اخبارآجین،  و  عزا  روزهای  آراد،  ب  این  آراد هستم.  ا 

ارمنی لبنانی کانادایی است. پدر و مادرش را در کودکی در  

از دست داده و خواهرش در آسایشگاهی در ونکور   جنگ 

کند. آراد قرار است جلوی مامان خانم شهادتین  زندگی می

خطبه  برایمان  هم  مهدوی  آقای  و  محرمیت بگوید  ی 

از گالش شکفته که .بخواند خانم گل  ارمنی ِ ی  مامان  ک 

می مسلمان  را  مینجس  تطبیقی  ادبیات  آراد  خواند  کند. 

البته در دانشگاه، نه مثل خواهرم که ادبیات را با خودش و  

تطبیق می مناسباتش  تلفیق  دنیایش و  از  آراد  دهد. وقتی 

شود.  زده میزند هیجانها از طریق ادبیات حرف میفرهنگ

فهمند  را نمیزمان  زنند  خواهرم و آراد که با هم حرف می

شود، اندازد و آینه در آینه میخوب که صحبتشان گل می

کم خانم  زیاد مامان  را  اخبار  داردار  کم،  کم  خیلی  کم، 

شود، ناخودآگاه بلندتر حرف  شان نمیها حالیکند و آنمی

زنند و غرق در بحث کارکرد اسطوره دیگر صداشان به  می

کند، داردار صدا  غیان  که ط  رسد و عین آب رودخانههم نمی

  .کندو سیما تمام خانه را قرق می

میدانید؟ راستش دار دار اخبار، صدای نوحه یا کیفیت آبدوغ  

های صدا و سیما نیست که آدم را ها و سریالخیاریِ برنامه

کند. خب باید بپذیریم که امکانات و ذوق هنری  روانی می

این   ابتر  هست،  شناسی در این حد است کهو سطح زیبایی

کامال   مقابلش  در  ما  که  است  وارونه  پوستین  این  و  ریا 

ایم. ما  من و خواهرم سخت در رنجی .ایمدفاعسالح و بیبی

خواهیم مادرمان را دوست داشته باشیم. ما از نگاه کردن  می

می پرهیز  یکدیگر  به  و  مادرمان  شکست  به  ما  کنیم. 

اشتن، تلخ  وست داز د  ایم. و در کنار مادرمان ناتوانخورده 

اش عوض شده، شرم و حس  ایم. خواهرم باز شکلو تاریکی

کرد  گناه، زالل درونش را کدر کرده. اوائل خود را راضی می

خاطره یاد  به  مادر،  مقام  خاطر  به  شاهرخ که  مادر  ی 

خانم   آن  خاطر  به  و  گاری  رومن  مادر  خاطر  به  مسکوب، 

می سلینجر  که  آنچاقه  خاطر  به  پذیهگفت،  ما  امان  رای 

کند حالتی از عجز  اش نمیها هم راضیخانم است. اما این

اش هسه،  دارد. به قول خودش خجل در حضور دوست یگانه

گی با جهان از یاد برده در طلب و طیرانی است  آداب یگانه

تا بتواند همین مامان خانم را دوست داشته باشد و مامان  

تواند؟  طور میبرادرمان چصداش کند. البد شدنی است پس  

اش است؟ های مامان خانم را حالینکند او هم غش کردن

گویم تقصیر  دهد؟ من که میطور واکنش نشان میاما این

طوری مذهبی  این دار دار صدا و سیماست. مادر ما اصال این

طور  نبود. این کدام مذهب است که یک پیرزن را وادارد این

کشت، اراذل   فق را بایدبگوید منا با لذتی خشن، آیه بخواند

بدحجاب و  شوند  زده  دار  باید  اوباش  ذلیلو  مرده  های 

چشمشان درآد. و بگوید سنگسار برای درس عبرت خوب 

 است؟؟؟ 

که با دعا  گویم ادای غش کردن مامان خانم و اینمن که می

و ثنا و صلوات ما را اسیر و عبیر منافع خودش کرده و ریا،  

  .دار صدا و سیماستاز دار ها همه ینریا، ریا و ا

را  وقت ما  صداش  تو  رعب  با  خانم  مامان  که  هایی 

آفرین، صدآفرین،    :زندخواند و دو انگشتی دست میفرامی

ی مسلمان، یک  یک پسر هفت ساله  -هزار و سیصد آفرین

ربات ساخته که مغز متفکر دارد و یا ایران فیل هوا کرده و  

کند  لی می  ی لی لی زند و لمیموشک ساخته و باز دست  

گیرد  شود، رعب صداش اوج میکه اسرائیل یک شبه دود می

زند و ما جرأت نداریم ندویم به طرف صدا و  و ما را صدا می

هاش تشر  سیما و جلوش مثل شتر زانو نزنیم. و بعد با چشم
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زنیم به صدا  خبران. ما زل میزند: ای ابلهان و از خدا بیمی

نعه سرش است، هم  قنگار هم مر جوان خبرو سیما، دخت

شود،   پلوغ  شلوغ  یا  کنند  در  بمبی  وقت  یگ  )اگر  چادر. 

 (.خبرنگار چطور با چاقچور فرار کند

هایی  نعه دارد هم چادر، وقتقهایی که خبرنگار هم موقت

هاش هست و با انگشت اشاره  که مامان خانم تشر تو چشم

د کشت  گوید منافق را بایکشد و میخط پخ پخ به گلو می

ی ی شانزده ساله سینههذهن من، حمید و سمیّ)منافق توی  

هایی که صدا و سیما حیاط  اند( وقتدیوار در خون غلطیده

کالس یا  میمدرسه  نشان  را  دوم  و  اول  دهد،  های 

مدختربچه  آن  توی  خنده  و  شادی  از  پر  های  نعهقها 

  هایی که روزها وتهای تارک دنیا، وقکننده عین راهبهخفه 

خوان  هایی که نوحه های وفات پشت سر هم بیفتد، وقتشب

ناله به  موهاش چرب باشد و حالتی نه از حزن، بلکه از چس 

جوار و  نمیح اعضا  آنوقت  باشد  ایناش  چه دانم  همه  ها 

آید که حالتی وحشی و روانی در من  جوری کج و رج می

می میتولید  دلم  که  کنشود  فرار  برویم  خواهد  آراد  با  م 

ام را جر بدهم،  هایم را بکنم، یقهراه لباسپارتمانش، راه به  آ

طور که به ارمنی  صدای حیوان از خودم درآورم و آراد همان

گوید من را بکوباند به تخت و من  یک چیزهایی زیر لب می

را از زمین وا بکند تا من غرقه در لذت ناب، میان بازوهاش  

  بگیرد و به زبانی   تنگتر مرا به خود  هق گریه کنم و او هق

فهمم اما لحنی نوازشگر دارد برایم الال بخواند و مرا که نمی

  .به شکل انسانیِ خود بازگرداند

بخشد  ی فرار به من امید میمن در فکر فرار هستم. انگیزه

شود گوید از سرنوشت نمی کند. آراد میو دلم را خنک می

شود فرار میپدر و مادر و کشور هم نگوید از  فرار کرد. می

ها به دنبال و پشت سر ما هستند یا ما به دنبال و  کرد این

می آسان  آراد  آنها.  جستجوی  خندهدر  و  بازی  به    گیرد. 

می نمیبرگزار  باورم  اما  کند.  بگوید.  اشهد  و  بنشیند  شد 

ن اشهد گفت و شیرین آ گفت. دستش را گذاشت روی قر

ان و  قران  گفت  کاخندید  و  ریشه  تورات،  و  رکرد  جیل 

اش با  ها در آفرینش و فطرت یکی است. آراد میانهاسطوره 

او  با  اطوار  و  ادا  و  زبان طنز  به  و  است  مامان خانم خوب 

می حالتحرف  است.  زند.  برادرم  مثل  خانم  مامان  با  اش 

االن که یادم    زد. برادرم هم با مامان خانم زیاد حرف نمی

زد یا مثل  یزد با آهنگ سوت مف نمیآد اصال باهاش حرمی

کرد. آراد مامان خانم را برده بود بیرون  اپرا برنامه اجرا می

ی ملکه ی درجه یک خریده بودند. سر راه سری به خانهمیوه

حظ   دیده،  که  را  ملکه  سربند  خانم  مامان  بودند.  زده 

خانم   مامان  است.  سودان  اهل  ملکه  گفته  آراد  وافرکرده. 

را آره. مامان خانم آراد    لم؟ و ملکه سه بار گفتهپرسیده: مس

آستین بعد  فرنی ِ  فرستاده کره خریده.  و  زده  باال  را  هاش 

ها دلی از عزا درآوردند و  ی یک درست کرده و بچهدرجه 

گرفتند.   تحویل  را  خانم خوب همدیگر  مامان  و  ابولحسن 

پرسید که ابوالحسن چند سالش است و آیا نامحرم  حاال می

 . یا نه است

لفن زد گفت ملکه حالش آراد سراسیمه تیک شب دیر وقت  

به هم خورده. اولین بار بود که ما ملکه را خوابیده دیدیم.  

زدند زیر گریه.  کردند و پقی میزده نگاش میها وحشتبچه 

ها را جمع کرد توی یک اتاق. ملکه سه بار گفت  خواهرم بچه 

چشم و  قرآره  مامان  گذاشت.  هم  را  سرگرفت.  هاش  آن 

د بود. اورژانس رسید. ابوالحسن در تاریکیِ  ی بلنی فرنرایحه 

شب جای ستون نور دو زانو آرام در خود نشسته بود. ملکه  

  .را بدون آژیر و سر و صدا بردند. مامان شیون کشید

ریزی شد و مادرها و مددکارها آمدند  مدتی گذشت تا برنامه

بردند بچه  را  با کره فرنی میها  پخت . در آن مدت، مامان 

ی شدند بهانهها به مامان آویزان میها. بچه  داد به بچهمی

می را  قطرهملکه  مژهگرفتند.  الی  اشک  درشت  های  های 

گیر نمیمی  بلندشان  مامان  بگیرد.  کرد.  را  کدام  دانست 

می ناز  یکی  یکی  را  میسرهاشان  جانم.  کرد  جانم  گفت 

کرد ناز  دستهنگام  مین  شتاب  مثل  هاش  و  گرفت 

شد. کس وکاری برای ابوالحسن  می  ه تکثیرهای ملکدست

کند.  رود و با آراد زندگی میپیدا نشد. ابوالحسن مدرسه می

با کره درست آید خانهعصرها می مامان براش فرنی  ی ما 

کشد. خواهرم برای پدرمان  کند. تند تند دست سرش میمی

 .ما خوب است ینامه نوشته حال همه
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 هاشمی شریفه بنی 

 
 ... سه نقطه  

 

خونم ای رو که میذارم الی کتاب تا صفحه انگشتم رو می

کشم  از دست ندم. بالشم رو که س ر خورده و اومده جلو، می

 ام عقب، خودمو هم. آها، حاال راحت شد. استخونای دنبالچه

می دردی  خشک کنه.  چه  شده.  تموم  روغنشون  انگار 

 خشکن. 

بندم.  اب رو مینه، بهتره یه تکه کاغذ بذارم الی کتاب. کت

کشم  رو می کنم. پتوحاال با خیال راحت جام رو درست می

از پنجره به باد و  تا رو سینه ام. صدای بارون زیادتر شده. 

نگاه می آبشاری ِبارون  اونجا نمیریزش  بارون رو کنم.  شد 

نم بارون بود  پنجره کوچیک بود و باال. فقط صدای نم  دید. 

ریخت درست  روونی میگار ازشیای که انو صدای آب باریکه

پشت دیواری که باالش پنجره بود و ازش کورسوی نوری 

از پنجره می اومد. دیوار روبرویی خیلی بلند بود و چشمم 

آفتابکی که میفقط دیوار رو می باال، رو    افتاددید وگاهی 

ام. صدای بارون حال و هوای  بیرون رو، دیوار روبروی پنجره

ام داشت.  خودش می آورد؛ چیزی که نگهصدای زندگی رو با  

 های او. بعد هم نامه

 شه.  ذاره رو میز کنار دستش، پا میش رو میروزنامه

 ؟ خوریتو هم چای می -

   آره مرسی -

می یکنواخچشمام  »صدای  کتابم:  رو  با  ره  که  ماشین  ت 

خواب  به  را  مارگریتا  بود،  پرواز  در  زمین  از  زیادی  فاصله 

 گرمای مطبوعی داشت.« فروبرد وماه هم 

ذاره رو میز، چای من هم اون ور میز،  و میر  چای خودش

 جلوام. 

   مرسی.  -

کنه و دوباره غرق  زنه، تا میداره ورق میروزنامه رو ورمی

پاهاش رو درازکرده روی  شه. لم داده رو مبل و  خوندن می

 ی روبروش.  چهارپایه

کنم. از  شن می دارم، تلویزیون رو رودستگاه کنترل رو ورمی

ی ندازه به صفحه پرم. نگاهی میاین کانال به اون کانال می

 تلویزیون و بعد به ساعتش.  

 !  چند دقیقه دیگه اخباره -       

گشتنم تو کاناال  تونم فیلم ببینم، یعنی که  یعنی که من نمی

دارم کنم. چای رو ورمیو خاموش میر  ول معطلیه. تلویزیون

نوشم  کنم. یک قلپ چای میهام باز میو کتاب رو روی زانو

 خونم:  و می

هایش را بست و باد را واگذاشت تا با صورتش بازی  »چشم 

اندیشید.«   ی غریب میکند و با اندوه به آن ساحل رودخانه

هائی رو  کنم؛ جزیرهل و تهِ دریا رو نگاه میام تو ساحنشسته 

رفته که حاال یه دست مث سلسله کوهی که تو مِه قرار گ

هیلی   باشه، تمام وسعت نگاهم رو درخودگرفته. باد آروم س 

ها؛  ام تو ماسه از رو دریا موهام رو به بازی گرفته و من نشسته 

رو  هام  نشسته و نامهشاید درست همون جائی که او هم می

 خونده! می

 دارهپرم. گوشی رو ورمیزنه و من از جا میتلفن زنگ می

 ؟ بانت تو چطوریالو...سالم...قر -      

می خارج  اتاق  از  دست  به  چایگوشی  هورتی  شه.  رو  ام 

رو میمی پتو  باال.  چونه کشم  زیر  تا  رو کشم  و چشمام  ام 

 بندم. می

مینشسته  انشاء.  سرکالس  چیزی  ام  یه  و  از  میآد  خونه. 

 ؟  این دیگه کیهپرسم: دوست بغل دستیم می

میگه:  می گاهی  فالنیه،.هراز  دبرادرِ  رو  ادبییپلم  آد.  ش 
   ش روهم بگیره.آد شبانه دیپلم طبیعیگرفته می

خونم،  شه، همین طور که دارم انشام رو مینوبت من که می

، درست روبه  کشه وسط کالسش رو میبینم که صندلیمی

شن.  زنه به من؛ طوری که همه متوجه می روی من و زل می

قوا س  لرزه. صدامدستام می تمام  با  کنم  عی میهم شاید. 

خودم رو نگه دارم و ادامه بدم. از یه طرف تمام تنم یخ زده  

شه. ولی باید تا  و از طرفی عرق کردم. زبونم داره خشک می
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کنم تموم  رو  انشام  و  وایستم  که    آخر  باشم،  خونسرد  و 

 نیستم.

اس بهم  شه اون بسته رو که تو قفسه میگه:   از تو راهرو می
 بدی؟ 

آد یا از ته چاه؛ شاید هم  ور دورا میصداش انگار از اون د

ی کتابا  گوش و حواس منه که ته چاه گیر کرده. به قفسه

بینم که  کنم؛ یه ردیف کتابای خاک خورده رو مینگاه می

سال نشدن.  هانگار  گردگیری  گرد  ا  رو  کتابا  وقته  چند 
 ؟ نگرفتم؟ اصالً این چند وقت کجا بودم

   کردی؟اش پیدگه:  می صداش که حاال بلندتره

 نه!    -

خوره به کتابی که  کنم. چشمم میدوباره به قفسه نگاه می

رو   همدیگه  مدرسه  تو  که  وقتا  همون  بود؛  داده  بِهِم  اون 

 به هم نامه بدیم.  دیدیم؛ قبل از این کهمی

کنی؟ مگه  چیکار میگه:  آد تو اتاق. میتلفن به دست می
 ؟ بهِت نگفتم بسته رو بیار

 رجاش.  ه سذارتلفن رو می 

نکردم     گم:می قفسه پیداش  به  سر  با  اشاره  و  کتابا  ی 

 کنم.  می

ی کوچک سفیدی رو که روی یه ردیف کتاب  ره بستهمی

 ؟   این چیه؟ کوری مگه پس گه:   داره و میگذاشته، ورمی

 ... ی بزرگهفکر کردم یه بستهگم:  می

می حرفم  می  پره:  تو  نگاه  میاگه  حواست  کردی،  دیدی! 
 ؟  ستکجا

 ؟ راستی حواست کجا بود  گم:  کنم و به خودم مینگاش می 

دیدم، ولی چیزی رو که  دیدم؛ یعنی میکردم و نمینگاه می

 برد.  رو باخودش می خواست و اون شیئ حواسمچشمم می

اون چه می دونه که من چِمِه! از کجا می  گم:  به خودم می
ستان من  دونه که یه تکه ازمن کنده شده؟ یه قسمت از دا

به آخر رسیده؟ تازه بدونه هم چه فایده؟ شاید بدترم بشه.  
 بهش نگم.  نه! بهتره که اصالً 
خوابم که  ام و از اون ور میکشم تا زیر چونهدوباره پتورو می

بندم  اصالً نبینمش و اون هم اشکام رو نبینه. چشمام رو می

می دلم  تو  مث  ولی  ببینم،  اولِ ِاول  از  رو  فیلمش  و  خواد 

ان بینم که گوش تاگوشش نشستهام، اتاق پ ری رو میخواب 

زنه، یکی گریه  گردونه. یکی حرفش رو میو کسی چای می

پائینهمی سرشون  من  مث  هم  بعضیا  خودشون   کنه،  وتو 

 غرقن.   

ی اول چی بود؟ کالس انشاء. آره، چی پوشیده بودم؟  صحنه 

بود. خواهرم ب رام دوخته یه تونیک شلوار که اون وقتا م د 

 اومد.  بود و خیلی ازش خوشم می

ی بعدی چی  خواستم فیلم او رو ببینم. صحنه نه، نشد. می

.  بود؟ آره، دیدنش تو حیاط مدرسه و اون گفتگوی کذائی

خوندن شعر و...چه دورانی بود! دوستیای قدیمی، اون روزا،  

 مدرسه...  

 شه؟  نه! نه! اصالً چرا فیلمش هی قطع می

   ضی؟مری چته؟ -      

می بهشه  پشتم  که  طور  ندارم،    گم: همین  حوصله  نه. 
 ام. خسته 

خب پاشو گه: ندازه به من و میزیرچشمی نگاه کوتاهی می
 . اتاق خواب، راحت بگیر بخواب برو

  فکر بدیگم:  ی تکون خوردن ندارم ولی به خودم می حوصله 
شب به  دارم؛  . سست و بی حال کتابم رو ورمیهم نیست

  خیر.

روشن می رو  تلویزیون  به   گه:کنه، میهمین طورکه  شب 
پاش رو دراز میو دوباره می  خیر کنه رو  شینه رو مبل و 

 .  ی روبه روشچهارپایه

رم تو ی دندون شستن رو هم ندارم. همینجوری میحوصله 

ی بعدی؟ ولی دوباره  بندم. صحنه رختخواب و چشمام رو می

می شلوغ  اتاق  اون  کساییاد  میافتم؛  که  میی  و  رن. آن 

خنده پچی؛  پچ  و  گریه سالمی  از  تر  غمگین  که  و  ای  س 

 مونه. بعد...هایی که تو گلو میگریه

ی اول بینم فقط همون چند صحنه شم میصبح که پا می

که   وقتی  دیگه.  جای  رفته  یا  شده.  پاره  هی  فیلم  و  بوده 

  دیدم. اما بعد کهگشتم، فیلم او رو میدنبال یه چیزی می

خواست فیلمش رو ببینم، ناخودآگاهم هی اون رو  دلم می

م بوده که  کرده. شاید هم چون یه قسمت از زندگیپاک می

استان قشنگی که خوندی، خوشت اومده  گذشته؛ مث یه د

می دلتنگ  اولش  شده.  تموم  ادامه وبعد  داستان  که  شی 

گی خب اینم مث داستانای  نداره، ولی بعدش به خودت می

فرا اما میموش میدیگه  یه  شه.  تو  داستان،  این  دونی که 

گوشه از ذهنت ضبط شده، گرچه جلوی زندگی معمولیت  
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شی که  ای و... متوجه میطرهگیره؛ گاهی یادی و خارو نمی

هاست دیگه هیچ چیز اونقدر تکونت نمی ده و متحیرت سال

آد  نمی کنه. همه چیز انگار پله پله و قدم به قدم پیش می

 شه.  نده میتیکه ازت کو تیکه 

ها رو یه جوری ادامه  کنی شاید بتونی صحنه حاال سعی می

بعضی صحنهبدی. می خودبه بینی  میش ها  جور  بی  خود  ه، 

اون که خط ممتد زمانی داشته باشه. یه جایی یه تصویری  

حک شده؛ یه صبح زودی تو یه اتاقی با اون  تنهائی و مثالً  

حوا دارین درس می ولی  تنها چخونین،  به  که ستون  یزی 

نیست، درسه. خورشید خانوم هنوز سر نزده. صدای جیک 

  جیک گنجشکاست و برگای پائیزی درختا که گاهی تو هوا

ی  ی جلوی نگاهت و سپیدهریزن از پنجره شن و میول می

ریزه و بوی تن او که  لرزه و فرومیصبحه و دلت که داره می

تا ته نگاهت و   می کشدت طرف خودش و نگاهش که رفته

لرزه، ولی هردوتون که خشکتون زده دست و دلتون که می

نه    و ترس که تمام وجودتون رو گرفته؛ ترس از چیزی که

 تونین وصفش کنین.  دونین مال چیه و نه میمی

بینی که تو اتاقی. یکی سالمی می ده و توبا لبخند  باز می

ت  کنی که طرف پهلودی، خودت رو جمع میسرتکون می

 ندازی پائین.  ت رو میجا بگیره و سر

ری تو تصویر بعدی که از هم دلخورین و هیچ کدوم  حاال می

نمی چیزهیچی  همه  می  گین؛  سکوت  لج  تو  تو  گذره، 

حق با اونه، این  کنه  بازی ِجوونی. این که هرکدوم فکر می

خواد خودش نباشه که سرِ حرف رو که هر کدوم دلش می

دلش َپر می زنه که یه حرفی زده بشه؛ تو  بازکنه، با این که  

هات، بغلت کنه،  ره رو شونه اکه دستش رو بیکه منتظری  

این کاراش تو سکوت به تو حق  موهات رو نوازش کنه، با  

 بده و... 

می نگاه  رو  تو  ساعت  دارم.  کار  هزارتا  نیست.  او  کنم. 

 زنم. آخرش چی شد؟  رختخواب غلت می

ته. هرکدوم رفته پی کار  گذشها  تو یه کافه نشستیم. سال

از اون وقتا. مث  ها میشینیم و ازگذشته خودش. می گیم؛ 

کنیم و بعد مث  میزنیم، بحث  دوتا دوست قدیمی حرف می

دیم، روبوسی و  دوتا دوست قدیمی دست ِهم رو  فشارمی

دونم که این آخرین باریه که  کنیم و من نمیخداحافظی می

 بینمش. می

می خوابم  گذشته.  م.  افتیاد  ازکار  کار  دیگه  اما  خوابم،  تو 

 خوابی که واقعیته.    

 
    2004نوامبر 
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   رضا اغنمی 

 

 های گریان   شکوفه 

خانه را که اجاره کردند مرد نفس راحتی کشید. حیاط پر  

باغچه و  داشت  برش،    درختی  و  دور  در  چند کرت  با  ای 

های قرمز شکمو. تا یکی  ی  حوضی مستطیل شکل با ماه 

 . کردند  آرایی می شد مقابلش صفی ک حوض منزدی

اج عجله  با  را  خانه  مادرش  فوت  با  خانه  و  مالک  داده  اره 

اسباب و اثاثیه را بین وراث و دیگران پخش و پال کرده و به  

شماره   با  همراه  خانه  کلید  که  روزی  بود.  برگشته  آلمان 

داد که اجاره را سرماه واریز   ش را به او میاحساب بانکی

اگر در گوشه و کنار خانه چیزیکنند   پیدا کردید    گفت: 

شیر مثل  حالله  خودتان  با    مال  کتایون  همسرش  مادر. 

حوصله به در و دیوار خانه پاسخ داد:  نگاهی زیرچشمی، بی

ینیم جز قورباغه و موش  ی   تو این خانة کهنه و قدیمی که می 

چیز به درد خوری گیر نمیاد! طرف زد زیر خنده گفت خدا 

آخ  را چی   بود گفت  مادر  کنار  بچه که  پسر  دیدی خانم! 

که ملوسم تنها نمونه! مالک  ی دیگه میاریم    جون یه گربه

ش گرفته بود گفت حق با آقا    که ازشیرین زبانی بچه خنده

از اسباب  کوچولوست و رفت. دو روز ها    کشی، نقاش  بعد 

هم با تمیز کردن در و دیوار کارشان را پایان دادند. اثاثیة 

ها بین    بندی اتاق م  ها چیده شد. سرهفته بود که تقسی  ق اتا

ی بگومگو مشخص شد. خانه با شش اتاق  ها البته با کم  بچه

یک اتاق    قبال  ها که  اختیار کرده بود. بچه  همه را صاحب

   می  راه  کرنه  خواب سه نفره داشتند تا پاسی از شب هرنه

و    هر  حاالند،  انداخت شدند  مستقل  اتاق  یک  صاحب  یک 

نیاورد.    ولی هفته  حت.  را هریک   ظاهر  در   ای بیش دوام 

ها بعد از شام، دو خواهر با    ی شباتاق مستقلی داشتند ول

های مدرسه   ها مشق  در یکی از اتاق   هاختالف سن دو سال

و بعد بازی و دو پسر در یک اتاق، یکی کالس دوم ابتدایی  

واقع در نقش معلم خانگی    هفتم که در کالس    بزرگبرادرو  

 .  را برعهده داشت ککوچ برادر رس و مشقد

عجله دوید اتاق نشیمن که بیایین   در یک روز تعطیلی، ندا با

که روی مبل دراز کشیده وسرگرم  فشین  اببینین چه خبره!  

مطالعه بود هل کرد و گفت چی شده؟ دخترش دست پدر  

ترسم. پدر جلو    را گرفت و کشید که پاشو بیا باال ببین می 

ندا   و  پلهافتاد  از  دلهره،  با  سرش  رفتند:     پشت  باال  ها 

وار بکوبم که انگار چیزی از پشت خواستم میخی به دیمی

کنده شد. افتاد رو زمین. ترسیدم و دررفتم. من از امشب  

اتاق نمی این  از همکالسی  خوابم می  تو    ام ه  ترسم! یکی 

  یا میان توه   . شبتخانه دایی جان من جن هسوید  گ  می

وید  گ دیده می  را آنهام هرمز ا . پسر دایی قصندر حیاط می 

چهل   کوچولو با سی  وقد و قواره    ن یه شکل و یهوشه  هم

باور مکن دخترم   ار  احرف ه   این  . پدر گفتهستند  سانت قد 

برای سرکیسه کردن   ه اندفالگیرا راه انداخت  ااین مزخرفات ر

 .عوام

ر  ای آرام چند باه  ندا جای میخ را نشان داد. پدر با مشت 

روی  ای و باریک است.    ید و گفت دیوار تیغهبه دیوار کوب

ن و قالیچه را جمع کن. تیغه را ابپوش  را  اب و اثاثترختخو

ن پشت چه خبره؟ به صدای مادر  آباید خراب کنم ببینم  

داد می  حاضر  که  ناهار  بچه  استکشید  پایین.  ها    بیایین 

روبه    ها با عجله دویدند سرمیز غذاخوری، پدر  هریک از اتاق 

. اما  گردم باال نگران مباشمیندا گفت بیا بریم بعد از غذا بر

 !  گوناگون فرو رفته بودار فکاخودش در 

به پسر بزرگش بهرام گفت اگر کاری نداری برو نردبان فلزی  

را ببر باال اتاق ندا. بهرام گفت چشم در خدمتم کاری هم  

که  گفت بهتر! پس باش تا کمکم کنی. غذا  فشین  اندارم.  

وقتی  فلزی رفتند باال. پدر    تمام شد. پدر و بهرام با نردبان 

شود شکافت،    ای را راحت می  مطمئن شد که دیوار تیغه
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دست به کار شد. مادر به سر و صدای ریزش دیوار آمد باال  

این کارها چیست عمله که    د کنی  وار دیوار خراب می  که 

و ریخت به ی باال شکافته شد    ای از نیمه  ناگهان دیوار تیغه

 . ت و سقف نیمه تاریکی پیدا شدهمان پش

بیشتر کنجکاو شده بود، گفت پدر جان بیا پایین  بهرام که  

ی دیوار باقی را بهرام برداشت.    باقی کارها با من. حاال نصفه

از تل خاکروبه دیوار فرو رفته در پشت، فضای نیمه تاریک 

رهای  های چوبی فرو رفته در دیوا  راهرویی عریض با گنجه

نه!«  مادر اینجا گنج قارو»ریاد کشید  آجری دو طرف. بهرام ف

 !«  »مواظب مار نگهبانش باشواب داد ج تأملبی 

زدگی نگرانی مبهمی در دلش رخنه   مادر که با همه ذوق 

بچه بود،  کن  کرده  کمک  تا  زد  صدا  را  آت نها  و  خاک  د 

ی    ها را در گوشه  آشغال اتاق ندا را تمیز کردند. خاکروبه

ای پخش کردند تا کسی متوجه تخریب دیوار    ه گونهاط بحی

 . نشود

ها   ها و کاردستی فروش دو تا تابلو نقاشی و برخی مجسمه 

هاست، خیلی محرمانه و به   گفتند همگی از عتیقه  که می 

. به پیشنهاد  دور از چشم آشنایان و دوستان آنجام گرفت

آثار،   آن  درآمد  شد   قرار  شرکت،   ی  خبره  حسابدار 

  هابچه  قید این که وکالت تام از"رحسابی بنام کتی خانم با  د

و نگهداری شود. کتی خانم    بانکی  واریز  ، در"داشته باشد

شوهر هآ!«  کشم   می  باال  را  همه  خورم  می   «   با  گفت 

با تست«.  مال  »داروندارم  گفت  و   لبخندی  سر  به  اشاره 

رفت    فکر  اینا دست شماس! کتی خانم تو  گردن حتی اختیار

راس   نگاهی سرد به  همسر آرام زیرلب گفت »انشاهلل که  و با

 گفته باشی! «. 

بردار    عنوان نقشه  که در یک شرکت ساختمانی بهافشین  

می حقوق   کار  و  راه  ب  کرد.  شرکتی  بعد  مدتی  بود.  گیر 

 انداخت در همان تخصص خودش. در دورانی که کشور رو 

همکاری   رفت کارهای بسیاری با   به سازندگی و پیشرفت می

برنام و مهندسین مشاور  سازمان  و  اه  داد  مالی  نجام  رونق 

فرانسه  به  تحصیل  برای  دخترش  دو  هر  کرد.  پیدا  خوبی 

رشته در  ناهید  در   رفتند.  ندا  و  ارشیتکت  و  معماری  ی 

 . ی پزشکی سرگرم تحصیل شدندرشته 

رفتن دو فرزند خانواده به خارج ازکشور، خانه را خلوت کرده 

کمتر  وکه یکرنگی بین پدر و مادر رنگ باخته    ینبود. و مهم ا

 د پدر سرمیز شام در خانه حضور داشته باشد. دیر شبی بو

بار پسرش با نگرانی پرسید    آمد آن هم مست! یک   وقت می 

مستی این  با  چطو  می   پشت  »بابا  خانه   رل  به  تا  شینی 

پرسید   دارم.  راننده  میام  ماشین شرکت  با  برسی؟« گفت 

می کجا  مشروب    نیخور  شام  که  رستوران  همان  گفت 

ن کلوپ فرانسویا؟ پدرسکوت کرد  خورم. بابک گفت همامی

مستی و راستی   دگفتن  قدیما می»  گفتو گفت بلی. مادر  

کلوپ   شده،  رو  و  زیر  و  خورده  بهم  چیز  همه  حاال  اما 

ها هم از خیابان زاهدی اسبابکشی کرده و رفته    فرانسوی

ده باشد زل  تی از سرش پریپدر انگار مس    روزولت شمالی! « 

 ! گفت خودتی می   ش  اهزد به صورت مصمم کتی، که نگ 

ی پدر و    روزانه  عصبی  و   آن دو برادر از بگو مگوهای تند 

مادر به تنگ آمده بودند. یکبار پسر بزرگ عصبی شده داد  

  ا و دلخوری شماها من ه  زد این قهر زهرماری و اخم و تخم 

  نم. حواسم پیش شمااونم درس بخاتو  مریض کرده نمی   را

 چرا پنهان می یتان چیست  علت قهرها  نمی دانم  ستدوتا

در یک روز تعطیلی که مادر خانه نبود، بابک هم  ؟!  کنین

رفته بود بازی فوتبال، بهرام از پدر پرسید: »بابا جون تو رو  

گفت: »به  گه؟  کار کرده م   خدا بگو چرا با مامان قهرین؟ چی

  هاگفتم به شما» کشیدفریاد   « اخم کردهشماها ربطی ندار

 یست!مربوط ن

  می   را  پرسم همین  از مامان هم می   گفتریزان  اشکبهرام  

داد    ار   . اما دو سه روز پیش یه جور دیگه پاسخ منویدگ

ا نبود. خیلی ترسیدم. از آن روز بد جوری ه   که مثل قبلی 

فرو رفت وبعد خیلی    ! وقتی پرسیدم تو فکرم ناراحت و نگران

. آری جان دلم یدفهم  ی گفت: »پسرم بعدها میآرام و جد

کرد. بوی غریبی    م می هنگا  ریبا نوع دیگ  د!  فهمی  ا میبعده 

ریخت. طاقت نداشتم چشمان   و غربت داشت و اشک می

اشکآلود مادر را ببینم. با بغض گره خورده در گلو گفت: از  



 18  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

27 

 

دو تا خواهرهای خارجتان دلم قرصه، شما دو برادر به درس  

 د«.  ن برسیوتاو مشق

                                                                                               

جز سکوت در این ماتمکده    هم  ای  چارهر»مامان مگگفتم  

و   راحت  فکر  نوشتن  مشق  و  خواندن  درس  اما  داریم. 

آینده میروحیه  به  امید  ... گریه مجالم    ی  اینکه  نه  خواد 

 «.   ریخت  بغل گرفته بود و های های اشک مید مادر مرا  ندا

ناگهان   به  خانم  کتی  همسرش  که  بود  روزها  همین  در 

ای رد و بدل نشد. و این مسئله   تقاضای طالق کرد. مهریه

 ظاهراً به سخاوت و بزرگواری کتی خانم تعبیر شد. ولی از 

خانواده  نظر و  فرزندان  بیشتر،  و  طرفین،    نزدیکان  های 

ا»نفر رهایی  و  پولدار شدن  ت  اثر  در  زنجیر شوهری که  ز 

اخالق و عواطف گذشته خانوادگی را زیر پا گذاشته و همه  

 . دافتاها    چیز را نابود کرده« بر سر زبان

ی مردی شده که    شایع شد که کتی خانم عاشق دلباخته

اهل   و  نامدار  هنرمندی  بود  او  ویلن  و  تار  معلم  زمانی 

ما حریف مادر نشدند.  ا  الش کردندها خیلی ت  موسیقی. بچه

  ریش  خواهش و تمنای   ها تا  دخالت و وساطت قوم و خویش

را  مهریه  خانم  کتی  نرسید.  جایی  به  خانواده  سفیدهای 

با زندگی مرفه، به    به ظاهرا  بخشید با داشتن چهار فرزند 

    بول درآوردندتانخبر از همه با همان آقا سر از اس  ناگهان، بی 

اختالف بین فرزندان و پدر، به درون ز خانواده،  با رفتن مادر ا

با   پدر  شد.  بیشتر  روز  به  روز  و  کرده  رخنه  هریک 

»بین مردم آبرویی برای من      که  سرافکندگی و گفتن این 

نمانده هرچه زودتر باید این خاک را ترک کنم و باقیمانده  

عمرم را جایی بگذرانم که کسی این آبروریزی خانوادگی مرا 

زمین بیگانه و ناشناس. همین قصد    . یک سرداشنشنیده ب 

عواطف  ویرانی  مهمتر،  و  سنگین  اندوه  و  غم  کم  کم  پدر 

 .بود هدو فرزند پریشان ریشه دواند جان در دل وخانوادگی 

رفت. نه خورد و خوراکشان   اجاق خانواده رو به خاموشی می 

  و  میز غذاخوری معلوم بود و نه دیدار پدر و جمع شدن سر

های خانوادگی. مدتی بود که پدر    دهو خنشنودها  گفت و  

شد. بدون سالم    وارد خانه می  تیلهای شب مست و پا  نیمه

بدون    ا حت  .وعلیکی یا گفت و شنودی با دو فرزند در انتظار

اعتنا به حضور آن دو   بی، پرسش بچه ها   هر  جواب سالم و

 . افتاد تو رختخواب رفت و می  جوان به اتاقش می 

خانم مادر،    خدیجه  رفتن  از  پس  که  قدیمی  پیشخدمت 

  آمد و به کارهای خانه و پخت و پز می  هرروز صبح زود می

گشت، از    اش برمی  رسید غروب پس از تهیه شام به خانه

سامان خانه و رفتار پدر با فرزندان، روزی صبح   به  وضع نا

 رو در روی صاحبخانه ایستاد و گفت:  

مه پیداکند، از دست شما  ااگر این رفتار شما با اوالدتان اد

که هنوز حالت نیمه مستی را  افشین  شکایت خواهند کرد!  

داشت، با تعجب، با نگاهی تحقیرآمیز خیره شد به خدمتکار  

  ا مربوط به من ه   و گفت برو به کارهای خودت برس! این

   شما« خدیجه خانم نه برداشت و نه گذاشت گفت   به  نهاست  

با لحن  افشین    پیش خودم.    م بر  ا را می دوت   من از امشب این 

  رفتکیفش را برداشت و  تمسخرآمیزی گفت باشه ببینیم!  

 سرکار.  

های شب مطابق معمول وقتی به خانه برگشت، وقتی   نیمه

همه تاریکی  دید  و  سکوت  غرق  نیست    جا  کسی  و  ست 

ها را صدا زد که کسی نبود پاسخ بدهد.    وحشت زده بچه

جا را   ها سر زد همه  ق ها را روشن کرد و رفت به اتا  چراغ

افتاد. و زیر یاد خدیجه خانم  تازه  بر    خالی دید  لب گفت 

های مرا همنشین بچه کلفت و نوکرها    پدرت لعنت که بچه

 !کردی

خانه   پرسان  پرسان  بود  آمده  دنبالش  راننده  که  صبح 

خانه را زد    خدیجه خانم را پیدا کرد. وقتی مطمئن شد در

ها  رد و تعارفی حال بچهکو خدیجه خانم با دیدنش سالمی 

با پسر    درا پرسید گفت رفتن مدرسه دیشب هم راحت بودن

امروز هم    د آشنا شدن  دکه همسن و سال هستن  مو دختر

لطفاً از      پرید وسط حرف و گفتافشین  جا    این   دنیقراره بیا

.  یدچند روزی پیش ما باش  یید کنم هم بیا  شما خواهش می

های بد و هولناک وضعم  امد پیشها را نبینم با این    اگر بچه
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. مقداری اسکناس داد گفت حتماً امشب زود  ود  ش  بدتر می

 .  پخت لذیذ شماسخوریم با د ها می  م شام با بچهیآ می

م که با  ی آ  به شرطی می  خدیجه خانم مکثی کرد و گفت

بزنییتان  ها  بچه مثل    د و گرم بگیری  دصحبت کنی  دحرف 

! افشین   ... ها  دسابق، اخم و تخم و اوقات تلخی هم نباش 

 قبول« ی شماها   م سفارشهقول مید  اگفت حتم

به موقع  با مقداری شیرینی و میوه وارد  فشین  ا  اول شب

از زبان هر که با نشان    فرزند   دو   خانه شد خبرهای خوب 

    مدرسه بود، هر دو را تشویق کرد و گفت  خوب  دادن نمرات

ا هر جای  قبول که شدید حتماً باید بروید نزد ندا و ناهید ی 

ک زمان دهن  دیگری که خودتان انتخاب کنید. آن دو در ی

بول! پدر آشفته حال و اخمآلود رنگ ناستا  گشودند و گفتند

 . عوض کرد و با نگاهی به آن دو در فکر تلخی فرو رفت

  ها هر یک به اتاق خواب خود،  آن شب پس از رفتن بچه

خدیجه خانم در خلوت آشپزخانه به شست و شوی ظروف 

ی  هم لیوان ویسکی دستش رو فشین اریخت و پاشها بود  و

فرستاد به    ی بلندی نشسته بود وجرعه جرعه می  چارپایه

بال  خانمخندق  مقدماتی گفت  . خدیجه  گفتاری  پس  :  در 

خان  رابطه» کتی  با  چه  شما  با  و  م  وهای  فرزندان  با  چه 

است که سر سفره هاما چون مدت  دبه من ندارن ربطی  تاشعور

م که آقا  ویبگ  اباید وجدان   تانم و قدردان نان و نمکشما بوده  

. کتی خانم قبل از طالق دو سه  روید   شما تنها به قاضی می 

به اسم   یآسوردختر  یک  با  ای شما و رابطهه بار درباره رفتار

گویا! آپارتمانی  ست    رییقف  نجار  گفت دختر  که می  ماریا

ری که البته کار خی  دای  هم برایشان در شمال شهر خریده

ای  ه   خدا خیرتان بدهد انشاءاهلل دست آدم  د ای  نجام دادها

حاال        . . .  ی شما با »ماریا«   ولی رابطه  ته اید  ندار را گرفت

هم میخوره آقا   نجام بده، مگه دنیا بهااگه این کار را یه زن 

  درفته؟ شما که اهل زمانه هستی  عزیز. انصافتان کجاافشین  

  دای   ای هم بزرگ کرده  یدههای گل و فهم  و ماشاءاهلل بچه

نداریرمگ پولدار  دخبر  این  زنهکه  با  بیسواد  های    ای 

ن هم با دیگران به وای عقدی خودشه  ن، زنوفراو  ایصیغه 

سرش را    ...    راای مه   ! اگه حرفدپردازن  عیش ونوش می 

 . بود برگرداند طرف چارپایه، خالی

  با کی دارم ور می ه  ساعت  ک باش که ی را من    زیرلب گفت

. نز هر  .  م!  خانم  کتی  خالی.  با صندلی  که هستی    .  کجا 

  . خوش باش

بهرام خبر تماس خود و بابک را با مادر به پدر گفته بود.  

ی قبل از تعطیالت تابستانی بود که خبر داد نزد   آخر هفته

ها پیش از تماس آنها    از مدت. افشین  مادرش خواهد رفت

ش نیامده بود.  خبر داشت ولی هرگز صحبتی در این باره پی

به شدت پرهیز   از آوردن اسم مادر  پدر  در حضور  ها،   بچه

 .  کردند می

، معلم ریاضیات بود. زن تحصیل افشین  نازلی زن برادر آقا  

  های   کرده از خانواده متوسط از مهاجرین بود که در سال

آن   16-1315 در  که  ایرانیان  همه  استالین  فرمان  به 

از    ایرانی بودن و  سبب، به  کردند   سرزمین بودند و کار می

ها   آن را بپذیرند،  » تابعیت شوروی « این که حاضر نبودند

از خاک جماهیر   باکو و قفقاز و به طور کلی  از مناطق  را 

ها نیز در تبریز   آن  .شوروی اخراج و به ایران برگردانده بود

با داشتن مدرک طب زنان،    هماخانم    ساکن شده مادرش

شهر به شهرت   دراندک مدت درکه    بود  راه انداختهی  مطب

نیازمندان    رسید خصوصا که رفتار انسانی او با مراجعین و

پایین دست جامعه بر سر زبان ها بود    وکمک هایش به قشر

 وکارش رونق پیدا کرد. 

با  ایران  بزرگ شده  باکو  متولد  رشته  نازلی  ی    تحصیالت 

های    ریاضیات از دانشگاه تهران بود. با دانشجویی از همدوره 

خود ازدواج کرده بود که در بانک ملی شغل خوبی برعهده  

و راحت  زندگی  با  پسری    آن  عادی.   داشت.  و  دختر  دو 

و    رفت وآمد بودند  بیشتر درفشین  اداشتند که با فرزندان  

خوبی  خیلی  تی روابط  کنازلی را زن عمو می گفتند. نازلی و

آنهم بیندداشت استانبول،  به  او  از ر  خب  . وقتی خبر رفتن 

تها بود مد  بستگان و نزدیکان را شنید، خیلی خونسرد گفت

. بهتر که خودش را نجات  که در انتظار چنین حادثه بودم

 داد! . 
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همو روزی سرزده به دیدن بهرام و بابک رفت. آن دو تازه از  

بر به خانه  نازلی درزد.  دبیرستان  بودند که زن عمو  گشته 

 نم اشکی درچشم پریدن بغل نازلی خوشحال و خندان با  

. و شکایت از رفتار های خشن و قهرآمیز جوان  دو  های هر

پدر، بدمستی های شبانه، خشم و عصبانیت های دایمی ش.  

  با دلجویی و مهر مادرانه آنها را ساکت کرد و گفتنازلی  

پاسپورت و    د را مجبور کنیپدرتان    ه شمابهتر دنبال  برود 

حتم سفرتان  خوا  اوسایل  شما  با  هم  تا  خودش  بود  هد 

دانید    زده پرسیدند شما از کجا می  ها حیرت  بچه  استانبول.

  وقتش برسد    . گفتیدیوگ   د این قدر با اطمینان می یبابا میا

از  بینی  می بعد  دلد.  آخر  درد  قرار  گذرا،  را  ههای  فته 

. نازلی قبل  باشند   عموزن  ه آن دو جوان در خانه  گذاشتند ک

، با هر  از هر نوع  هر گرفتاریاز ترک آن ها سفارش کرد  

اگر طرف پدرتان باشد یا مادرتان    ا کسی داشته باشید، حت

عاطفی  ی  اه   بعد از آن سفارشنازلی  با من در میان بگذارید.  

 د.خانه را ترک کر آنها هر یک هبا دادن هدایایی ب

******* 

 ی مادر به ندا و بابک از استانبول   امه ن  گوشه هایی از 

و من به    افشینتان، قرار بود  شبی که به دعوت یکی از دوس

م. غروب روز موعود آماده و حاضر نشسته ویا برن همهمانی آ

آمد   عجله  با  وقت  دیر  و  از شب گذشته  ساعتی  که  بودم 

عوض لباس  و  گرفت  و    دوشی  بود  اخمو  خشمگین. کرد. 

ام پرسیدم اتفاقی برایت پیش    چند بار با زبان نرم همیشگی

را بدانم   وا م تا سبب ناراحتیآمده پاسخ نداد. خیلی زور زد

خون    کنم اندکی خفه  گفت طوری نشده فقط خواهش می

اش    بگیر هیچچی نگو! الل شدم و از این توهین بیشرمانه

ده بودیم  خواستم برگردم خانه که دیر شده بود و رسی  می

به محل مهمانی. البته با چند ساعت تأخیر. وقتی رسیدیم  

سالن غذاخوری   دد و داشتنها در شرف اتمام بو  که شام آن

 د. کردن  را به سمت باغ ترک می

باعده  کرد  رها  مرا  بود.  زهرمارم شده  بار    مهمانی  دم  ای 

ای مشروبات گوناگون را روانه خندق بال  ه  و لیوانه  نشست

  وعربده می ندخندید و با صدای بلند می دگفتن . میدکردن

ای  ه   ا بودم با صحبته   م وای از خان  من بین عده   د کشیدن

  م ارمنی کنار من نشسته بود. وقتی یکی ومعمولی. یک خان

گفت    صدا کرد  ارماسم    دمد و با صدای بلن اا  ه  پیشخدمت  از

د یبرادرتان بیا  دم که خبر کنیویبه شما بگ  دگفتنفشین آقا  ا

. گفت  درانندگی کن  اندتو  . فهمیدم مست کرده نمیادنبال م 

 . و رفت

از  انهم برگشت  ارمنی  ه  پرسید   نم  خانم  مسر شما 

؟ گفتم بلی. خانم مؤدب و با نزاکتی بود.  دهستی  افشینآقا

گفت شوهر شما مدتی همکار شوهر من بود که فالن شرکت  

دارن را  بودندساختمانی  آمده  ما  خانه  بار هم  بد. چند  عد  . 

گفتم چهار   دچند تا بچه داری  ندها شد و پرسید  صحبت بچه

. مثل شما دو  تا. دو پسر و دو دختر. گفت مثل هم هستیم

. پسر من همسایه آپارتمان شماست  داریم   دختر و دو پسر

در روز ولت شمالی که خانم ماریا آسوری دختر سامول نجار 

  نجا میاآقا را زیاد  افشین! ند کن زندگی می اونجا و مادرش

دستگیری از فقرای آبرودار خیرات   د بینم. خدا عمرشان بده

 «.ست خدایی

  شدم  ناراحت می  یده بودم هم شنکه قبال  من ازاین خبرها

 ر برابطه شوهرم خبر دارند و  از همهاال می دیدم که حولی 

افتاده   بودم  سرزبان ها  باخته وپریشان درسکوت  را  خودم 

 ا به خواستم با این قول و قرار که حتمبودم آدرس خانم را  

برادیدنش نوشتنون  را  خانه  آدرس  خدافظی  ددادن  دیم.   .

  شوهرمبا  شدیم. تلفن کردم برادرم آمد  کردیم و از هم جدا  

د به  خانه  درست حرف بزن  تتنساتو نمی  ا بود حت  تکه مس

     برگشتیم.

خانم   آن  با  دیدار  خانه،  بود  آمده  که خدیجه خانم  روزی 

ن گذاشتم. گفت آری من  ای و سخنانش را با او در میارمن

خوب   آدمای ،  است  ای قدیم ه   م و از مشتریور  آنجا هم می 

. خانه مهندس پزشکی. همان مرا  دنهست  باز  و دلو دست  

خانه رفتم  کرده  معرفی  آسوری  خانم  این  این  به  ش. 

گفت خانه  پرسیدم کجا؟  چهارشنبه که میاد باید بروم اونجا.  

ای فکر کردم. گفتم    لحظه!  آسوری ماریا خانم  همان خانم 

م جای  ومعرفی کن من بر  رام  و  ه مندبنویس ب  وآدرس ش
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بر تو  گفت  چتو.  می   . کاره  ای  می ور  گفتم  انجا  م  ویگ  م 

بود و مرا فرستاد جای خودشان   احوال  خدیجه خانم مریض

گفتم چرا که    ود  ش  گفت وا مگه می  .بیام کارها را انجام بدم

شم کلثوم ننه   کنم و می  لباس کارگری تنم می  .ودشمی  ن

اینکه    . کنم   وکار می  برای  آخی؟ گفتم  برای چی  وا  گفت 

م هاوخ  گفتم از کاری که می  ؟چی  از  گفت  م.ومطمئن بش

  کرد و زیر لب تکرار می  م میهزده نگا  بکنم. هاج وواج بهت 

 !شه مگه می  : واکرد

ه خدیجه  روز موعود در لباس کارگری به شماره آپارتمانی ک

و گفتم خدیجه خانم مریض احوال بود رفتم بود  دادهخانم 

رسید گفتم و مرا فرستاد که کارها را انجام دهم. اسمم را پ 

. خانم جوان و زیبایی  دکنن  می  مفاطمه ولی همه فاطی صدا

تمیزکردن. مالفه عوض    بود. خوش بیان. شروع کردم به کار.

کارها که باید انجام  کردن و غیره. ساعتی بعد با نشان دادن  

گردم.   م بیرون چهار بعدازظهر برمی ودهم گفت من باید بر

ه  فت نهار شما حاضرای در آشپزخانه گ  با اشاره به گوشه

در را بست و    وچایی هم روی اجاق گازه. خداحافظی گفت 

ها تمام شده بود    و عوض کردن مالفهی ها  تمیز کردن  رفت.  

چش خواب  اتاق  در  آلبومیمم  که  عکس افتا  به  چند  و    د 

ها    . عکس بود  که صاحبخانه را تنگ درآغوش گرفتهافشین  

ن اتی خودشبرداری دس  داد که با ماشین عکس   نشان می

ی  هانداشت. دو تا از کراواتی  . مهر و نشان عکاسه بودندگرفت

هم آنجا بود. کارم تمام شده ساعت حدود چهار بود   فشینا

حمام و آشپزخانه با تشکر    اتاق خواب و  مد. با دیدناوکه  

آمدم    داد   اسکناس با مقداری میوه و شیرینی  د تا چن  مناز

 .   بیرون

ح و  ن مرد خیانتکار، رهایی روتصمیم جدایی و دوری از ای

انتقام   خونین  خوفناک  هراس  و  بیم  بند  از  که    بودروانم 

! وقتی به خانه رسیدم تصمیم  دش  گهگاهی برمن عارض می

  ام  هرچه زودتر باید طالق بگیرم. به استاد موسیقیگرفتم  

که زمانی تعلیم تار و ویلن را از او آموخته بودم تلفن کردم  

 .استانبول فراهم شد. همین والسالمبا او قرار کوچ به 

******* 

از تعطیل دبیرستان وارد خانه  غروب روزی که بهرام پس 

ر خارجی،  رودی با تمب  ی نامه پستی پشت و  شد، با مشاهده

ی نامه    با دلهره و ترسی مبهم برداشت و نگاهی به فرستنده 

اسم مادرش بود با آدرسی در استانبول. دستپاچه   .انداخت

ها    دش آمد نخستین نامه از مادر است بعد از ماهشد و یا

ناخودآگاه    . هم برسد. اما دیر شده بودابک  که رفته باید تا ب 

رسید و با دیدن برادر در در پاکت را باز کرده بود که بابک  

راهرو نامه به دست گیج و پریشان پرسید از کیست؟ پاکت  

س گفت  خالی را از روی کیف بهرام برداشت و با خواندن آدر

بهرام که ضربان قلبش را  یا بلند بخون یا بده من بخونم. 

خوانم. چند سطری بیش نخوانده    شنید گفت بلندتر می  می

اندن. نامه در یک صفحه پشت بود که شروع کرد از اول خو

و رو با دستخط مادر که یکی دو جا هم خطکشی زیر کلمات  

 .  کشیده شده بود. بلند خواند

ب و  خوش  خبرهای  ازاز  مادر  دعوت  نزد   یشتر  به  دو  آن 

خودش. نوشته بود: »خانه بزرگ و خوبی در کوی »بوغاز  

این شهر است خریده بهترین محالت  از  اند و    ایچی« که 

های شما نیز حاضر و آماده چشم انتظار شما هستند.    اتاق 

 .  بوسد مادر از راه دور هر دو فرزند خویش را می 

از آن را خ  هریک  نامه  بارها  و  ها  از ذوق  و  شوق و  واندند 

از   التهاب یکباره زدند زیرگریه. نامه  پرمهر مادرانه بعد  ی 

 .  را دگرگون کرده بود دو چند ماه دوری آن

بهرام پسر  آخر هفته  با  بودند  نازلی  بابک خانه  و دختر   و 

که شنود  و  وشوهرش  سرگرم گفت  رسیدند.    نازلی  با هم 

کرد. نامه    ض میبابک رفت اتاق زن عمو که داشت لباس عو

همه  این  گفت  خواند  بخواند.  که  نازلی  به  داد  را  مادر 

د و  پریدید  والیت  از  هم  شما  خوش!  رفتید    رخبرهای 

 ! استانبول

که دعوت    بدون این   . افشیننازلی بود که در زدندنامه دست  

که آخر هفته   دها گفته بودن  وارد شد. گفت بچه  دشده باش 

هستن شما  پیش  تنها    داینجا  گفمن  و  که  بودم  بهتره  تم 

 تان.    ام ببینم  که ندیده   تس   سری بزنم و شماها را هم مدتی 
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به  شروع  بود  گذاشته  تمام  نیمه  را  نامه  هنوز  که  نازلی 

عالیه من آنجا بودم میخوان   دن کرد و گفت به به خیلی 

 . تو شهر استانبول ست نم چه محل اعیان و اشرافیاد

 های ویسکی با ( لیوانکه با هجری )شوهر نازلی افشینآقا 

  با شنیدن های لغزان را به سالمتی هم باال برده بودند،   یخ 

سرگرم پایین و    نام استانبول برگشتند طرف نازلی که سرش

ی نامه بود، شوهرش گفت: استانبول چه خبر شده   مطالعه

بخو شده؟    یدنابلند  چی  بفهمیم  کرد  افشین  ماهم  ترش 

م خوش باشیم  دقیقه امدی  لب غرید: یه   زیر  ی  انعصب  اخمو و

کردن ازهرمارم اشاره دن  پا  با  زیرمیز  از  هجری  کرد    !  ای 

با  ها    مرد حسابی تو که سال  خاموش! و خیلی آرام گفت

حاال    اون بدبخت فراری زندگی کردی و قدرش را ندانستی

 !.  ها بزنی  نباید از این حرف رفته که

  می   کدوم زن را تا حاال   تکانی به خود داد و گفت  فشینا

با یک مرد   تا بچه در آن سن و سال  با چهار  شناسی که 

به خارج! ... این لعنتی آبرویی برای    هغریبه از کشور فرار کن

     ت.اس من نذاشته

ای نوشید. لیوان   هجری، لیوان ویسکی را باال برد و جرعه

را گذاشت رو میز رو به همسرش با صدای بلند گفت: لطفاً  

م ببینم چی نوشته؟ نازلی نامه را انخ  ننامه را بلند بخوانی

  های مفید و شنیدنی  داد به بهرام گفت: بلند بخوان گفته

 !    ها را بخون

بهرام که بارها نامه را خوانده بود سخنان اصلی مادر را با  

های گریان تا    صدای گره خورده با بغض در گلو، و چشم 

نفرتبار   نگاه  مهمتر،  و  سنگین  سکوت  خواند.  آخر  سطر 

سمت  حا به  طاقت  فشیناضران  که  بود  سنگین  چنان   ،

.  ی خانه را ترک کردنیاورد. بلند شد و بی خداحافظ
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 ناهید کشاورز 

 
 تشابه اسمی  

کشم  های کلفت رنگ و رو رفته پنجره بزرگ اتاقم را میپرده

دانم تا ساعتی دیگر در  تا جلوی تابش نورخورشید که می

کردگی هوا  ی داغی و دمشود را بگیرم، ولی برااتاق پهن می

 شود کرد. کاری نمی

کنم، شاید بادی بوزد  پنجره رو به حیاط اتاق روبرورا باز می 

بی گردو  درخت  برگهای  ساقهولی  به  هایشان  حرکت 

اند . گرمای هوا حال و حوصله کارکردن را از من چسبیده

سابقه سال گذشته بی  50گویند در  گرفته. گرمایی که می

خنک کننده هم دربیشترجاها کامال ابتدایی   است و وسایل 

که در جلو ساعت    کنماست. به تقویم روی میز کارم نگاه می

آنکه نام کسی را بنویسم  ام  قرار مشاوره، بیسه تنها نوشته 

. 

  ساعت دو ونیم بعد ازظهراست ، نورخورشید از پشت پرده 

رگه  تنگ  در  را  نفس  اتاق  وگرمای  تابیده  اتاق  به  هایی 

آب را یک .  چند بار دست و رو شستن و شیشه    کندمی

ای هوا را قابل تحمل  نفس سرکشیدن هم تنها چند لحظه 

 کند.  می

فهمم  وقتی از شر یک تلفن سمج کاری که آخرش هم نمی

راحت میچه می بسته خواست  و  باز  ازراهرو صدای  شوم، 

شنوم و صدای قدمهایی که در چند  شدن در ورودی  را می

گردانم زنی با  مانند . سرم را برمیدمی اتاقم از رفتن میق

دهد که ساعت سه  پرسد و توضیح میخوشرویی نامم را می

قراری با من دارد ولی از ترس اینکه به موقع نرسد زودتر  

روم شوم به آشپزخانه میآمده است.  خسته ازجایم بلند می

 گردم .  ای آب خنک از یخچال و دو لیوان برمیو با شیشه 

 » چه گرمایی! «. 

ه  کلماتی  با  اولین  خودش  بادزدن  ضمن  زن  که  ستند 

کنم،جلویش  گوید. لیوان راپر ازآب میکاغذهای دستش می

کنم که زودتر کارمان را  وگرمای اتاق را بهانه می  گذارممی

 شروع و یا به عبارتی تمام کنیم . 

ای زند. جوری که من برزن تند وجویده جویده حرف می 

دانم  کنم ونمیفهمیدن منظورش باید خیلی حواسم را جمع  

خودش که موضوع را خالصه تعریف گوییاز گرماست یا کم

 کند: می

» من بیش از بیست ساله که آلمانم و همسرم هم آلمانیه .  

یکماهیه که برادرم از ایران اومده و در یک کمپ پناهندگی  

می داره،  بدی  وضع  و  آلمانه  جنوب  یم هرجورشده خوادر 

 م شما کمکمون کنین.« خواستبیاریمش پیش خودمون، می

آیدکه خودش را به یک  شود یادم میحرفش که تمام می

دانم که  دارم، مینام آلمانی معرفی کرد. قلم کاغذم را برمی

با تعداد زیاد پناهندگان آمدن برادر این خانم به این شهرکار  

بتوانم تقاضای انتقال  دشواری نیست، مدارکی الزم دارم تا  

 او را بدهم . 

پرسم، زن  نویسم و نام برادرش را می ت زن را میمشخصا 

چیزی  دنبال  دستش  کاغذهای  میان  در  همانطورکه 

 گوید:  گردد میمی

 » بهرام ابراهیمی« 

 پرسم: با جدیتی که نشانی از تحکم دارد می 

 »چی؟«

ند و  ککند به چشمهای من نگاه میزن سرش را بلند می 

 گوید: می

 » گفتم که بهرام ابراهیمی.«

 دهد . ای کاغذ تا شده را بدستم میو همزمان دسته 

حالی را یکجا از من  بهرام ابراهیمی، گرما، خستگی و بی  

آوراتاق  کند و یک سرمایی را از میان گرمای خفقاندور می
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اینها در لحظه به جانم می اتفاق میریزد. همه  و  ای  افتند 

کند،  ت مغزم انگار که به داد جانم رسیده باشد تکرار میآنوق

 تشابه اسمی، تشابه اسمی . 

ازوع  بعد  میزن  بلند  ازجایش  من  پیگیری  ومثل  ده  شود 

 گوید:  اینکه دلش برای من سوخته باشد می

 » شمام اینجا نمونین، مریض میشین، بیرون ازاینجا بهتره«.

می گوشدلم  را  زن  حرف  ازخواهد  و  خفقان کنم  هوای 

ک بیایم  بیرون  کارم  جوان آورمحل  ومرد  امامی  آقای  ه 

شویم . آقای  رتم را میشوند. دوباره صوهمراهش وارد می

کند امامی با آرامی و حوصله کاغذهایش را روی میزولو می

 گوید:  ومی

اینا را پرکنم؟ یادم نمیاد، یادم  » من که نمی دونم چطور 

میخوان بگم سی سال    نیست دیشب شام چی خوردم اینا

 کردم؟«. پیش چکارمی

کند  دهد و جوری نگاهم میکاغذها را به سمت من هل می 

انگارمن مسئول همه سئوالها وپرکردن آنها هستم . جوان 

همراه آقای امامی همانطور که با دستمال کاغذی عرقهایش  

 : گویدکند میرا پاک می

ینهمه داستان ازگذشته  میاد، شما خودت ا» امام جان یادت  

ظه  واسه ما تعریف کردی چطور یادت نمیاد. واهلل ما اگه حاف

را فوت آب شده   آلمانی  این زبون  را داشتم که االن  شما 

 بودم «.  

کند و رو به من  آقای امامی نگاه سرزنش باری به جوان می

 گوید:  می

آدم تو غربت از  که  دوننکنن، این جوونا نمی» اینا فرق می

بر را  گذشته  نداشته  فرصت  یا  بس  کنه  تعریف  کسی  ای 

جربه کرده باشن، یادش میره  کسی نبوده که با هم اونا را ت

. همه خاطرات آدم وسطش یک عالمه چاله چوله داره .هر  

ها  گذره چاله چوله ها بیشتر میشن و خاطرهچی بیشتر می

 کم رنگتر. «. 

 گویم:  و می پرم وسط حرف آقای امامیمی 

»من که حاال وقت پرکردن اینها را ندارم بذاریم برای یک  

 وز خیلی گرمه منم کارم زیاده .«. وقت دیگه. دیر نمیشه امر

ای  زنم  بهرام ابراهیمی مثل یک غدههمانطورکه حرف می 

گیرد  شود درذهنم جای بیشتری میکه بزرگتر و بزرگترمی

 ه تشابه اسمیه .کنم کو من بازهم با خودم تکرارمی

 » اصال ابراهیمی یک فامیلیه که تو ایران زیاد بود .«

امامی  می  آقای  بار  این  بدهم.  دلداری  خودم  به  تا  گویم 

 پرسد : پرد میان تخیالت من و میمی

 » حاال کی بیام خدمتتون؟«

گذاریم و من یکساعت قبل از قراری برای دو هفته بعد می 

ر کیفم  کارم  ساعت  شدن  میتمام  بر  پلها  از  و  های  دارم 

می پایین  کارم  محل  قدیمی  زیرسایه ساختمان  و  آیم 

چوبی  تنومند نزدیک محل کارم روی صندلی های    درختان

بلژیکی می کافه  یک  ریواس  ناراحت  آب  لیوانی  و  نشینم  

 گویم که خنک باشد. دهم و با التماس میسفارش می

می بلند  را  سرم  درختبعد  خواهش  به  و  نگاه  کنم  را  ان 

تکانی می اینکه  امید  به  که    کنم،  ببینم  آنها  برگهای  در 

بی زمان  و  زمین  نیست.  جایشان خبری  در  حرکت 

ابراهیمی هردو به جسم    اند، هوایایستاده شرجی و بهرام 

 کنند . اند ورهایم نمیوجان من چسبیده

میدان   به  را  خودم  شتاب  با  خسرو  کوچه  شهریور   25از 

آید وهوای  سجد جواد صدای نوحه خوانی میرسانم . از ممی

مطبوع   اردیبهشت  ماه  چندساعت مالیم  است،  ودلنشین 

بیشتر کرد. خیابان    قبل باران کوتاهی بارید و طراوت هوا را

روم  و برای رسیدن به روزولت را به سمت دروازه دولت می

کند تنها چند دقیقه وقت  سینما دیاموند که دیگر کار نمی

کنم  قلبم بزرگ شده و اگر این روپوش  حس می  الزم دارم.

دیدند که با چه سرعتی در  لعنتی نبود حتما همه عابران می

کنم صورتم از هیجان گرگرفته  تپد. احساس میام میسینه 

است ،زمان ومکان دراطرافم تغییرکرده است. زمان دریک  

لحظه زیبا دروقتی نامعلوم ایستاده است ومکان جایی است 

بار بودهکه  درآنجا  دررویاهایم  درکجای  ها  نمیدانم  ولی  ام 

 جهان قرار دارد.

اش جلوی چشمم است با قد بلندش  در تمام طول راه قیافه 

 :  گفتمبار وقت بوسیدنش می که هر

» صد بار به خودم گفتم آدم نباید بره عاشق یک قد بلند  

 بشه گردن درد میگیره«.

تاب دیدارش  و من بی  گذرددوهفته از آخرین دیدارمان می 

اند وهمه تالششان زرد کنار خیابان درآمدههستم . گلهای  

ی که  کنند تاشهر دلگرفته را زیبا کنند. شهر غمگینرا می

دیوارهایش پرشده از تهدیدها وشعارهای ترسناک. شهری 
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تهران،  است.  نکرده  تجربه  را  شادی  انگارهیچوقت  که 

 شهرخاکستری ماتم گرفته. 

تیره جنگ زده پرازسیاهی را پس    همه فضاهای   دل من اما   

زند، همه فضای شهری که میان جنگ و ترس و حیرانی می

ه است. شهر عبوسی ومرگ از هر چه زیبایی است تهی شد

می خلوت  و  تاریک  خورشید   غروب  با  شهر  که  شود، 

 حرمت شده.  سوگواران با عزت و شادیهای بی

سرکوچه  روزولت،  خیایان  حجلهاول  گذاشته ای  و  ای  اند 

به تک تک رهگذران خیره شده است.    عکس جوانی که انگار

 دزدم.  نگاهم را از نگاهش  می

صد با  مسجد  خوانی  نوحه  از  صدای  شادی  موسیقی  ای 

می درهم  عبور  درحال  همه  ماشینی  از  را  ذهنم  آمیزند. 

کنم.   ها پاک میحسهای مرگ و جنگ و حجله ها و درگیری

گیرد. جای همه  عشقش جای همه را می  بهرام ابراهیمی با 

کشند و من  ترسها وغمها را، ترس همه وقتهایی که آژیر می

ترسم دستگیرم  ه میدانم که چه باید کرد، وقتهایی کنمی

از   بخشی  به  ناگهان  که  وحشتی  همه  و  کنند 

 هایمان تبدیل شده . گیروزمره

تیره  رنگها  است،  تیره  چیز  حسهمه  سانسور اند،  را   ها 

امکرده  . است  آزاد  است که  غم  و  تنها حس مالل  و  ا  اند 

قوی  چیز  ازهمه  ابراهیمی  بهرام  به  من  عاشقانه  تر حس 

م فرق  با همه  او  و  کند، چشمیاست،  شورند  از  پر  هایش 

دهد. هر بار که  های خوب را به من مینگاهش همه حس

   گوید:بیند به شوخی وشاید هم جدی میمرا می

سی را برو دنبال زندگیت آخرش این کارای سیا» بابا ول کن  

 کنی دختر« .خودت را بدبخت می

که  کردم  زد، برایش موعظه میاوایل وقتی از این حرفها می

تفاوت زندگی  شود بیاو هم باید کار سیاسی بکند، مگر می

خیال باشد؟ همیشه تواند اینهمه بیکرد؟ اصال او چطور می

را دوباره به دنیای پرشورجوانی و م  کرداو حرف را عوض می

 گرداند.  برمی

دستگیری که  وقتی  از  صدای  حاال  شبها  و  شده  شروع  ها 

رشته آژیرمی اوتنها  بدهستند،  و خبرها فقط خبرهای  آید 

اش با او باشم،  خواهد همهمن با شورزندگی است، دلم می

ترسم ، اومی  گیرد. بعضی وقتها که میاو ترس را از من می

ند بار به من توصیه کرد که به جای دیگری بروم  فهمد وچ

 یکروز به خنده گفت: 

» بیا برو پاریس بنشین تو یک کافه خوشگل و یک قهوه   

،  خوریفرانسوی بخورو درست را بخون تو به درد اینجا نمی

 آخرم سرت را به باد میدی« . 

می   چیز  ازهمه  ابراهیمی  هم  بهرام  با  اینکه  غیراز  گفت 

شد او کمتربرای شورعشق من به او بیشتر می  باشیم، هرچه

 ارمان وقت داشت.  دید

خانه که  بود  ماهی  خانه  چند  به  و  بود  داده  پس  را  اش 

و  خاله درکافه  ما  دیدارهای  بهانه  این  به  و  بود  رفته  اش 

گفت  بخاطر کارش ممکن است چند ماهی  خیابان بود . می

منفجرکرده به سفر برود و این خبر مثل بمبی مرا از درون  

 صدا درآمده باشد. آنکه پیش از انفجارآژیری به بود بی

دیگر  حجله  دو  بازهم  دیاموند  سینما  نزدیک  کوچه  سر 

آید . تندتر قدم  ای صدای گریه میاند، از درون خانه گذاشته

روم  گریزم به سوی عشق و زندگی میدارم از مرگ میبرمی

نگاه می خیابان  کنار  گلهای  به  به.   . بر  کنم  را  ار خودش 

می تحمیل  زده  دلشهرغم  هوا  درکنار  کند،  و  است  نشین 

دانم  کنم و میکوچه محل قرارمان بیقرار این پا و آن پا می

که اشکهایم هر لحظه ممکن است فرو بریزند. اشکهایی که  

نمایانگر حسهای گوناگونند، ترس، دلهره، هیجان وهمه آنها  

 همراه با شوق بسیار. 

آنج  میایستادنم  خطا  هر  تواند  روزها  این  باشد.  رناک 

می  انتظاری باشد.  درهرجایی  داشته  سنگینی  بهای  تواند 

دهد. پاهایم  دانم باید برگردم اما دلم به رفتن رضا نمیمی

ترسم ترسم ازهمه کس، ازهمه چیز میاند، میسنگین شده

نمی نبینم،  را  او  دیگر  اینکه  بیشتر  همه  بیشتر  از  دانم 

ا خشمگینم. خشم از اینکه او توانسته مرا میان ترسم ی می

 ترسها و خطرهایم تنها بگذارد. 

دوم و در خانه شماره  وقتی تمام طول کوچه خسرو را می 

ام به هق هق تبدیل شده . به  بندم دیگر گریههشت را  می

دارم، روم ،کسی  خانه نیست. گوشی تلفن را برمیاتاقم می

یمی که  بگیرم  شماره  میخواهم  خانهادم  راعوض آید  اش 

تلفن و یا آدرسی از او ندارم. همانطور   کرده و من هیچ شماره

با کفش و رو پوش و روسری روی تخت افتاده و به سقف 

زند، خودم را به طبقه میانی  ام که تلفن زنگ میخیره شده
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کنم ، خودش است، بهرام که تلفن در آنجاست پرتاب می

مث و  ابراهیمی و صدایی که  و سرو صدا  نیست  ل همیشه 

کوتاه  خیابان،  نیامدنش    شلوغی  برای  وجدی  شمرده  و 

داند چقدر  گوید که مدتی که  نمیکند و میعذرخواهی می

خواهد که  منتظرش نمانم.  رود و از من میاست به سفر می

دانم که  فریادم از زنم و اصال نمیدانم چقدر فریاد مینمی

دانم او اصال خداحافظی کرد یا  نمیآید یا نه و  گلویم درمی

زمان به بعد دنیا برای من رنگ  دانم که از آننه . فقط می

های   رنگ حجله  تیره شد،  فضاهای  همرنگ  دیگری شد، 

دیگرحتی   وغمزده.  تیره  ترس،  و  مرگ  رنگ  خیابان، 

فقط  نمی که  بودم  شده  متحرکی  مرده  مثل  ترسیدم 

 شد. جسمش جابجا می

 ن براتون بیارم؟«ای میخوای»چیزدیگه 

شناسد، با  لهاست مرا میصاحب کافه بلژیکی است که سا 

قیافه و  آشفته  مات  موهای  است.  ناراضی  همیشه  که  ای 

آنکه فکر کرده  پرسد و من بیکنم و او دوباره مینگاهش می

 گویم:  باشم می

 » یک آبجو«. 

زیبا   لیوانی  در  بلژیکی  تگری  آبجو  یک  کوتاهی  فاصله  به 

م مییجلویم  باال  نفس  یک  را  لیوان  نصف  روم  گذارد. 

حرکت  کنم که همچنان بیختهای باالی سرم را نگاه میودر

. دستی    گردمآیم به دنیای واقعی برمیاند. به خودم میمانده

شده خیس  شرجی  و  ازعرق  موهای  میبه  جرعه  ام  کشم، 

کنم  نوشم و زیر لب تکرار میدیگری از آبجو خوش طعم می

بهرام تشابه   این  نه  است.  اسمی  تشابه  است، حتما  اسمی 

کنم و به  ابراهیمی کس دیگری است. پول را پرداخت می

باران تندی  روم.  هوا طوفانی میخانه می تر  شودو خنک 

 ترسم . بارد و من برای اولین بارازغرش آسمان میمی

بینم در فرودگاه تهران خوابم. خواب میشب را آشفته می

م همه  میهستم،  پیاده  ازهواپیما  من  سافران  و  شوند 

برمیتواننمی دوباره  هواپیما   ، شوم  پیاده  من  م  گرددو 

زنم که مرا برگردانید و کسی صدای مرا اش فریاد میهمه

 شنود.نمی

روز بعد هوا ده درجه خنکتر شده است. بد خوابیدن و این  

تغییرات درجه حرارات خستگی و سردرد را همراه آورده.  

نم  رسم، حضوربهرام ابراهیمی درذهکارم میه به سرصبح ک

گذارم و پنجره اتاق روبرو را،  کم رنگتر شده. دراتاق را بازمی

اتاق بازهم آقای امامی همراه  باد مالیمی می بیرون  وزد و 

تازه نامه  برایش  آمده که  دوست جوانش نشسته است.  ای 

وشتن چند تا ن  گویمخواهد بداند چکارباید بکند. میفقط می

 ایمیل ضروری منتظر بماند . 

شود، کاغذهایی را که دیروزخواهربهرام ترمیوت سرم که خل

درمی میزم  از کشو  را  بود  داده  من  به  با  ابراهیمی  و  آورم 

را ورق می آنها  و حرفهای  احتیاط  پناهندگی  . دالیل  زنم 

ضمیمه  هم  پناهندگیش  مصاحبه  در  ابراهیمی  بهرام 

 هاست .  نامه

ه  زند تشابخوانم صدایی در سرم فریاد میمیورکه  همینط

و دستم می است  بر میاسمی  را  وروی لرزد. کاغذها  دارم 

زند و  شوم ، تلفن بی وقفه زنگ میصندلی راحتی ولو  می

می میمن  شتاب  با  را  صفحات  درمیان  خوانم،  و  خوانم 

. صدای  نوشته  ابراهیمی نقش بسته است  بهرام  ها صورت 

 خواند: ها را میشته اوست که نو

دخترم    دوست  با  که  محل »روزی  نزدیک   ، داشتم  قرار 

قرارمان دستگیر شدم . ده سال در زندان بودم شکنجه شدم 

برای اینکه دوست دخترم را به خطر نیندازم با او تماسی  

نگرفتم، من عضو سازمان مخفی همان گروهی بودم که او  

ان آزاد شدم دست  کرد. وقتی از زنددرآن فعالیت علنی می

ار کردن برایم دشوار بود .  راستم مشکل پیدا کرده بود و ک 

گذاشتند مرتب زیر نظر بودم . بعد از آزادی هم راحتم نمی

کردندکه من با دوست دختر سابقم که در خارج  آنها فکر می

کند رابطه دارم و از طریق او با گروههای  از کشور زندگی می

 .« فعال سیاسی خارج از کشور

شوم، تمام  میخوانم، بیشتر از درون داغ  هر چه بیشتر می

ام بهم  تصورات و تخیالت سی سال گذشته درباره او و رابطه

گفتند او  ریزد.  از مادرم و ازهمه کسانی که به من میمی

تمام مدت مرا بازی داده و بخاطر زن دیگری رهایم کرده  

اینقدبدم می ر ظالم باشند  آمد. چطور توانسته بودند همه 

اش از این حرفها  ه، دربارهدرحالیکه او در زندان رنج می برد

 بزنند. 

کنم  یکباره همه زندگیم درهم  حاال باید چکنم ؟ حس می 

می را  آرامی  زندگی  خودم  برای  داشتم  گذراندم.  ریخته. 

چطور دوباره سرو کله بهرام ابراهیمی پیدا شد تا بعد از سی  
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دانسته که من  بهم بریزد. حتما می  سال دوباره همه چیز را

م کار  شاید  یاینجا   . نبوده  اتفاقی  خواهرش  آمدن  کنم؟ 

چه  می در  من  ببیند  اصال  یا  کند  آماده  مرا  اول  خواسته 

خواسته ببیند به قول خودش من کجای  وضعی هستم ؟ می

 ام . دنیا ایستاده

کنم، درهم و برهم  کاغذها را دوباره روی میز پخش و پال می

مییم مرورکنم  خوانم،  درساعتی  را  سال  سی  خواهم 

گردم که  ریزند. دنبال عکسی می.خطوط و کلمات درهم می

ام، خود خودش  ام درست حدس زدهنیست، مطمئن شده

خیابان  در  اردیبهشت  یکروزماه  که  ابراهیمی  بهرام  است، 

 روزولت نزدیک سینما دیاموند گم شد . 

ام کرده  ا بی تابی من کالفهنمی دانم هوا دوباره گرم شده ی 

ب می.  دستشویی  میره  زل  آینه  به  و  را  وم  خودم  زنم، 

بینم، به موهایم دست  بینم با نگاه دیگری میجوردیگری می

میکشممی رنگ  سالهاست  را  سفیدیشان  اما  ،  پوشاند 

چشمچین  زیر  لبهایم،  های  کنار  شیارعمیق  دو  هایم، 

به بدنم   ابروهایم.  کشم. این چه  دست میفرورفتگی میان 

، من اینقدر درگیر سن وسالم  حسی است که به جانم افتاده

نبودم با گذرعمر کنار آمده بودم ، این چه حس غریبی است 

می که  جسمی  دارم.   قلبیکه  بنماید،   زیبا  که  خواهد 

 تپد. جوردیگری می

 رود.  گردم . دست و دلم به کار کردن نمیبه اتاقم بر می 

سروصد میبیرون  صدا  میآید  را  امامی  آقای  شناسم.  ای 

کند تا به اینجا بیاید، برای رفع  کوچکی را بهانه میسئوال  

گوید که بیشتر  اش داستانهایی میتنهایی است . از گذشته

وقتها با هم ضد و نقیض هستند، بر حسب حال و حوصله 

 دهد.  اش آنها را تغییر میشنونده

 گوید:  ارد میاو برای خودش استدالل جالبی د

فراموشی گرفته به دلخواه » میان موزاییک هایی را که گرد  

 کنم .« پر می

آید ، مشکلی هم ندارد اگر وقت  قبلی میتقریبا همیشه بی

قرارش  اینکه  با  آمده  .امروزهم  باشم  نداشته  وقت  برایش 

کند و  برای دوهفته دیگر است.  صدایش را با صدا صاف می

هرا وقتی من دردستشویی بودم آمده  دارد با مردی که ظا

 زند. حرف می

کنم  شود و حس میگذارم، هوا خنکتر میدراتاق را باز می 

توانم بهتر نفس بکشم . کاغذها را از کنار دستم دور  که می

گذارم  تا با خود به خانه ببرم  ای میکنم، آنها را در پوشهمی

می حس  من .  خصوصی  زندگی  از  بخشی  آنها  که    کنم 

نشینم،  هستند و جایشان اینجا نیست. جلوی کامپیوتر می

خوانم ولی تمرکز برای جواب دادن به آنها  هایم را میایمیل 

 گوید: آید، آقای امامی میندارم، از بیرون صدای حرف می

» من اومدم چند تا فرم دارم برام پرکنن، مربوط به گذشته 

چیز ازهمه  اینقدراینجا  ما  نمیاد.  یادم  دورموندیم،    است، 

یادمون رفته، با یک  اینقده کسی نبود براش تعریف کنیم  

می پرش  پاخان  چاخان  دروغ  مشت  همدیگه  به   . کنیم 

 زنیم.« . گیم ولی اول از همه خودمون راگول میمی

 گوید : دانم کیست میصدایی که نمی

» این فقط مربوط به غربت و مهاجرت نیست ، هر محیط 

دسترسبسته  آدم  که  نداره،  ای  باز  فضای  و  دیگران  به  ی 

کند ومی  می  همینطوری میشه .آقای امامی صدایش را صاف

   پرسد:

 » مثال کجا را میگین؟« . 

خواد از دنیای بیرون » تو زندانم همینطوره، آدم دلش می 

از همه آدمای دور و برش،  یک تصویر خوب داشته باش ه، 

همه با هم    ازهمه عزیزاش. دلش میخواد فکر کنه که بیرون

خوبن، همه با هم مهربونن. تو گذشته همه چی خوب بوده  

گذرن. آدم استاد خود  تر مین فکرا روزای سخت راحت . با ای

جوردیگه اونجا  ما  یکجور،  اینجا  شما  زدنه.  ولی  گول  ای،  

 «. کردننمی اصلش خیلی با هم فرق 

آید .  آشنا به نظرم جالب میحرفهای آقای امامی و مرد نا

با مهاجرت دراین است  فکر می پناهندگی فرقش  کنم که 

کند ، شاید چون هنده بیشتر در گذشته زندگی میکه پنا

از  نیمی  داشته کنده شده  تعلق  آن  به  ازجایی که  زور  به 

آنکه مهاجر چشم آنجا  مانده حال  به    وجودش در  بیشتر 

 آینده دارد.  

یش را صدای مرد ناآشنا پایین آمده و من به سختی حرفها

میمی .کنجکاو  ببیشنوم  را  اش  قیافه  درکه شوم   از  نم، 

روم چشمم به آقای امامی می افتد و از ترس اینکه  بیرون می

های اداریش شوم، نگاهی کنجکاو به روبرویش  گرفتار فرم
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دان و چراغی بزرگ پنهان شده  اندازم که مردی پشت گلمی

 است . 

ام، صدای زنی  نشدههنوز در اتاقم پشت میزم درست جابجا  

کند و به  شتاب به دو مرد منتظر سالم می  شنوم که با را می

کنم  ایستد  و من احساس میآنی در چهارچوب دراتاق می

 پرد .  که به ناگهان رنگم می

 گوید:  ندی به من میخواهر بهرام ابراهیمی با مهربانی و لبخ

ومده  » ببخشید که ما بی وقت قبلی اومدیم، برادرم دیشب ا

اومدیم چون اینجا وفردا مجبوره بره دوباره به شهر خودش،  

 او چند سئوال از شما داشت «. 

او اینجاست، در چند قدمی من، بعد از سی سال، حاال چه  

ی است  زند این چه حالباید کرد؟ بغضم گرفته، قلبم  تند می

 دیگر؟ تا حاال چنین حالی نداشتم .  

 » شما حالتون خوبه؟ « 

خ بصدای  بخود میواهر  مرا  که  است  ابراهیمی  آورد. هرام 

نداده را  جوابش  میهنوز  دراز  بطرفم  دستی  که  .  ام  شود 

لرزد را کنم  سرم را بلند کنم، دستم را که میجرئت نمی

یرم .  دهانم خشک  گکنم و به آرامی سرم را باال میدراز می

عرق کردهمی یخ میشود، دستهایم  در  اند،  کنم و صدایی 

 گوید: درونم می

 » تشابه اسمی بود، تشابه اسمی «.

 : گویدآیدکه میقیافه آقای امامی جلوی چشمم می

می دلمان  خودمون  که  آنطوری  را  گذشته  خواد »ما 

 سازیم .« می

سته بودم، خطها  ها را آنطورخوانده بودم که خوامن نوشته 

 را جا انداخته بودم.

بیرون   که  خواهرش  و  ابراهیمی  آسمان  میبهرام  روند، 

های باران آسمان و بهم زدن رشته   غرد و در یک چشممی

کنم  کنند. از پنجره بیرون را نگاه میزمین را بهم وصل می

را که در هم می بلژیکی  . احساس  و درختان کافه  پیچند 

از  می باری  که  سبکی  کنم  احساس  شده،  برداشته  دوشم 

زنمی از  برای همیشه  ابراهیمی  بهرام  رفته  کنم،  من  دگی 

 گویم:  کنم و میاست. آقای امامی را صدا می

 های گذشته را پرکنیم .«. » بذارین با هم حفره 
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 حدیث آن  دیوارها 
کاغذ های مارکدار چه می توانست بکند. نگاهشان  با انبوه  

که می کرد دچار وحشت می شد. خودش را می دید در  

 در سرایی باز، پیش چشمانی بیگانه و نا حال برهنه شدن، 

 آشنا. 

گفته بود که بنویس، همه را. از کودکی تا حال. یکی دوباری  

 نوشته بود ولی انگار آن نبود که راضی اش کرده باشد، چرا 

پاره و که با تشر و  و دو نیم کرده بود دشنام برگ ها را 

 توی صورت اش کوبیده بود.    محکم

بود را، وقتی که رفت و درِ فلزیِ    کرده  دونیم اینکه پاره و

پشت سرش با صدایی محکم و پ ر صدا بسته شد، دید. آنگاه  

که چشم بند را پس زده بود و برگ های دونیمه پاره شده،  

 اری ِکوچک ِسلول پخش بود.  کف چهار دیو

چقدر با خودش کلنجار رفته بود تا آن چند صفحه را سیاه  

ت تا آنجا که نباید می رفت و  کرده بود. با هرکلمه می رف

وقتی برمی گشت دیگر خودش نبود و تاب و توانی برایش  

نمانده بود. انگار از صخره ای دشوار ونفس گیر با چنگ و  

به آنجایی که چیزی را، ناخن باال رفته بود تا ر سیده بود 

پای   اما هنوز نرسیده، دست و  بود،  پنهان کرده  را  گنجی 

لرزیدن و سقوط  به همان جای    اش شروع  کرده بود  به

یک شب گذشته است   اول.  و بعد  دیده بود  که یک روز و

 وهنوز چیزی روی کاغذ نیاورده. 

بیده به  کمرنگ مهتابی چس نشسته بود و در زیر نور کِدر و

سقف که به ِپت ِپت افتاده بود به دیوارهای سلول نگاه می  

خوانا، که به  کرد. به خط نوشته های خوانا وبسیاری هم نا  

عمد انگار دستی با فشار پاک شان کرده بود و بعد، دوباره  

ی نوشته بود دستی دیگر روی همان پاک شده ها چیزهای

ان متن های  هرچند درهم، ولی گویا برای زنده کردن هم

 پاک شده.  

با   انگار  گرفت.  می  ها  متن  همین  را  اش  وقت  ها  ساعت 

ش را از چنگ افکاری  گفتگو با آنها بود که می توانست خود

که فرسوده اش می کرد رها کند و دوباره خودش را پیدا 

 کند.  

بیشتر شعارهای سیاسی   درِسلول،  راست  روی دیوارسمت 

روهی و یا تکذیب آن گروه  بود در تبلیغ حزبی یا سازمان و گ

و یا سازمان وحزب، که همه خط خطی شده بودند  و نشان  

مختلف سیاسی در آن   می داد از آمد و رفت جریان های

سلول. آن بخش دیوار را که نگاه می کرد می رفت درشلوغی  

ابل در دانشگاه ها و یا  های آن ماه های سال اول انقالب مق

و شوقی بود درگفتن و    میدان های مرکزی شهر. چه شور 

شنیدن یا جدال و نفی کردن.   در بعضی ها هرچند اندک،  

پرخاش. هوا پ ر   تابی و  در بسیاری بی صبوری بود وتحمل، و

بود از واژه ها. واژهایی که چون ابرهایی بارانی در آسمانی  

برق زده ، ذهن را مضطرب وآماده طوفان می کرد.   رعد و

د جهانی بمیرد و نابود شود و دوباره  انگار با آن واژها بنا بو

در بستری دیگر، زنده وخلق شود. همه چیز بوی خون می  

 داد.  

ی وقت ها بلند می شد وشروع  متن ها بسیار  با خواندن این

می کرد قدم زدن در سلول. تالش می کرد ذهن اش کمی  

فاصله بگیرد از آن فضای پ رتنش و درگیر شدن ها بر سر  

یا گاهی  ها.  آن  واژه  داستان  و  افتاد  می  موالنا  آن شعر  د 

فارس وترک وعرب برسر طلب آنگور. با خودش می گفت  

بود و یا هست،  لب آزادی وعدالت  خواست همه گان، ط اگر

آن همه جدال برای چه بود. آن گونه خشم وکف به دهان  

اعتقاد   سر  بر  پافشاری  زدگان  وچون جن  ودشنام،  آوردن 

 وآرمانی خاص.  
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آن متن های شعاری روی دیوار، در رفت برگشت  از نگاه به  

های کوتاه قدم زدن در سلول که خسته می شد، دو طرف  

ی گرفت ومالش می داد. دردی، انگار چیزی  پیشانی اش را م

مانده از آن گذشته ها آزارش می داد، شاید هم از نگاه کردن   

کاغذهای مارکداری که آن گوشه سلول بالتکلیف به دسته  

ود. هربار در نگاه به آنها، خاطره هایی برایش زنده  افتاده ب

می شد. با خودش می گفت:» دوباره چه می بایست بنویسم  

 یله نکند و بعد..؟ «    تا پ 

وقتی سر دردِاش کمی آرام می شد می رفت با خستگی   

دوم،   دیوار  همان  دیگر،  دیواری  روبروی   نشست  می 

هایش   متن  بیشتر  که  درِسلول  چپ  هرچند  دیوارسمت 

ناقص بود ولی همه  ترانه بودند یا شعر. » وارطان سخن بگو  

و نگفت/  وارطان سخن   « بود  وخوانا  درشت  ارطان  «، چه 

ستاره شد/... « همین چند پاره ها ی شعر چه شوری می  

اش که داشت می رفت   پود ذهن و جان  تار و  ریخت در 

ی خواست که رنگ سستی بگیرد. همه ی شعر نبود دو  وم

از آخر. اما همین یک بند اول  بندی   از اول و چند بندی 

می   با خودش  گرفت.  می  را  اش  امان  آخر  بند  چند  وآن 

د بر او گذشته باشد. قصه را چگونه و از کجا  گفت چه بای

بندِ   بند  آغاز کرده بود که این چنین استوارایستاده بود و 

سر    وجوداش و  بود  گرفته  ماندگاری  رنگِ  اش،  زندگی  و 

ش، اکنون به درون این سلول هم سرکشیده بود.  شاخه های

راز این گره خوردگی در زمان و زندگی واین دوام را، از کجا  

 که آموخته بود؟و از 

پرسشی که ساعت ها، ذهن اش را درگیر جوابی می کرد   

 که دست یافتن به آن، برای اش بسی دشوار بود.

آرش  در کنار » وارطان سخن بگو« متن های دیگر هم بود.  

کمانگیرکسرایی، همان تکه ای که آتش میزد ومرگ را به  

کار  سخ ره می گرفت » ولی آنگاه که نیکی و بدی را گاه پی

است / فرو رفتن به کام مرگ شیرین است/ همین بایسته 

اگر   تو   « بود  هم  مصدق  حمید  از   .» است.  این  آزادگی 

 شینی / من اگر بنشینم / ...«  بن

خوانده    "می کرد. همه را قبال  روی تک تک واژه ها مکث

بود شاید چندین بار، در جمع و تنهایی. ولی این بار که می  

از جنسی دیگر بودند. انگار برای او، برای   خواند انگار واژه ها 

فراز، و فرار از فروکش بحرانی فکری که امان اش را بریده 

ه شده بودند. مثل الالیی مادرش که در کودکی  بود نوشت

تاب بود ازدردی ناشناخته، آرام اش می کرد و به  وقتی بی  

 خواب اش می برد.  

پیدا می کرد  با خوانش این ترانه وشعرها، انگارسلول حجم  

در   که  میدانی  بزرگی  به  شد  وقتی  ومی  بود،  ایستاده  آن 

دست اش را به دستانی آشنا گره زده بود و خوانده بود آنهم  

هایی را. می شد به  با فریاد، واژه هایی از جنس آزادی و ر

بزرگی جهانی که در ظلم و قهر و نکبت، فرو می ریخت و  

 .  دوباره در صلح وآزادی، سر بر می کشید

اما متن های روی دیوار روبروی در ِسلول، آن دیوار سوم از  

می   کسی  گویا  عاشقانه.  بود  هایی  متن  بود.  دیگر  جنس 

هم که  دانست متن را برای کی می نویسد. از اشاره هایی مب

در متن ها بود این را می شد فهم کرد. حرفی یا پیامی و یا  

انگار   بود،  نوشته  پوشیده  و  بسته  بسیار  شمس  حسی، 

با همان خطوط وسه گونه خط نوشتن هایش، او    تبریزی

هم گذرش به این سلول افتاده بود. متن هایی رمز واره از  

  نوع خط سوم که کلید گشودن اش را در دست نداشتی ولی 

می توانستی حدس بزنی مخاطبِ متن چه کسی است. واژه  

های بعضی متن ها بوی عشق و وداع می داد و بعضی بی  

 و دلدادگی و اشاره ای خاص به لحظه یا جایی خاص.  قراری  

در   مقابل  دیوار  همان  روبروی  نشست  می  که  ساعت  چه 

یا آن   برای رمز گشایی. کشف آن لحظه ی خاص،  سلول 

پو شیده نوشته شده بود. گاهی با خودش مکان خاص که 

لحظه خاص یا مکان خاص را باز سازی می کرد. با آنها پا  

ذاشت می رفت سرقرار درهمان مکان به بیرون سلول می گ

 و برای همان دیدار.  

انگارمی    . داشت  خاطر  در  همیشه  را  اش  آمدن  آشفته 

با   تابستان،  ظهرهای  در  افتاد.  خواهد  اتفاق  روزی  دانست 

گاهی پریشان که از زیر رو سری افتاده بر شانه هایش    زلفی

درخت ِبید   همان  ی  سایه  در  همیشه  بود  زده  بیرون 

با  مجنون ِش ایستاد.  کنار خیابان، می  رها شده  برگ  و  اخ 

آنکه نشانه ی سالمتی را قبل تر، در خیابان خلوت همان 

ا زده بود، ولی تپش قلب اش از درون سینه و از نزدیکی ه

پیراهن  نازک تابستانی اش که بوی عرق تن اش را زیر ِ  

 گرفته بود، بیرون می زد، با بسی ناگفته ها،     
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ا شالی ضخیم انداخته دور سر هم می آمد ب   در زمستان ها

و گردن و دهان و بینی، که فقط چشمایش را می شد دید  

که می درخشید و می خندید و پ ر ازاضطراب و زندگی بود.  

ب اش  نفس  آن  وقتی  در  و  هوا،  در  رها  شد  می  خارگرمی 

راه   چهار  همان  در  فروشی  روزنامه  کیوسک  ی  گوشه 

 .  همیشگی، نگران ایستاده بود

در این رفت وبرگشت ها، چه بر او رفته بود و می رفت وقتی  

می دید ونمی دید بسیاری را، که تنها یادشان مانده بود و  

پر کرده  را  اش  روزهای سلول  و  ای،  که شب ها  خاطره 

 بودند.        

حس  کرد گذشته،  مثل دانه گیاهی است خفته، که در بی  

زیر نرم خاکی مدفون ش اما می  ده  آبی وخشکسالی  است 

تواند هر لحظه، با نم آب بارانی و در گرمای نور ِخورشیدی، 

هایی   برگ  و  ساق  با  از خاک،  برکشد  وسر  بروید  باره  دو 

جوانه مانند که بوی عشق وعطر زندگی دارند هر چند پ ر  

اندوه، مثل همین یادها وخاطره ها ی گدشته، که با تلنگری  

د مقابل چشمانش.   ودنذهنی و یا عاطفی حاال قد کشیده ب

آنهم وقتی تنها در آن چهار دیواری کوچک سلول نشسته  

 بود در اضطراب نوشتن و یا ننوشتن.  

  1398پائیز          
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 احمد سیف 

 
 های دراز تلخی 

 

اوایل کار که به ایران بازگشته بودم، سر از پا نمی شناختم.  

و   به سرحال  که  ای  کشنده  تنهائی  آن  از  که  سرخوش 

بود،   خصوص شده  زجرآور  من  برای  بازنشستگی  از  پس 

میان   گردم  می  بر  گفتم،  می  خودم  به  شوم.  می  خالص 

»آدمهای خودم«. میان کسانی که زبانشان را می فهمم و 

 دردشان نیز درد خود من است. 

این اواخر هر وقت قصه های قدیمی خودم را می خواندم،   

به   وقت  هر  دیدم  می  گرفت.  می  حرصم 

می     Safewayفروشگاه هفتگی  مایجتاج  خرید  برای 

رفتم، از این که نمی توانستم هر چه که دلم می طلبید را  

کوچک  آپارتمان  به  وقتی  ولی  خوردم  می  حرص  بخرم، 

خودم بر می گشتم، راجع به کوپن مواد غذائی و صف های  

می نوشتم. خودم    گوشت و کمبود تخم مرغ در ایران قصه

شدم که این کار را می کنم. با    هم در اوایل کار متوجه نمی

م را خوش می کردم که یک نویسنده » مدرن«   این همه، دل

به   وقتی  االن  ولی  بگوید.  خودش  دردهای  از  فقط  نباید، 

گذشته نگاه می کنم، می بینم که من مدرن بودن را خیلی 

من وآدم های    دردعوضی و عهد دقیانوسی فهمیده بودم.  

 مبود درآمد بود.  مثل من، نه نبودن غذا که ک

سی سال آزگار در آن آباد شده جان کنده بودم، وقتی که  

همة جوانی و عمر مرا از من گرفتند، با هفته ای شندرغاز  

مرا بازنشسته کردند. زنم نازی که افسردگی مزمن داشت،   

قرص های خواب   دو سال قبل از بازنشستگی من، با خوردن

مازیا پسرم،  بود.  را کشته  در  آور خودش  بانک  یک  در  ر  

ار به زحمت به من به  نیویورک کار می کرد و سالی یک ب

وقت کریسمس تلفن می زد و دائم هم از گرانی زندگی در  

نیویورک می نالید. خیلی پکر می شدم. چون فکر می کردم  

ه من از او  دروغ می گوید و به راستی از این  می ترسد ک

وقتی به خودم  کمک مالی بخواهم. و بیشتر پکر می شدم  

ر. از کجا معلوم می گفتم، پیر خرفت، این قدر سخت نگی

است، شاید، طفلک راست بگوید.. بعد، خیلی حالم خراب تر 

می شد که  می دیدم از دست من هیچ کمکی بر نمی آمد.  

اوایل    دخترم، مرسده که درس طبابت خوانده بود. از همان

تر بوی قرمه کار که مادرشان هنوز زنده بود، کله این دخ

ال برای کمک  سبزی می داد. پس از اتمام درسش، یک س

به یکی از دهات ویتنام رفت و درهمان جا با معلم جوانی  

که من هرگز ندیدمش آشنا شد و با او ازدواج کرد و همان  

یک  جا ماند. او هم، هر ساله به وقت کریسمس برای من  

م  من  و دیگر هیچ.  فرستاد  نو می  تبریک سال  انده  کارت 

 بودم و خودم.  

دوست و رفیقی نداشتم. یعنی، داشتم ولی، بی معرفت ها  

قبل از من م رده و مرا تنها گذاشته بودند. و در سن آدمی  

مثل من که آدم نمی تواند دوست و رفیق تازه بگیرد. تازه،  

دن باشی تا باآدمهای  باید اهل مهمانی رفتن و مهمانی دا

وقت نه از این مهمانی ها    تازه  آشنا بشوی و من که هیچ

ن امکانات داشتم که مهمانی بدهم.  خوشم می آمد و نه از ای

آدم که همیشه نمی تواند به مهمانی برود، باید گاه و بی  

نازی هنوز   آخر که  سال  بدهد. سه چهار  مهمانی  گاه هم 

بود که ما نه   جسمی اش بدزنده بود، آن قدر حال روحی و  

می رفتیم و نه  کسی را به خانه  به خانه کسی  به مهمانی  

مهمان می کردیم. االن تازه دارد یادم می آید که    خودمان

من قبل از فوت یکی دو تا از دوستان قدیمی، با کسی رابطه 

 و مراوده ای نداشتم.  

برادرم  ایران خیلی خوش گذشت.  به  اول ورود  یک هفته 

س،  و خانمش، پروانه به راستی سنگ تمام گذاشتند.  عبا

انتظا اگرچه  خوردند.  می  چرخ  من  سر  دور  پروانه  ر مثل 

نداشتم ولی آدم های زیادی به دیدن من نیامده بودند. یک  

کم به من بر خورده بود و از خدا که پنهان نیست ازبندگان  
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بودم.  کرده  تعجب  آن  از  بیشتر  که  بکنم  پنهان  چرا  خدا 

خودم علت روی  به  کردم  سعی  ولی  فهمیدم.  نمی  را  ش 

 م. در پایان هفته دوم، یک روز به عباس گفتم: نیاور

عباس جان، من اصال دوست ندارم سربار خانه و زندگی    -

تو بشوم. چون من راه و چاه را بلد نیستم، بیا ومحبت کن  

که من بتوانم  یک آپارتمان کوچکی در همین تهران بخرم 

 مر را در همین جا بمانم. چون... و این بقیه ع 

تمام حرفم  ق  نگذاشت  همانند  من  بشود.و  به  که  ها  دیم 

 همیشه می گفت داداش، گفت. 

خواهم    - می  چه  یعنی  نزن.  را  حرفها  این  اصال  داداش، 

 آپارتمان بخرم. همین جا پیش خود ما  می مانی... 

قربون لطف وصفای تو، ولی نه عباس جان، وقتی آپارتمان    -

 ریدم، بیشتره وقتا می آیم پیش شما.  هم خ

ت با پروانه حلش کن. چون از م داداش. خودمن نمی دون  -

وقتی که تو نوشتی که می خواهی بیائی ایرون، این زن هی  

راه رفت و تو گوشم خوند که مبادا بزاری داداش بره یه جای  

دیگه خونه بگیره. باید بیاد پیش خود ما، اون اطاق بهروزو 

 مرتب می کنم..  را برایش

ندارد. باید با پروانه  دیدم جرو بحث کردن با عباس فایده  

عباس راست می گفت. رابطة من و پروانه به   صحبت بکنم.

یک عبارتی خیلی عجیب بود. مثل عباس، او هم مرا داداش  

صدا می کرد و منهم هر وقت که می خواستم سربسرش 

ه نه فقط  بگذارم او را رئیس صدا می کردم و می گفتم ک

مها، هروقت  رئیس عباس که رئیس منهم هستی. در آن قدی

چهار هفته می ماندم،    که تابستان به ایران می رفتم، و سه یا 

تقریبا همیشه در خانه عباس بودم و پروانه، راستی راستی 

مثل یک پرستار به من محبت می کرد و به من می رسید.  

و بی شیله  آن قدر هم در محبت کردن به من گشاده دست  

ران می روم مزاحم  پیله بود که  دلم نمی خواست وقتی به ای

غلب با فامیل های نازی کس دیگری بشوم. به همین خاطر، ا

جر وبحث داشتم و به همین نحو، خواهر های خودم از این  

بابت خیلی خوشحال نبودند و گاه به من متلک می گفتند.  

خیلی احساس  گاهی وقت ها هم، پروانه برای این که من  

نده به تعطیالت  شرمندگی و سرباری نکنم یکی دو هفته ما

د و می گفت که عباس  تابستانی دانشگاه به من تلفن می ز

برای   ولی  کند  نمی  و  کند  راتقطیل  کارش  مدتی  باید 

دیگری   به حرف کس  تو هم  از  غیر  است.  سالمتش الزم 

تابستان  برایت زحمت نیست،  اگر خیلی  گوش نمی دهد. 

ناچار می  سری   عباس  آئی،  به ما بزن. چون وقتی تو می 

از کار آف  شو ها،  به قول شما خارجی  روزها  بعضی  د که 

بگیره و برایش خیلی خیلی ضروریه. خودش هم می دانست  

گفتن  همین  و  دارم  دوست  زیاد  خیلی  را  عباس  من  که 

پروانه همان، و مسافر شدن من همان. با این سابقه من اصال  

ه عباس، حل و فصل قضیه را به دست پروانه  تعجب نکردم ک

 د.  سپرده بو

پروانه   با  که  نیامد  پیش  فرصتی  و  گذشت  روز  دو  یکی 

صحبت بکنم. تا این که ، عصر جمعه ای که عباس رفته بود  

من   بکند،  ختم شرکت  مراسم  یک  در  تا  به مسجد محل 

 ماندم و پروانه. بدون مقدمه گفتم. 

من چقدر به تو و عباس    پروانه، تو خودت می دانی که  -

داستان   هم  این   . از  عالقمندم  من  نیست.  دیروز  و  امروز 

ک کنه تا من بتونم در این جا  عباس خواهش کردم که کم

یک آپارتمان کوچکی بگیرم و این تتمه عمر را درهمین دور  

وبرها در کنار شما باشم، ولی عباس می گه که رئیس کل  

د می  بهتر  هم  خودت  ده.  نمی  در  اجازه  اگر  من  که  ونی 

تو خونه   اغلب شبها  باشم،  که  تهران  بهتره  ولی  تو خرابم 

 مستقلی داشته باشم... برای خودم هم، یه امکانات 

بله نفهیمدم!  امکانات مستقلو برای چی می خوای؟ خوب     -

هروقت، خواستی بگو من و عباس میریم بیرون و حتی شب 

رم تو از این خونه هم بر نمی گردیم.... نه داداش، من نمی زا

تنها   کجا؟  بری  خوای  می  سگ  بری...  که  شهر  این  تو 

می گیره.... همین جا  صحابش رو نمی شناسه، آدم سرسام  

پیش خودما هستی، بودن تو با ما، برای عباس هم خیلی  

خوبه. برای من خوبه.... بچه ها هم که االن خودشون بزرگ 

ای هم دیگه از  شدن و به ما کاری ندارن.... می شینیم و بر

 خاطرات گذشته تعریف می کنیم.... 

ببین پروانه، من االن در وضعیتی نیستم که با تو یا هیچ    -

کس دیگه ای جر وبحث کنم. ببین، سابق می اومدم یک  

ماه، یک کم بیشتر و یا کمتر پیش شما می موندم و عشق  

دنیا را هم می کردم. پیش هیچ کس دیگه هم نمی رفتم و  

.  ولی االن می خواهم برای همیشه این جا بمونم  نمی موندم

ی.   اول  ماه  یک  جا، خوب  این  بیایم  تونم  نمی  که  ه  االن 
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چیزی... ولی بعدش نه.....چون تو رو خیلی خیلی دوس دارم  

نمی تونم بهت دروغ بگم، اگه نزاری در تهرون یک آپارتمان 

کوچکی برای خودم بگیرم، مجبور می شم برگردم لندن و  

ربون کاریه که نه می تونم و نه دلم می خواد  بکنم... قاین  

که بگیرم،  لطف و صفای تو می رم و گفتم، خونه ی جدا هم  

اغلب این جا هستم، ولی لنگر انداختن دائمی در این جا،  

 نه، این نمیشه.... 

پروانه که انگار انتظار نداشت این جور رک و صریح حرف  

آن چیزی بگوید  ادامه بزنم، یک کم رفت تو فکر. قبل از  

 دادم.

تم.....  این  توی خونه تو، خوش نیسمبادا فکر بکنی که    -

همه سال که هر سال ویا یک سال در میان به ایران آمدم،  

همیشه همین جا لنگر انداختم، من اصال نمی دونم اگر تو  

،  و عباس نباشین،  چه خاکی باید به سر خودم بریزم، ولی 

االن صحبت ماندن یک ماهه نیست...اگه هم یک ماه شد و  

کشیدیم که خوب کاریش نمی شه   ما ریق رحمت را سر

 کرد... 

نگذاشت حرفم تمام بشود، معلوم بود چیزی گفته ام که از 

 من رنجیده است...گفت.

باشه، باشه، تا بیشتر حرفهای بی ربط نزدی، باشه. این    -

مه داریم که تو سالها این جا چیه میگی! ما هنوز کلی برنا

دست   از  سالهای  اون  جبران  بتونیم  ما  و  را  باشی  رفته 

بکنیم... ] وشروع کرد ادای مرا در آرودن[  اگه هم یک ماه  

م  و  می  شد  اگه  خوب  کشیدیم....  سر  را  رحمت  ریق  ا 

خواستین، ریق رحمتو سر بکشین، خوب برای چی تشریف 

 اوردین این جا....  

اش مثل همیشه شد. از همه شیارهای صورتش و بعد، قیافه  

بیرون می زد و ادامه  که دیگر جوان نبود، محبت و دوستی

 داد.

منو تو بد مخمصه ای گذاشتی. من اصال دلم نمی خواد   -

از طرف   ولی  باشی  تنها  تهرون  این  تو  یک شب  تو حتی 

دیگه، حاال که داری منو تهدید می کنی که بر می گردی  

ارم. ولی اگر بخواهی با من تعارف بکنی ،  لندن،  حرفی ند

ن توی یک جوب  آبمان  اون وقت  باید قول  خوب  ره...  می 

  بدی که همانطور که تا حاال به من این همه محبت داشتی،

حاال که اومدی تهرون و رفتی خونه خودت، یواش یواش با  

 من چپ نیافتی و فاصله نگیری... 

با که  هر کجا  در  من  که  کردم  هم  خاطر جمعش  او  شم، 

چنان رئیس کل خواهد بود. یکی دو ساعت بعد، عباس هم  

الصه بگومگوی خودم را با پروانه برایش گزارش آمد و من خ

 ی در تهران بخرم برای خودم...کردم و قرار شد که آپارتمان

 
از ورودم به ایران، نزدیک به یک سال می گذرد. مثل سگ  

دیگری به سراغ من پشیمانم. غیر از عباس و پروانه، کس  

ندارم.  نمی آید. برای برادرزاده ها و خواهرزاده ها اصال وجود  

هر کدام ازدواج کرده و برای خودشان مستقل شده اند. پسر  

به  عموهای خو را   کدام  دائی... هیچ  عمه، دختر  پسر  دم، 

دارم،  آن ها در ذهن  از  تصویری که  نمی شناسم.  راستی 

وچک و شیطانی است که با  تصویر پسر بجه یا دختر بچه ک

هیچ  وضعیت فعلی شان که هر کدام چند تا فرزند دارند،  

سنخنیتی ندارد. پسرعمه ام که در هفت سالگی از خوردن 

ک بود بمیرد و خیلی ریزه میزه بود، االن،  باقالی خام نزدی

مرد رشیدی شده است که راننده اتوبوس بین شهری است. 

.  اغلب اوقات در آپارتمان  و به همین نحو است، وضع دیگران

از پنجره،  هوای دود گرفتة   تهران را  خودم تنها هستم و 

نگاه می کنم. وقتی حوصله ام از گرفتگی هوا سر می رود،  

خوانم. از بس کتاب خوانده ام شماره عینکم رفته  کتاب می  

باال و فکر می کنم اگر به همین روال ادامه بدهم، دیر یا زود   

ابان ها که خیلی شلوغ است و رانندگی  کور می شوم. خی

سال پیش   40ن  هم که با گذشت این همه سال، مثل هما

است. یکی از دالیلی که از خانه بیرون نمی روم این است  

ی ترسم از عرض خیابان بگذرم و اصال هم نمی فهمم  که م

که دیگران چگونه با فرزی و تردستی این کار را می کنند.  

بخرم که در رفت و آمد کمی راحت   خیال داشتم یک پیکان

امتحانات مربوط به    تر باشم. ادارة رانندگی می گوید باید در

 گواهینامه شرکت بکنم. تو این سن و سال کی حوصله دارد 

که برود و آئین نامه رانندگی را از بر کند. تازه این کار را  

کردم، حتما سر ضخامت قطر شیشه های عینکم ردم  می  

زد یک دوچرخه بخرم که گواهی نامه نمی    کنند. به سرم

ی توانم تو این شهر  خواهد. بعد می بینم که من که   نم

شلوغ، دوچرخه سواری بکنم. همان روز اول، می روم زیر  
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که  شوم  می  فلج  یا  و  شکند  می  پایم  و  دست  و  ماشین 

خودش قوزی می شود روی قوز های دیگر. به همین خاطر،  

 ت.قدرت تحرک من خیلی کم اس

با ادارة بازنشستگی قرار گذاشته ام که حقوق تقاعد مرا می  

ابی در بانک ملی شعبة لندن و آنها هم این  ریزند به حس

نکی در تهران . اوایل که آمده  شندرغاز را می فرستند به با

بودم، یکی دو تا از دانشگاهها خواسته بودند که بطور نیمه 

شد و چه پیش    وقت برایشان کار بکنم. بعد نمی دانم چی

آمد که سراغ من نیامدند. مدتی بعد، به یکی از آنها تلفن  

ولی زد برود  طفره  جواب  از  کرد  سعی  ابتدا  طرف  که  م 

 باالخره به زبان آمد که:

آقای دکتر، می دانید که ما سر خود نمی توانیم کسی را   -

استخدام بکنیم. باید از ادرات مربوطه کسب اجازه بکنیم.  

هم به ما جواب دادند که این شخص برای    در خصوص شما، 

ای منطورهای دیگر  تدریس فاقد صالحیت است ولی اگر بر

  می خواهید به او کاری ارجاع بکنید، چنین اقدامی از سوی 

 این اداره بالمانع است.... 

پشت تلفن خشکم زد...پس از سی و پنج سال تدریس در  

مقالة    یک دانشگاه معتبر غربی و چاپ بیش از چند دوجین

امثال مرا برای تدریس    پژوهشی، این ها کیانند که من و 

 ت اعالم می کنند؟ پرسیدم:فاقد صالحی

 آیا به شما علت بی صالحیتی مرا توضیح دادند؟  -

 آقای دکتر، این اداره که به کسی توضیح نمی دهد.  -

وجدان علمی    یعنی، فرمان صادر می کنند با حیثیت و  -

ول کنند  می  بازی  نفس  مردم  به  اعتماد  قدر  این  حتی  ی 

 ندارند که دلیلش را بیان کنند؟ 

نمی   که  اطرف  بیش  ادامه خواست  مکالمه  این  به  این  ز 

 بدهد، با دستپاچگی گفت:

بی    - را  او  حضرات  این  که  هرکسی  دکتر،  آقای  ولی 

صالحیت اعالم می کنند، در چشم مردم، صاحب صالحیت  

ببخشید که بیش از این نمی  می شود. نگران آن نباشید...  

 توانم با شما حرف بزنم... 

 و مکالمه مان قطع شد.  

حیران.... به پول این تدریس نیمه وقت چندان   بودم  مانده

برای  گرفتن  قرار  ارتباط  در  مردم  با  ولی  نبودم  محتاج 

من،مهم بود که به این ترتیب، آنهم دیگر عملی نبود. حداقل  

 م.  از این راه دیگر نمی توانست

با بیکاری من، روزها هم کش آمده بودند و شبها که بدتر...  

داشتم که جلوی تلویزیون بنشینم و من هیچ گاه حوصله ن

حوصلگی    ساعتها به صفحه شیشه اش نگاه کنم. و این بی 

در تهران، با برنامه های بد و آماتوری تلویزیون تشدید شد.  

و گاه در   فقط روزی نیم ساعت، بعضی اوقات در بعد ازظهر

شب، به اخبار گوش می دادم. و آن هم، از زمان ورودم، به  

ار یک نواختی گرفت. یکی دو بار، در بارة  گمانم حالت بسی

بود   تلویزیونی  مناظره  گوناگون،  با  موضوعات  نه  من  که 

 مباحث آشنا بودم و نه شرکت کنندگان را می شناختم. 

اب روز االن هم به درستی نمی دانم چند شنبه است. حس

و هفته از دستم در رفته است. اگرچه نزدیک به یک سال 

هستم ایران  در  که  خرید   است  ام  نگرفته  یاد  هنوز  ولی 

برنامه ریزی کنم. هم چنان به حسا را چگونه  ب  مایحتاج 

لندن می خواهم خرید هفتگی انجام بدهم که در این جا  

 عمال امکان پذیر نیست. هر روز، یک چیزی در بازار نیست 

که باید برایش از پیش برنامه ریخته باشی. االن چند هفته  

راحتی گیر نمی آید که برای است که گوشت گوسفند به  

حد   از  بیش  خونم  چربی  چون  نیست.  مهم  چندان  من 

ت و بهتر است که گوشت گوسفند نخورم ولی طبیعی اس

بدبختی در این است که گوشت مرغ و ماهی هم به راحتی 

م مرغ زیاد است که آنهم برای من خوب گیر نمی آید. تخ

بود تلویزیونی  مناظره  یک  باز  هم،  پنح،  نیست. سرشب    .

شش دقیقه ای به آن نگاه کردم. دیدم ، نه، نگاه کردنش از 

را تر می رود، تلویزیون را خاموش کرده  میزان تحمل من ف

اندکی   نظرم  به  ماه..... که  به  پنجره و زل زدم  و رفتم دم 

 آمد. سرگردان می 

 
به   دستی  پرم.  می  خواب  از  تلفن  زنگ  ممتد  صدای  با 

تلفن را برمی دارم. در آن عالم  چشمهایم کشیده و گوشی  

تلفن دارد به خواب و بیداری، می شنوم کسی در آن سوی 

عباس   دقیق می شوم. صدای  کند.  می  گریه  بلند  صدای 

 است که هق هق کنان به گوش می رسد.... 

 2000آوریل  15لندن 
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 ح. کمالی   

 

 کرونا و رنج درون 
نرفته بیرون  از خانه  است که  روز  از ده  ببیش  ه خاطر  ام. 

و خوراکم بهم بیماری آسم باید بیشتر مواظب باشم. خواب 

است.   سرفهاز  ریخته  پیش  تماس  هفته  در  شد.  شدید  ام 

تماس    ،تلفنی کس  هیچ  با  که  کرد  توصیه  فیزیکی  بهیار 

پیش   روز  چند  باشم.  خرید    "ماری"نداشته  از  کیسه 

رفت.    فروشگاه  و  گذاشت  در  پشت  همه دیروز  را  اخبار 

ساعت ده شب بیدار   .. روی مبل خوابم برددیدما ها رشبکه

فیلم صبح  نزدیک  تا  قدیمیشدم.  کرد  های  این  م.  تماشا 

ساعت پنج صبح  .  یستساده ن  یتابکهیچ  درک مطلب  روزها  

تا خوابم نمی  رفتم.  اتاق خواببه   دانم چقدر طول کشید 

   ببرد.

-یکباره با صدای تلفن بیدار شدم. لحظاتی گیج بودم. نمی

-جا هستم. به اتاق پذیرایی رفتم. تلفن را پیدا نمیتم کدانس

شد. تماس  کردم. صدای تلفن مثل اره به مغزم کشیده می

ود. قرار تست کرونا گذاشتند. باید بعد از ظهر به  از بهداری ب

رفتم. بهیار توضیح داد که در بیرون از خانه  مرکز درمانی می

با ماشین امکان  و در صورت  بزنم  شخصی    حتمن ماسک 

روم باید از دیگران دور  بروم. اگر با وسیله نقلیه عمومی می

 بنشینم. احتیاط بخرج دهم. با کسی رودر رو صحبت نکنم. 

نهار خوردم. از خانه بیرون  -با بی میلی چیزی برای صبحانه

زدم. آسانسور که که باز شد یک نفر داخل آن بود. هر چند  

اش را  ا چون چهرهکمی شک داشتم که بروم داخل یا نه، ام

تفاوت دیدم به آسانسور وارد شدم. ولی او سریع   کاملن بی

پله از  و  آسانسور خارج شد  از  پایین  بدون هیچ کالمی  ها 

ستیزی گذاشتم رفت. این را به حساب برخوردهای خارجی

که با آمدن کرونا تشدید شده است. سوار اتوبوس که شدم 

پاندمی کرون از  ا فقط چند مسافر  دیدم خالف زمان پیش 

از   زمان جنگ  بمبارانِ  روزهای  بوی  بود.  دارد. شهر مرده 

زنی دستخیابان می را روی شکمش گذاشتآمد.  ه هایش 

شد. زن مرا به یاد  بود و با احتیاط  تمام از بین مردم رد می

کرد  مادربزرگم انداخت که موقع رفتن به مسجد سعی می 

بهداری رسیدم. پس  به هیچ کس یا چیزی برخورد نکند. به  

دوم،   ورود جلوی در  برای از  گفتم  وقتی  بود.  کنترل  میز 

آمده کرونا  ساختآزمایش  پشت  و  بیرون  به  مرا  مان ام. 

راهنمایی کرد. در باغچه پشت بهداری چند نفر پراکنده و  

ها نمایان بود.  دور از هم ایستاده بودند. نگرانی در همه چهره

می صدا  نوبت  به  را  ساختمان تا    زدندافراد  پشت  در  از 

بایست دست و صورت بهداری وارد شوند. پیش از ورود می

پارچه و ماسک و  شد. پرستار در پوشش یکضدعفونی می

اش دستکش مرا به درون ساختمان راهنمایی کرد. با اشاره

در راهرو روی صندلی نشستم. با مهربانی تمام توضیح داد  

اید که تحمل  . گفت بآور استبرداری کمی چندشکه نمونه

ام کنی و بی حرکت بمانی. بعد وسیله را تا ته حفره بینی 

. دستمالی به من داد،  اختیار اشکم جاری شدفرو کرد که بی

چشم و صورتم را پاک کردم. ماسک جدید را به صورتم زدم 

-رفتم خانه منتظر نتیجه آزمایش میو خارج شدم. باید می

 کشید.ا سه روز طول میدانستم که پاسخ یک تشدم. می

ناخودآگاه به فرشگاه نزدیک خانه وارد شده بودم. ناپرهبزی 

ریدم و به خانه برگشتم.   کردم و هر چه که الزم داشتم خ 

هایم را بیرون آوردم و در ماشین ریختم. دست و  همه لباس

صورتم را با صابون شستم. هر چه خریده بودم را با وسواس 

ردم و نشستم. درجه را گذاشتم  ضدعفونی کردم. چیزی خو

زیر بغلم و تبم را چک کردم. تب نداشتم. به شدت عصبانی  

هم ریخته است. تازه  ه چیز را بهبودم. این ویروس یکباره هم

خواستم پس از سالها خرحمالی از اجبار روزمرگی فرار  می

خواستم در جایی گرم و روشن در آرامش به خود  کنم. می

لوزیون را روشن کردم. در بیشتر کانالها  ی تمیلبپردازم. با بی 

خبر یا بحث کرونا بود. انگار برنامه خبری هم باید مد روز  

یعن گفتن  باشد؛  برای  چیزی  هیچ  اینها  نبود  کرونا  اگر  ی 

 نداشتند؟

را سیر می  آفتابی  عالم خیال ساحل  کردم که  روز بعد در 

ونا  تلفن زنگ زد. در بهداری گفته بودند اگر جواب تست کر

کنی اما اگر مثبت بود تلفن  منفی بود یک پیام دریافت می 

ر کد ملی  کنند. با ترس تلفن را از روی میز برداشتم. بهیامی

را پرسید. فهمیدم که وضع عادی نیست. گفت شما دچار 

اید. باید در خانه بمانید. به هیچ عنوان بیرون ویروس شده

را   خریدها  نکنید.  دیدار  هیچکس  با  بیرون  نروید.  از  باید 

سفارش بدهید. و ... هر روز وضعیت خود را گزارش کنید. 
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س بگیرید تا  ت گرفت با اورژانس تمااگر عالئم بیماری شد

به بیمارستان منتقل شوید. ناامید نشستم. فکر کردم انگار  

شروع بازنشستگی یا اتمام دوره کار مثل گارانتی خیلی از  

س از پایانش، وسیله  های خانگی است که چند روز پ ماشین

 افتد. میاز کار 

روزم را توضیح دادم. گفت دارد وبه ماری تلفن زدم و حال

به هفته  چند  می  برای  نمیروستا  و  خرید  رود  برای  تواند 

بیاید. سفارش کرد این چند هفته را مواظب خودم باشم.  

بیرون نروم و نیازهای خود را تلفنی از سوپرمارکت سفارش 

خواست دانستم اما انگار او میها را خودم مینبدهم. همه ای

 که مثلن در این رابطه کاری کرده باشد. 

ظر چند روز تعطیلی بودم تا در  پیش از کرونا همیشه منت 

مانده برسم. اکنون از اینکه  خانه بنشینم و به کارهای عقب

باید در خانه بمانم کالفه شده بودم. کوشش برای بازنویسی  

کیادداشت خواندن هنه،  های  و  ناتمام  مطالب  نوشتن 

را سر می کنم.  برد. آشپزی میکتابهای در لیست حوصله 

ریزم. با دوستان فراموش شده  می  پزم. شراب خانگینان می

 گیرم.  تماس می

ها خشک و ممتد شد. تب  شد. سرفههر روز حالم بدتر می

باال گرفت. سردرد و گلودرد شدیدتر شد. کم کم تنفس هم  

شد. با اورژانس تماس گرفتم. خالف معمول کمی    مشکل

و پاسخ کوتاهی    طول کشید تا پاسخ دهند. پس از پرسش

لیست آمبوالنس گذاشتند. این هفته میزان بیماران مرا در  

بی نمیکرونایی  بود.  رفته  باال  در سابقه  چقدر  دانستم 

اینجا نخواهد  بیمارستان خواهم ماند. می به  دانستم ماری 

به ظرف    حال خراب یخچال را خالی کردم. چیزهاییآمد. با  

زباله ریختم. چیزهایی را هم در داخل فریزر گذاشتم. حال  

اموش کردن یک به یک وسایل برقی را نداشتم. یک جا  خ

از جعبه فیوز همه را قطع کردم. آشغالها را یکی کردم و تا  

کشیدم. افتادم روی  بیرون در کشاندم. به سختی نفس می

تجهیزات کامل وارد شدند.    مبوالنس رسید. بهیاران با مبل. آ

شروع  معاینه انجام و گزارش فرستاده شد. اقدامات احتیاطی  

بیمارستان   به  بودم.  برانکارد  روی  اکسیژن  ماسک  با  شد. 

رسیدیم. هنگام انتقال به داخل متوجه صف دراز مردم شدم  

یک  یککه با فاصله از هم منتظر بودند وارد شوند. دم در از  

می  دادهافراد  تست  آیا  داری؟  کرونا  آیا  آیا  پرسیدند؛  ای؟ 

آخر سر هم درجه  سرماخوردگی داری؟ آیا گلو درد داری؟ و  

-کردند. این کار وقت زیادی می حرارت بدن فرد را چک می 

 برد و باعث ایجاد صف شده بود.  

بیمارستان خالف همیشه ترسناک شده بود. پرستار مهربان  

کرد که رخ نهان  ها را تداعی میجادوگر قصه  زیبا عفریته

است. دکتر متخصص سوداگر مرگ می نمود. مردن  کرده 

دیدم. مرگ پیش چشمانم بود. پیش از این  میدیگران را  

می مثل  فکر  پذیرفتنی.  و  است  طبیعی  مرگ  که  کردم 

خشکیدن گل و افتادن میوه. انگار مقایسه زیاد درست نبود.  

انجام میمن خیلی کار داشتم ک باید به  ایکاش  ه  رساندم. 

چند ماهی فرصت باشد تا بشود بخشی از بعضی کارها را تا  

بلعم  برد. تنفس رنج آور است. هوا را می  حد مناسبی پیش

 اما با حالت خفگی.  

ام روی تخت بیمارستان. یک پزشک و دو پرستار  خوابیده

ال  اطراف تخت هستند. با وجود همه مراقبتها روز به روز ح

ام. به بخش  من بدتر شده. روز پنجم است که بستری شده

قوی   مسکن  تاثیر  در  کنون  تا  یافتم.  انتقال  را ویژه  درد 

می میتحمل  شدیدتر  لحظه  هر  درد  تنفس  کردم.  شد. 

آور شده بود. در مشورت با ماری به کمای مصنوعی  عذاب

تامین  راضی شدم. می بدنم  برای  را  اکسیژن الزم  خواهند 

میمی  کنند.  کار  از  را  عصبی  سیستم  تا  بایست  انداختند 

د.  برنامه خودکار تنفس از یاد بدن برود. چاره دیگر هم نبو

 تر شده بودم. به مرگ نزدیک

با این همه وقتی متخصص بیهوشی به اتاق وارد شد بسیار  

فعالیتهای   دورِ  سالهای  آشنای  اکبر،  او  شدم.  خوشحال 

ب دهه شصت،  در  و  سپس  کنار  دانشجویی  در  اکنون  ود. 

داد،  کردن سیستم خود بود. دلداریم میتخت مشغول آماده

اختالف نظر سیاسی پس    صدایش مرا به سالهای دور برد.

ها نگذاشته بود هیچگاه آنقدر به هم نزدیک  از آن جدایی

های پس از جدایی با هم حرف بزنیم.  شویم که از گذشته

-ش نگاه می صورتش زیر ماسک پوشیده است، در چشمان

 دارم.هایم را به سختی نگاه میکنم. پلک

شدیدن  اوضاع بسیار به هم ریخته است. جو همه شهرها  

به خانه است.  ها  شود. دستگیری ها مدام حمله میامنینی 

در طول یک هفته تنها نگاهم از گوشه گسترده شده است.  

پنچره به بیرون رفته است. قرار است به شهر دیگر منتقل 
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سر در فاز سیاسی گاهی    ،اینجا شناخته شده هستمشوم.  

می بروم  مایستادبساط  بیرون  اگر  دستگیریم .  ریسک 

اما  االستب بمانم. .  سالمت  به  شاید  نروم  بیرون  برای    اگر 

سروش خودش را    قرار هفتگی رفتم به سوپرمارکت.    اجرای

ها مشغول خرید کرده بود. از کنارش گذشتم و  بین قفسه

او    .های بیسکویتروی جعبه  تم توی قفسهگزارش را گذاش

گزارش را برداشت و به جیب سرکمرش تپاند. اطراف را نگاه  

رد. خلوت بود. از سبد خرید پاکتی را برداشت و همانجا  ک

های بیسکویت گذاشت و به طرف صندوق رفت.  روی جعبه

بیرون   اندکی پس از او من پاکت را زیر پیراهنم جا دادم و

پس از بررسی  از مسیر خانه دور شدم و    تیاط. برای احآمدم

 برگشتم.  اوضاع خیابان به سوی خانه

از اعالمیه پیام را خواندم. قرار شده پس فردا سر  ها  پیش 

خانه در جاده کمربندی منتظر ساعت دوازده روبروی قهوه

پیک باشم.  موی سرم را کوتاه کردم تا با ته ریش صورتم  

باشد. هر چنهم د مشکل دید داشتم عینک  خوانی داشته 

نباید میه تنظیم میم  باید چند سناریو  تا در  زدم.  کردم 

 رگونه پرسشی آماده پاسخگویی باشم. صورت مواجهه با ه

پوشی جلوی  آن روز از چشمی در راهرو را پاییدم. کاپشن

دیدم.  در همسایه سمت چپی ایستاده بود. صورتش را نمی

زنگ در را زد. ظاهرن   منتظر ماندم تا حرکت کند. چندبار

رد. شک برم داشت. دو روز پیش اکبر از  کسی در را باز نک

ته بود. همه اطراف خانه را تا جایی که  خانه رفته و بر نگش

دید داشتم بررسی کردم. سپاهی یا ماشین گشتی پیدا نبود.  

اما برای احتیاط مالتها را جاسازی کردم. آشپزخانه را بهم  

تم پشت در و بیرون را چک کردم.  ریختم، عادی شد. برگش

زنی   رسیدم.  کوچه  به  زدم.  بیرون  نبود.  راهرو  توی  طرف 

کوچه می آمد. مانده بودم که چکار کنم. تند    چادری از ته

بروم تا به من نرسد یا کند کنم تا رد شود. آهسته رفتم تا  

ها، درختان کنار خیابان و  به خیابان رسیدم. ویترین مغازه

داد.  و پیاده عادی نبودند. شهر بوی مرگ میعابرین سواره  

ی  من عادی نبودم، من گام زن در راه مرگ بودم. به روبرو

خانه  خانه رسیدم. سعی کردم از در و پنجره داخل قهوهقهوه

را بررسی کنم. همه جا خلوت بود. خیلی وحشتناک خلوت 

خانه شدم خشکم  بود. عرض بلوار را طی کردم. وارد قهوه

 به لرزه افتاد.    زد. بدنم

قهوه پیشخوان  پشت  و  مرد  معلم  پیشتر  شناختم.  را  خانه 

را دیده بودم. به من نگاه کرد. بی هیچ  هوادار بود. چند بار او  

کردم.  سخنی به کارش مشغول شد. باید عادی برخورد می

دانستم چه موضعی دارد. لیوانی چای از سماور گرفتم  نمی

ندوق رفتم. همینطور که و برای پرداخت پول به جلوی ص

سرش پایین و نگاهش به داخل صندوق بود با خودش حرف  

-آید، خانه هم نمی ماشینی نمی  وا خراب است، هیچزد: ه

شود رفت، باید از این شهر لعنتی خالص شد، هرکس باید  

به فکر خودش باشد. پیام روشن بود. پیک و خانه لو رفته  

کردم. باید  هر پیدا می بود. خودم باید راهی برای رفتن از ش

رسیدم. حرکت در  بوس میپیش از غروب به ایستگاه مینی

توجه گشت   میخیابان  جلب  من  به  را  هر  سپاه  در  کرد. 

کوچه هم مسجد یا پایگاه بسیج بود. طرح مسیر خلوتی را 

در ذهنم ریختم. انگار که دوره ما به سر رسیده باشد. یاد  

ها جوالنگاه  همین کوچه روزهای نه چندان دوری افتادم که  

ناامید و  وجنگ بود.  و شهربانی  ارتش  نیروهای  با  گریزمان 

رسیدم سه ساعت تا  افتادم. اگر به ایستگاه می  ناچار به راه 

برد. پیش از حرکت باید به هواداری از شهر مقصد وقت می

 زدم.  اش بمانم زنگ میشد چند شب در خانهسازمان که می

شماره گرفتم.    د. قطع کردم. دوباره تلفن سه بار زنگ خور

نمی  برداشت. گفتم سالم محمد هستم. گفت  را  -گوشی 

م زنگ زدم که بپرسم شما برای نظافت خانه  شناسم؟ گفت

به کارگر احتیاج دارید. گفت آره. گفتم بسیار خوب پس به 

می زنگ  خیابان  شما  اطراف  تلفن  کیوسک  داخل  از  زنم. 

خیابان در طبقه باال    فرعی خلوت را چک کردم. آن طرف

کشیده بود. پرده تکان  های پنجره نیمای باز بود. پرده پنجره

زنی لحظه  خورد.  برای  خیابان  چادری  به  و  شد  پیدا  ای 

نگاهی انداخت. از کیوسک تلفن بیرون آمدم و راهی شدم.  

از  زیاد دور نشده بودم که متوجه شدم ماشینی به آرامی 

می سرم  برنپشت  را  سرم  صدایی  آید.  هی  گرداندم.  گفت 

کجا؟ به طرف صدا نگاه کردم. یک سواری سفید الدا کنارم  

ایش پایین بود. از در جلو و عقب دو کالش  هایستاد. شیشه

شعله بودند.  سپاه  گشت  بودند.  گرفته  من  سوی  پوش  به 

کالش مثل گردابی بزرگ جلوی چشمانم بود. لوله تفنگ  

-گلولهِ ته لوله را می  چیزی شده بود مثل لوله تانک. انگار

به میدیدم.  کجا  پرسیدند  آمدم.  بازار.  خود  گفتم  روی. 
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پرسیدند. پاسخ آماده بود. گفت پیراهنت را   ام راآدرس خانه

بده باال. پیراهن چینی روی شلوار را تا سینه باال کشیدم.  

ای کرد، نفهمیدم چرا. دستور داد؛ پاچه پاسدار ریشو خنده

هر دو پاچه را تا زانو باال کشیدم. پیاده    شلوار را بکش باال.

چراغ    هوش به تیرکالمی رفتند. تقریبن بینشدند. بی هیچ  

به   موقع  به  افتادم.  راه  بعد  لحظه  چند  دادم.  تکیه  برق 

 ایستگاه رسیدم.  

مینی وارد  و  خریدم  نوشابه  تا  دو  دستفروش  یک  بوس  از 

ف اول  شدم. با یک نگاه جای خود را انتخاب کردم. در ردی

بسته و  بقچه  چند  با  روستایی  مرد  راننده  سر  در   پشت 

سالم   نشستم  کنارش  بود.  نشسته  کردم.  جلویش  گرمی 

خودش را جمع کرد و بارها را به طرف خود کشید و یکی  

ها را روی پایش گذاشت. گفتم الزم نیست اشکال از بسته

پای   جلوی  به  را  بارها  از  بخشی  بعد  باشند.  بگذار  ندارد، 

-ها گذاشتم. کرایهکشیدم. پاهایم را به دو طرف بسته  خودم

د. در بیرون شهر بوس به راه افتاها را جمع کردند و مینی

بوس ایستاد. جوان  چند ماشین سپاه راه را بسته بودند. مینی

-آموز بود. به ته مینیبسیجی ریشو وارد شد. ظاهرن دانش

ایی  بوس رفت و از چند نفر پرسشی کرد و  مدارک شناس

پیاده  شد. کمی    خواست. به ردیفهای جلو توجهی نکرد و 

 خیالم راحت شد. چرت راحتی زدم.  

به مقصد رسیدیم. در ورودی شهر پست بازرسی بود. گفتند  

همه پیاده شوند. آنقدر معطل کردم تا دیگران پیاده شدند.  

بود گف به طور نمایشی  پاسداری که دم در  باشید.  ت زود 

ا جابجا کردم و پیاده شدم. داخل ماشین  بارهای جلو پایم ر

د و مدارک شناسایی همه را بررسی کردند. دیگر  را گشتن

سوار نشدم. همراه با چند نفر از کنار بازرسی گذشتم. جو  

بودند.   جا  همه  در  پاسدارها  بود.  آشفته  شدیدن  شهر 

از  ماشین مرتب  رد میهای گشت هم  وارد  خیابان  شدند. 

ریدم و از مغازه دار پرسیدم که آیا  خ  ایبقالی شدم. نوشابه

هم  می را  آن  پول  پذیرفت،  کنم.  استفاده  تلفن  از  توانم 

از   بودم  تلفن  شماره  گرفتن  مشغول  وقتی  کرد.  حساب 

دار و مشتری فهمیدم که امروز در میدان مرکز صحبت مغازه

امیدوار نبودم که در این شرایط   اند.شهر دو نفر را دار زده 

لفن را بدهد. اما با پاسخ او خیالم کمی راحت  هوادار پاسخ ت

ای دیگر با تلفن  د. از آنجا راه افتادم رفتم جلوتر و از مغازهش

شد به  گزارش موقعیت خود را دادم. در این وقت روز نمی

برای وقت بلیط خط  آن منطقه حاشیه شهر رفت.  گذرانی 

م و سوار اولین اتوبوس شدم. خیلی خسته بودم. واحد گرفت

فاصلهر با  که  او  شد.  پاره  چرتم  زد،  صدایم  من    اننده  از 

ایستاده بود گفت آخر خط است پیاده شود. بی هیچ حرفی  

تر شدم. نگاهش کردم. تیپ ژولیده کارگری داشت. شجاع

گفتم من باید مسیر را برگردم. لبخند زد و گفت پیاده شو  

قه بعد سوار شو. در وسط راه برگشت پیاده شدم.  و چند دقی

رعا با  رفتم.  امکان  خانهِ  نزدیک  تا  دیگر  خط  کامل  با  یت 

-احتیاط به خانه رسیدم. آن روز زوج جوان ناخواسته لحظه

شدت   به  زن  بودند.  دیده  را  جرثقیل  از  آویزان  جسد  ای 

مضطرب بود. پس از شام جای خواب مرا در کف آشپزخانه 

   پهن کردند.

گفت  لندگو میبینم. اما نه، صدا در بکردم خواب میفکر می

یکی بیرون بیایید. هیچ  خانه در محاصره کامل است. یکی

هوش راه فراری ندارید. ساعت پنج صبح بود. زن جوان بی

-شده بود. مرد سراسیمه باالی سر زن نشسته بود و زار می

با صدای خشمگی را گرفتم.  اضطراری  ن و  زد. سراغ بسته 

خواستم بیرون لرزان گفت: آب برد، انداختیم توی نهر آب. 

ها ورد. رگبار گلوله شیشهرا نگاه کنم. پرده پنجره تکانی خ

را پایین ریخت. آب سرد روی زن ریختم. گفتم شما بروید  

بیرون و تسلیم شوید. زیر پنجره فریاد زدم: شللیک نکنید  

می بیرون  زداریم  بغل  زیر  جوان  مرد  تا  آییم.  گرفت  را  ن 

انداخت.   به من  نگاهی  مرد  عالمه بروند.  نگاه یک  این  در 

اش باشم، هنوز  ازه نداشتم شرمندهحرف نهفته بود. انگار اج

ش طلبکار بودیم. صدای بلندگو دوباره  از همه دنیا و مردم

توانستم بلند شد: از هم جدا، دستها باالی سر. بیرون را نمی

-کوچه را بدوم به نهر آب می   توانستم عرضببینم. اگر می 

ذهن حدس زدم.    یت پاسداران را درزدم. وضعیت و موقع

آیم بیرون. در ورودی را به هم زدم و  فریاد زدم که دارم می

به سرعت از پنجره پشت به خیابان پریدم. صدای رگبار بلند  

ام شد و در وسط خیابان افتادم. ضرباتی به صورت و سینه

 ز تنم بیرون کشیدند.  خورد. لباسهایم را ا

باز کردم. با دستبند    چشمم راشنیدم.  صداهایی مبهم می

جمعه شهر در کنار به تخت بیمارستان بسته شده بودم. امام

جمعه  تخت من بود. کسی مالفه را از روی من پس زد. امام
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پایین کشید و عصایش را در   باند روی رانم را  با عصایش 

سیا چشمم  کرد.  فرو  گلوله  چیزی جای  دیگر  رفت  هی 

 ندیدم. 

صدا کردم،  باز  که  تواچشم  شنیدم.  را  اکبر  پاسخ  ی  ن 

هنوز  باز کردم. گفت  نیمه  به سختی  را  نداشتم. چشمانم 

ای. خیلی سخت به هوش آمدی. چند بار تا هوشیاری  زنده

 گفتی. آمدی و برگشتی. گاهی چیزهای نامفهومی می

مشکل   بردم.  بدر  جان  کرونا  از  ماندم.  برای زنده  تنفسی 

های  مه از دست دادنهمیشه با من خواهد ماند. مثل درد ه

هیچ که  بدست  گذشته  حسرت  مثل  نکرده.  رهایم  وقت 

ها که همیشه حضور دارد. البته جای خوشحالی دارد. نیامده

خواهم. با ماری دو روز دیگر به خانه خواهم رفت. تلفن را می

شناسم.  پیش میکنم. االن قدر وقت را بهتر از  صحبت می

  قت دیگر روا نیست. باید تر کار کرد. هدر دادن و باید سخت

 کوشید. هیچ چیز تمام نشده و زندگی ادامه دارد.  
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 زه چزاره پاوه 

 
 کت چرمی 

 ترجمه. نسیم خاکسار 
 

پاوه خواننده  Cesare paveseزه  چزاره  ایرانی   برای 

های او:  ادبیات نامی ناآشنا نیست. برخی از رمانعالقمند به  

زه  رجمه شده است. پاوهماه و آتش، و روستای ما، به فارسی ت

 Santo stefano belbo در سان استفانوبلبو 1908در 

پدری زادگاه  توریندهکده  جهان گشود. در  به   اش دیده 

Turinی دکترایش را درباره والت ویتمن  درس خواند. رساله

به    1935اش را آغاز کرد. سال   کار ادبی  1930از    نوشت.

فاشی علیه  سیاسی  فعالیت  داشتن  و  خاطر  دستگیر  سم 

پاوه شد.  داستانزندانی  و  رمان  از  غیر  و  زه  کوتاه  های 

وشته، آثار بسیاری از نویسندگان اروپایی  خواندنی که خود ن

و آمریکایی چون: چارلز دیکنز، هرمان ملویل، جیمز جویس، 

ین بک و ویلیام فالکنر را به زبان ایتالیایی ترجمه کرده اشتا

 است.

ن، شهری که ای در توریمسافرخانه  در  1950زه در سالپاوه

های او بود، دست به خودکشی زد  مکان بسیاری از داستان

 و به زندگی خود پایان داد. 

 

 کت چرمی 

 

ای که  به توصیه پدر روزهایم را به پرسه زدن دور و بر کافه

کند به  گذرانم. پدر فکر میحل اجاره قایق هم است میم

می سرگرم  را  خودم  هم  طریق  ناخودآگاه  کاین  هم  نم 

جا را اداره  آموزم. این روزها یک زن گامبویی آنای میحرفه 

ی خدا نک و نالش بلند است. تا دستم  که همیشهکند  می

می قایقی  میبه  نگاهم  چپ  چپ  وقتی  خورد  حتی  کند. 

ت داد  پائین  سرم  و  نیست  غافل  من  از  است  انباری  وی 

کامی پشت  نزنم.  دست  مردم  اموال  به  که  برای  کشد  فه 

اند. اما این خانم  ها چند صندلی و میز کوچولو چیدهمشتری 

تو نخ استخدام یک همکار که تازه صاحب آن ش ده، اصالٌ 

نیست. اگر مشتری یک سفارش به من بدهد، خانم بالفاصله  

فرستد. یک جایی توی این  ها بیرون مییوان پسرش را با ل

توانم  ذارم و نه میجا بگتوانم پایم را آنکافه است که نه می

ها را  به طبقه باالیش بروم که از پنجره اتاق چرزا آب و قایق

این مکان  تما به  این روزها تک و توکی گذرشان  شا کنم. 

بابام باید عقلش پاره سنگ بردارد اگر هنوزمی فکر    افتدو 

 ای یاد بگیرم. توانم حرفهجا میکند من اینمی

ها همانطور با او  د. مشتریپینا خانم اصالٌ مخ مدیریت ندار

کنند که با من. راستی کاسبی باید چیزی بیشتر از   یتا م

پوشیدن یک کت چرمی معنا بدهد. باید کاری کرد که مردم  

آنعشق به  بکشد  کلهِ شان  با  صاحبکارِ  بیایند.  چنین   جا 

هایی که دارد حسابی  ی پو و قایقجایی، باید به این رودخانه

کند با این  ها نشان دهد که فکر میتری ببالد. باید به مش

آن دارد  او  که  کیف  چیزهایی  خوشی،  از  باید  را  ها  عالم 

 بکنند.

می را  فکرش  من  که  بود  کسی  آن  درست  کردم.  چرزا 

عاتش درباره  خواند و اطال ی خدا کبکش خروس میهمیشه 

از مشتریقایق جا بود  هایش بیشتر بود. وقتی چرزا اینها 

شد. یا با لباس شنا  رای خندیدن پیدا میهمیشه موضوعی ب

کرد یا درز میها را خالی  پرید توی رودخانه یا آب قایقمی

کرد. هوا که خوب بود عرقریزان یک  ها را قیر اندود میقایق

 چید. ها میر درخت سبد انگور را روی میزهای زی

رفتند، همیشه دم انبار برای  دخترهایی که برای قایقرانی می

شد.  و سر به سر گذاشتن با چرزا پایشان سست می  خندیدن

کرد که او را با خودش ه به چرزا پیله میها همیشیکی از آن

دختره می به  فقط  او  اما  ببرد.  رودخانه  نمیبه  تواند  گفت 

امان خدا ول کند. برای آن که دست به   بارانداز و کافه را به

آفتاب  گفت: بهتر است یک روز صبح که هنوز  سرش کند می

 نزده بیایی تا ببرمت. 

 یک روز صبح زود، دخترک خ ل راستی راستی پیدایش شد.
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ها به این زودی از خواب چرزا به او گفت: اگر همیشه صبح

ازش حرف برمی که  آن سردردهایی  به  هیچوقت  خاستی. 

 شدی. زدی مبتال نمییم

را می آن کت چرمی  پیرزن چرزا همیشه  پوشید که حاال 

آید یک وقت  اندازد. یادم مینی روی دوشش میروزهای بارا

و هوا طوفانی بود، او کتش را درآورد و    که توی قایق بودیم

هیچ   زیرش  هیچوقت  او  بپیچانم.  خودم  دور  من گفت  به 

گفت اگر  به من می  پوشید و تا کمر لخت بود.چیزی نمی

شدی  زندگی که  مرد  بگذرانی  پو  رودخانه  روی  را  ات 

عضالت من قوی خواهد شد. چرزا سبیل  عضالتت به اندازه

می آفتاب  زیر  بس  از  و  داشت  ست ن کی  موهایش  فید  ماند 

 شده بود. 

ها به خاطر نورا، دیگر  یکی دو سال پیش چندتا از مشتری

ارش را با پیشخدمتی شروع  به این کافه پا نگذاشتند. نورا ک 

ماند.  ها هم نمیبرد و شبها مشروب میکرد. برای مشتری

ها دیر کافه را که بعضی وقتبعد از مدت کوتاهی با این  اما

ها که  جاست و صبحوز آنکردم متوجه شدم او هنترک می

دیدم که داشت از پنجره بیرون را تماشا  گشتم او را میبرمی

دختمی چندان  چرزا  کرد.  نظر  به  البته  نبود.  خوشگلی  ر 

ی که برای هایها و پیرمردآمد. اما جوانکطور نمیهرگز این

آمدند با من هم عقیده بودند. نورا خوش داشت بازی میگوی

قرمزش پش لباس  آرنج یک  با  بایستد، خم شده،  به در  ت 

با کسی   را  توی دست دیگر بگذارد و بی آن که  دستش 

پاید. یک بار وقتی روی پلکان، منتظر  حرف بزند همه را ب

جا بزن  ن چرزا نشسته بودم سرم داد کشید: آی جیمبو! از ای

 به چاک! 

پیش میاما  وقت آمد که به من، وقتی توی  های دیگری 

خندید و  قایق نشسته بودم، با پاهای آویزانم توی آب، می

خواست و چرزا هم آن دور  اگر مشتری پارو یا بالشتگی می

گفت بروم و از توی انبارک یکی بردارم و  ا نبود، میو بره 

 بیاورم. 

شب که  نورا  هم  تصمیم  من ها  اوضاع  بماند  کافه  را   توی 

می یادش  وقتی  اوایل  کرد.  عوض  نظرم  ناگهان  به  افتادم 

آمد. همین. البته زیاد تو نخش نرفته  دختر تو دل برویی می

کرد که کامالٌ  اش با چرزا معلوم  بودم. اما ادامه دادن رفاقت

فهمیدم  چزاند. زیرا نمیتکه نابی بود و این بدجور من را می

 صی در اوست.چه چیز خا

خوردند و من آن شان را دوتایی زیر سایبان میها غذایآن 

می وبرها  قایقدور  اگر  تا  کنم  کمکشان  که  ها  پلکیدم 

آن  نداشته برگشتند  را  جایشان  از   برخاستن  دردسر  ها 

زدند و گاه گاهی هم دستوری به من  حرف می  باشند. با هم 

کردند  نگاه میهای هم  دادند اما بیشتر وقتها توی چشممی

زدند. اگر نورا برای بردن بشقابی  یا به همدیگر چشمک می

نشست و چشم از رفت، چرزا ساکت میمیتوی آشپزخانه  

زدند با  ها آن جور که با هم حرف میداشت. آندر برنمی

کردند. چرزا که کرم سر به سر گذاشتن با می من صحبت ن

کرد. به او  نمیهای دیگر را داشت هرگز با نورا شوخی  آدم

ای به  شد. قیافه موش مردهرسید رفتارش عوض میکه می

انداخت و خیلی نرم  رش را  پائین میگرفت. سخودش می

زد و با نوک انگشتهایش آرام ارام روی میز  با او حرف می

اش انگار بادبزنی بازی  فت. یا با چفت زیپ کتگرضرب می

طور که به  و همانکرد  هایش را چپ میکرد و نورا چشممی

 خندید. کرد قاه قاه میزیپ کت او نگاه می

باشند.  ها میاز قرار معلوم آن  با هم خوش  خواستند فقط 

دار  های خانهقصد ازدواج در کار نبود. زیرا نورا هرگز مثل زن 

پوشید. او یک پیراهن قرمز و یک پیراهن سفید لباس نمی

که کار رفت و  تر بود. به محض آن  داشت که سفیده قشنگ

ایستاد  شد، پای در میجا تمام میروب و تر و تمیز کردن آن

یرون که به آب نگاه کند. مثل بقیه دخترهایی  آمد بیا می

قایق اجاره  برای   میکه  نورا ها  پی  در  چرزا  وقتی  آمدند. 

داشت که گویی  آمد بیرون، چنان با تنبلی شلنگ برمیمی

اما   است.  تعطیل شده  کار  همه کارها  بخواهی  تا  واقع  در 

بودند.   بلند  حسابی  هم  روزها  و  بود  ریخته  سرمان  روی 

به   میدخترک  پیراهنکافه  را  رسید.  چرزا  چرک  های 

میمی برایش  وقتی  هنوز  این  وجود  با  و  که  شست  ماند 

 گاری دود کند. بنشیند و سی

حاال دیگر نورا نه آن پیشخدمت سابق، بلکه یک معشوقه 

گفت یک روز او و من با قایق رودخانه  میبود. چرزا به من  

را طی می سو پو  آن  به  تا  غروب کنیم  تا  و  برسیم  آب  ی 

گفت که  آمد. همیشه میمانیم. نورا هرگز با ما نمیجا میآن 

با تورها و زنبیلمان    آب بیش از حد متالطم است. وقتی ما
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می پل  زیر  ماهیگیری  تماشایمان  برای  پنجره  از  رفتیم 

رفت،  خندید. هروقت چرزا برای ماهیگیری مییکرد و م می

پوشید. ما  می به جز همان کت و شلوار چسبان شنا چیزی ن

دادیم بعد  ها جا میپریدیم، سبد را بین سنگ توی آب می

نگه می را  قایق  و چرزا  من  ماهیداشتم  رم  با دست  را  ها 

ای باورنکردنی سراغ داد. در آن سوی رودخانه، دریاچهمی

از ماهی بگیرد.  ه میداشت ک پر  توانست در آن یک سبد 

رویم و تا غروب  میجا  قول داد یک روز آفتابی با هم به آن

های زیادی به این امید که آن روز مناسب  مانیم. صبحمی

ام  ی خدا پیش بینیما همیشه رسیده، به اسکله سر زدم. ا

ه  آمد. یا خودش زیاد کار داشت یا باید بمی  غلط از آب در 

سفارش  مینورا  قایقی  هایی  پیش  شب  طول  در  یا  کرد، 

قی باید  بود که  باز  شده  اندود میدرزهایش  این  ر  با  کرد. 

 افتاد. جا همیشه عقب میکارها رفتن به آن

جا رفتم. به همان دریاچه آن سوی  آخر سر خودم تنها آن 

رودخانه. روزی چرزا برای کاری به تورین رفته بود و من و  

تنه سبزینورا  انبارک  کنار  سبدی  در  او  ماندیم.  را  ا  ها 

تماشا  می را  بزند من  آن که یک کالم حرف  بی  و  شست 

حوصله می زود  خیلی  قایقی  کرد.  گفتم  او  به  رفت.  سر  ام 

شوم و رفتم. تا وسط روز روی  دارم و از ساحل دور میرمیب

گشتم فکر کردم چون چرزا را  آب بودم. وقتی داشتم برمی

نمیآن  اشتباه  جا  اما  برگردم.  خانه  به  است  بهتر  بینم، 

کردم. چرزا پیشتر برگشته بود و داشت کنار پنجره اتاق  می

م کرد پوشید. لبخندی به من زد و صدایاش را میخواب کت 

باال بروم. یک قدم برنداشته بودم که نورا جلویم را گرفت و 

م. گفتم  با اخم نگاهم کرد. ترسیدم او را کنار بزنم و باال برو

خود چرزا صدایم کرده. اما او از جایش تکان نخورد و من  

ورا ناچار به انباری رفتم که پاروها را سر جایشان بگذارم. ن

 ها باال رفت. د خودش از پلهای نگاهم کرد و بعچند لحظه 

توانست بیشتر  بهترین وقت بود. زیرا آدم همیشه می  صبح 

تفاق خوبی رخ خواهد از غروب امید این را داشته باشدکه ا

کردند، زیرا بعد از شام،  ام میشد دکداد. حاال غروب که می

زدند. یا  کردند بازو در بازو بیرون میا شیک میچرزا و نور

ها کافه را  ن یا رفتن به سینما در تورین. آنبرای قدم زد

این از  قبل  شود  حتی  تاریک  حسابی  و  درست  هوا  که 

شد.  سکله به برهوتی تبدیل میبستند و به این ترتیب امی

اوایل چند مشتری یا آدمهای دیگر توی کافه منتظر رسیدن 

آن میبه  نمها  تن  چرزا  اما  آنینشستتد  و  دک  داد  را  ها 

از  زا اصالٌ سرما را احساس نمیکرد. چرمی کرد. حتی بعد 

تاریک شدن هوا هم فقط یک شلوار کوتاه تنش بود. این  

دمغ بدجور  را  من  حتی می  موضوع  که  نورا  کرد چطوری 

زد و پوستش از رنگ پریدگی  توی آفتاب هم بیرون هم نمی

با او ببیند و بازو   مثل شکم ماهی بود، باید خودش را برابر

او بیرون برود. وقت زیادی صرف کردم که بدانم    در بازو با

 زنند. ها وقتی باهم هستند درباره چه حرف میآن 

هم  ت: حاال می بینی! ازدواج  یک روز صبح چرزا به من گف

 خورد.بکنم آب از آب تکان نمی

او نگه داشته  اندود کردن را برای  من در آن وقت وسایل 

یه بترکم. گریه  خواهد از گرکردم دلم میبودم و حس می

چشم البته.  داشت نکردم  او  زیرا  دوختم  قایق  به  را  هایم 

می از  لبخند  را  من  صدای  نورا  که  بودم  مواظب  توی  زد. 

دانستم  آشپزخانه نشنود. اگرچه من به طور کامل خوب می

که او تصمیم گرفته با نورا ازدواج کند، خیلی یواش به او   

کردم. اگر ازدواج  را  نمیم: من اگر جای تو بودم این کار  گفت

لباس قرمز را نمی نورا دیگر آن  پوشد، بعد  دعواتان  کنی 

 شود. می

کرد درباره چی با هم  زی میدیروز وقتی زوکا داشت گوی با

 زدید؟ رف میح

آورد. زوکا همان  چرزا همیشه جیک و پیک کارها را درمی

کسی بود که بیماری گواتر داشت و به یکی دیگر گفته بود  

ورا مثل قاطری چموش است و بهتر است چرزا با او ازدواج  ن

می وقتی  که  بود  این  بودم  کرده  چه  آن  خواستم نکند. 

نوشید به حرف برایشان  ببرم،  بودم.  نی  داده  هایشان گوش 

بچه هنوز  تو   گفت:  من  به  حرف چرزا  به  زیاد  های  ای. 

  گوید به مننورا چیزی به تو می  بزرگترها توجه نکن. اما اگر

 بگو.

گفت. تنها بلد بود  اما نورا هرگز چیز با اهمیتی  به من نمی

 من را دک کند. 

از دم در کردهروقت من و چرزا روی قایقی کار می او  یم 

آوردم  پائید. من هرگز سر درنمییعینهو یک رئیس ما را م

کند یا چرزا را؟  از آن به بعد او با این حالت من را نگاه می
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دوباره سر حرف را با من باز کند تا به او  منتظر بودم چرزا  

 ای بیش نیست.بگویم که نورا لکاته

اشتیم، من توی  چند روزی بعد از گفتگویی که درباره زوکا د

زا بودم که پائین بیاید، ولی  قایق نشسته بودم و منتظر چر

پیداش نشد. او چند دقیقه قبل رفته بود باال چیزی برای 

بیاورر با خودش  فکر کردم  دود کردن  و  بود  روز خوبی  د. 

از مشتری از  شاید یکی  را به حرف گرفته است. من  او  ها 

کردم. اما پائین آمدنش  لب آب، پنجره باز اتاقش را نگاه می

را ندیدم. بعد از ظهر گرمی بود و آن چنان آرام، که شلپ  

شد. ناگهان  شلپ همیشگی خوردن آب به قایق شنیده نمی

پنجر به  پشت  را  اتاق  چرزا  در  با کسی  داشت  که  دیدم  ه 

 زد. اما نه رو به من چرخید و نه حرفی به من زد. حرف می

ه تماشای خورشید و با  ناچار همان جا، سرجایم، نشستم ب

هایم، آنقدر به خطوط فراوان قرمز و سبز  چشمتنگ کردن  

دانم  ام شد. منتظر نشستم و نمیدر آن نگاه کردم که خسته 

این که چرزا را کنار انبار دیدم. او در  چقدر طول کشید تا  

می  روشن  را  سیگارش  که  من  حالی  از  و  زد  صدایم  کرد، 

پارو را نشانش  پرسید کاری برای انجام دادن   هست یا نه. 

ماهیگیری  به  میل  اصالٌ  گویی  که  کرد  حرکتی  او  و  دادم 

ی آن که چیزی ندارد.  بعد یک مرتبه پرید توی قایق و ب

و گذاشت تا او را  زیر پل ببرم. بعد پرید  جا  بگوید نشست آن

توی آب و بعد  شروع کردیم به ماهیگیری. گاه گاهی زیر  

گفت. سیگار بر  اره ماهیگیری میزد و چیزی دربلب غر می

لب و خیره به آب. من با  او  از قایقی موتوری که از  کنارمان  

پرسیدم آیا با بنزین کار می    گذشت حرف زدم و از او  می

همیشگیکن زدن  حرف  حوصله  و  حال  او  اما  را د؟  اش 

و   انداخت  قایق  کف  ا  ر  کوچولویی  ماهی  فقط  نداشت. 

 ی به درد بخوری نیستی.طعمه غ رغ رکنان گفت: تو هم که

زد:   داد  کنارمان گذشت  از  قایقش  با  وقتی  زوکا  آن شب 

 ها. سالم. این طرف

م و  ها بود ادامه دادمن به کارم که ریختن آب روی ماهی

 گفتم: تو از آن آدمهای آب زیر کاه هستی. می شناسمت. 

چرزا به او نگاه کرد بعد با لبخندی به من و دستش را روی  

 ذاشت و موهایم را پریشان کرد.سرم گ

چرزا اصالٌ آدمی اهل دعوا نبود. زنان خوش دارند دعوا راه 

چشم از  حداقل  یا  بگیرند.  هایبیاندازند  آبغوره  شان 

ریشه با ما مردها متفاوت است، اما هیچکس    شان ازجنس

نمی نورا  سر  به  که  سر  بخورم  قسم  حاضرم  من  گذاشت. 

داد،  ظیر این را که به من میهایی نگاهی اوقات نورا فحش

و از این   "بچه احمق از سر راهم گمشو."کرد:  نثار او هم می

کرد این بود که  ه چرزا میها. اما همه آن کاری کجور فحش 

ا تاب بدهد و کمی به جلو هلش دهد. یک بار دوتا  مچش ر

ی قایقی را بدوزد.  مشتری چرزا از او خواستند بالشتک پاره

ا برداشت و توی آب پرتاب  کرد. بعد رفت   نورا بالشتک ر

 باال، در را روی خودش بست و باز نکرد.

های پشت کافه رسیدم.  من  آستین باال زدم و به مشتری 

ه کار خودشان گرم بود. چرزا بقیه آن جا سر همه بدر آن

روز یک کالم با من حرف نزد. تمام آن مدت را توی انباری 

روها شد. تک و تنها کوره را راه   ماند و مشغول تعمیر قفل پا

ها را وقتی هنوز داغ انداخت بعد که کارش تمام شد ذغال

انه پو پرتاب کرد. توی  بودندبا دست برداشت و توی رودخ

 تادند جز جز صدا کردند. آب که اف

شان کردم اما کسی  روز بعد  با در بسته روبرو شدم. صدای

ها من  م مشتری خواستجا نبود. زدم به چاک، چون نمیآن 

ها بگویم چرزا دعوا کرده  را ببینند و بعد مجبور شوم به آن 

وز به قبرستانی بدل شده بود. بعد  است. اسکله برای دو ر

رو داشتم  وقتی  پرسه میروز سوم  رودخانه  زدم  ی ساحل 

قایق تکان خوردن  نورا متوجه  بود.  برگشته  ها شدم. چرزا 

داشت   و  پنجره  کنار  بود  ایستاده  عوض  هم،  را  بلوزش 

کرد. چرزا هم تر و فرز داشت به یک جفت دختر کمک  می

از آنمی بروند. دخترها  قایق  بودند ککرد که توی  ه  هایی 

می لخت  انباری  توی  معمول  پرت  بطور  و  چرت  و  شدند 

برایبارهم می را  قایق  چرزا  و کردند.  بود  داشته  نگه  شان 

 خندید. غش غش می

رپا  برگشته بود بزن و بکوبی ب  آن شب به خاطر این که نورا

های  ران های کافه و قایقشده یود. پنج شش تا از  مشتری

جمعیت   دامیانو،  زوکا،  بودند.  کرده  شرکت  هم  دیگر 

ها شادتر از معمول بودند و تا پاسی از  شب . اما آنهمیشگی

ها همه دم گرفته بودند  ماندند و حرف زدند و خندیدند. آن

بزند و گفتند فردا برایش یک لباس شنا   که نورا باید به آب

به آنمی هایی  خرند که هروقت عشقش کشید و خواست 

ن  آن شب ماه آ  کردند برسد، آن را بپوشد.که گوی بازی می
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دامیانو چند   روشن شد.  روز  که ساحل مثل  آمد  باال  قدر 

بازی ورق. من   به  آورد و همه شروع کردند  شیشه شراب 

خواستم بروم تا این که نورا  ا نمیحسابی خسته شده بودم ام

به من گفت، یا فکر کردم به من گفت، جیمبو، کسی منتظر 

 تو نیست؟ بعد من رفتم. 

آمد و هم  تر به نظر میوشگلاز آن روز به بعد، نورا، هم خ

آمد. چرزا شادتر. اما مثل همیشه در برابر چرزا کوتاه نمی

انداخت. می  خندید و شانه باالدر جواب حرفهایش فقط می

جلو  طور  این  صفت  جانور  زن  این  که  او  برای  گاهی 

میمشتری  خیطش  می ها  دلسوزی  احساس  کردم.  کرد، 

لباس شنا خری قرمزدخترک یک  بود،  لباسده  های  ، مثل 

پوشید و دیگرش، که وسط روز برای حمام آفتاب آن را می

انبار قدم می ادامه میجلو  آنقدر  را  این کارش  داد که زد. 

گرفت آورد. آن وقت چرزا بازویش را میفر چرزا را درمی ک

کرد. نورا پوستی چرب و چیلی و خیره خیره به او نگاه می

پو نمی  داشت و هرگز در  پسر زوکا  کردشنا  یا  تا دامیانو   .

می آن پیداشان  نشان  را  تنش  میشد،  آنها  با  و  ها  داد 

نمیمی من  زنخندید.  در  مردها  بفهمم  چهتوانم    ها 

ها  هی! مواظب باش. آن"بینند. چرزا یک بار به من گفت:  می

با وجود این، من بازهم در    "کنند.حتی به تو هم بند می

 خنگ بودم. کشف این رابطه 

روز که آن جا نبودم چرزا و دامیانو دعواشان شد. روز    یک

از مردمی که توی کافه درباره کردند،  اش صحبت میبعد، 

ها دست به یقه شده بودند و آن  آن شرح ماجرا را شنیدم.  

راننده که  بودند  کشیده  داد  هم  سر  تراموای چنان  های 

دایشان را  ساحل در آن سوی رودخانه هم توانسته بودند ص

نوند. من بدون این که نورا بداند حسابی رفتم تو نخش.  بش

خواستم سر در بیاورم آیا او هم عصبانی هست یا نه؟ اما  می

از آن که عصبانی    چه دریافتم شدآن  بود که او پیش  این 

باشد، وحشتزده است. چرزا هم خفه خون گرفته بود. اما با  

اهی  نه یک دانه ممن به ماهیگیری آمد. آن روز محض نمو

هم که به رحمت خدا بیرزد صید نکرد و آن چنان دمق بود  

های پل کوبید. سپس  که سبدش را برداشت و به یکی از پایه

 ق انداخت و به من گفت  او را برگردانم. خودش را کف قای

رفتم،  از آن روز به بعد دیگر چندان با شوق به اسکله نمی

هست که  گفت کارهایی  مگر این که چرزا خودش به من می

طور خواهد من انجام بدهم. چند روزی را همیندلش می

بی آن که یک کلمه حرف بزنم در انباری گذراندم و نورا هم  

م پیداش  آشپزخانه  یکمتر  توی  نورا  وقتی  اما  شد. 

ها برسد اوضاع باز  آمد بیرون که به مشتری چرخید یا میمی

چیزی از بودم که باز شد. زیرا من همیشه نگران این بد می

کوچکم  قایق  دنبال  داشتم  روز  یک  دربیاید.  دهنش 

گشتم. قایقی که خودم روی میز نجاری توی انبار ساخته  می

جا روی آن  به من اجازه داده بود آن  بودمش و چرزا خودش

کار کنم. نتوانستم پیداش کنم. چرزا پشت به یک دیرک 

ق از  که  پرسیدم  ازش  بود.  نشسته  زمین  خبری روی  ایقم 

با  دا پرسیدم.  نورا  از  و  آشپزخانه  توی  دویدم  نداشت.  رد. 

می را  ات  قایق  گفت:  آتشخونسردی  توی  برو  ها  خواهی، 

 پیداش کن. 

ای روم برای خودم حرفه ا نمیازم پرسید چر چرزا یک روز  

بگیرم. در جواب گفتم:   قایقران شوم.  دلم می"یاد  خواهد 

 "درست مثل تو.

 صدایش درآمد. 

تر سراغ نداری؟ به بابات  از این کار مزخرف خیلی خ لی تو!  "

بگو تو را به یک کارخانه بفرستد. حتماٌ به او بگو. سربازی 

 "است.هم بهتر از این کار لعنتی 

سخت پکر شدم، نه به خاطر خودم، زیرا برای من چندان  

تفاوتی نداشت، بلکه برای خودش. وحشتناک بود فکر کنم  

د. خواستم به او بگویم با نورا  براو دیگر از رودخانه لذت نمی

این رئیس  او  بعد،  کند،  میازدواج  بهتر جا  کارها  و  شود 

نمیمی اما  جواچرخد.  چه  بزنم  من توانستم حدس  به  بی 

 دهد. ناچار شلوارم را پوشیدم و رفتم به خانه.می

نورا خودش فهمید من را پاک رنجانده است. زیرا روز بعد  

آشپزخ به  بروم  که  کرد  دلم صدایم  از  جوری  یک  و  انه 

درآورد. از من پرسید آیا واقعاٌ عاشق قایق رانی هستم و هیج  

وست دارم،  ترسم از غرق شدن؟ به او گفتم این کار را دنمی

زیرا حرفه چرزاست. بعد پرسید چطور است من خودم قایق  

سواری یادت بدهم؟ بعد گفت: بگذار از چرزا بپرسم ببینم 

یم به آن سوی رودخانه. اگر فردا هوا هد با هم بروداجازه می

 رویم. خوب باشد آن وقت باهم می

را  پوشید و کت چرمی چرزا  را  لباس شنایش  او  بعد  روز 

گرفت روی  قرض  نورا  و  برداشتیم  نیک  پیک  سبد  یک   .
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حبالشتک تا  نشست.  تماشایمان ها  به  چرزا  کردیم  رکت 

شعاع    ایستاد و زیر خنده زد. وقتی از زیر پل گذشتیم من با

بلندتری شروع به پارو زدن کردم. نورا از من پرسید که آیا  

راهی طوالنی در پیش داریم. یادش دادم چگونه پارو دست 

ه را نشانش دادم. آمد کنارم نشست و با این کارش بگیرد و را

جوری   ها از دم ایننزدیک بود جفتمان را به آب بیاندازد. زن

سر  برگشت  او  بعد    هستند.  و  آیا  جایش  پرسید  من  از 

آبمی در  میتوانم  او  کنم.  شنا  عمیق  که  های  دانست 

نمی با  هیچکس  رودخانه شنا کند.  از  قسمت  آن  تواند در 

ی سانگان،  خواست که در کنار دهانهاز من می  وجود این

 جایی که هنوز آب هست قایق را نگه دارم.

من قایق را به ساحل بستم و وقتی در آب شیرجه رفتم نورا 

به تماشایم ایستاد. بعد در سانگان شنا کردم و به سمت او  

این زدم که  است.  بانگ  پو  آب رودخانه  از  آب  سردتر  جا 

برگشتم و درست وقتی که دستم به وقتی به سمت قایق  

قایق خورد ، دامیانو و سربازی را دیدم که داشتند به سوی  

ا حاال  ند. اما من ت ها با هم دوست بودآمدند. آنآن ساحل می

ها نزدیک به قایق ما شدند و سر  سربازه را ندیده بودم. آن

حرف را با نورا باز کردند. من هم با دامیانو حرف زدم، اما به  

جایم  ا سر  و  قایق  توی  را کشاندم  خودم  نکردم.  اعتماد  و 

 نشستم.

دانستم او بهتر کرد، زیرا میدامیانو مرا سخت عصبانی می

خواست او را به آن  ر نورا از او میراند و اگاز من قایق می

بدجور  ببرد،  بود،  ماهیگیری  مخصوص  که  آب  از  قسمت 

می سوخته  برگدماغ  سرباز  و  دامیانو  اما  به  شدم.  شتند 

ساحل و از همان جایی که نشسته بودند شروع کردند به  

مزه پرانی. نورا آمد توی قایق،  اما بعد پرید روی ساحل و  

رود. سربازه  جا دلش غنچ میر آن یک قدم زدن دگفت برای  

دستش را روی زیپ کت او گذاشت و گفت: راستش را بگو.  

 رود، هواست؟چه واقعاٌ دلت برایش ضعف میآن 

 او مردی از اهالی ناپل بود. 

از تک و تنها روی قایق نشستم و فکر می کردم اگر چرزا 

این موضوع با خبر شود چه جنجالی واقعاٌ پیش خواهد آمد.  

دوباره توی آب پریدم، با  این فکر که اگر کسی دور و بر  

است. داشت شب   قایق چرزا  این  نکند  فکر  پیدایش شود 

ن گفت نباید به چرزا بگویم که  شد که نورا برگشت. به ممی

 دانستم. ایم. البته خودم این را میدامیانو را دیده

بار به   روز بعد باز  هم به من پیله کرد او را بیرون ببرم. این

بروم.   اسکله  به  که  نبود  من  نوبت  روز  آن  اما  مولینی. 

دانستم در برابر  اصرار چرزا از یک سو و نورا که به من  می

شوند نگاه  ها وقتی عصبانی میکرد که زناه میجور نگهمان

های غروب به  توانستم نه بگویم. وقتی نزدیکیکنند، نمیمی

منش را پوشیده بود، اما  دم. داجا دی ساحل رفتم نورا را آن 

بود. معلوم بود که شورت  عوض پیراهن کت چرمی تنش 

شنایش را زیر دامنش پوشیده است. نگاه چندش آوری به 

 اما من از کنار چرزا جم نخوردم.  من کرد، 

های ماه سپتامبر وقتی رودخانه پو در میانه مه تکان  صبح 

ر هر  نشستم تا دخورد و چشم انتظار خورشید میتکان می

صبح کند،  طلوع  برایم  لحظه  داشتنی  دوست  بس  هایی 

بودند. در آن ساعات بامدادی همیشه کارهایی که باید انجام  

ها   به کوره بود یا  قیر اندود کردن قایق  دادیم، یا ور رفتنمی

شد، زیرا به بازار و در آن ساعات نورا دور و  بر پیدایش نمی

کرد اما من با کمال  نمی  زبانی  رفت. چرزا مثل سابق بلبلمی

می کنارش  در  میمیل  چون  سرحال  ماندن  که  دانستم 

گونه رفاقتم را   نیست. او هم کاری به کار من نداشت. بدین

 کردم.  ا او حفظ میب

باالخره فصل انگور چینی رسید. یک روز بعد از ظهر ما از 

هایی چیدیم  و یک  پوشاند خوشه هایی که کافه را میتاک

لبالب از انگور کردیم. نورا هم بود و ما حسابی از سطل را  

خوردیم کلی هم سر  این کار کیف کردیم و وقتی انگور می

ندیدیم. نورا گفت شب باید  خگذاشتیم و میبه سر هم می

مواظب باشیم که کسی به انگورها دستبرد نزند. بعد برای 

دزدند  این که به ما نشان دهد، دزدها انگورهایی را که می

کنند، زیپ کتش را باز کرد. من در یک لحظه  کجا پنهان می

کوتاه چیز سفیدی را دیدم که نقطه نقطه خال رویش بود 

چیزی نپوشیده است. معلوم    و متوجه شدم که زیر کتش

را   با شتاب زیپ کتش  بود.  را درآورده  لباس شنایش  بود 

بست. هنگامی که ما سرمان به بازی خودمان گرم بود دو  

میسرباز   آبجو  داشتند  کوچکی  میز  به  پشت  و  نوشیدند 

شان دوست دامیانو است. همان که در ساحل  نظرم آمد یکی

توانستم د داشت. اما نمیآن سوی رودخانه با نورا بگو و بخن
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شان شبیه به حدسم زیاد اطمینان داشته باشم. چون همه 

 اند. جا نم شان آبجو برد زیاد آنهم بودند. وقتی نورا برای

ما یک ساعت بعد همان سربازها را دیدم که با نورا بگو و  ا

انداخته  راه  نورا بخند  دیدم  بود.  رفته  خانه  توی  چرزا  اند. 

آن سربازه دستش را روی زیپ کت نورا  روی میز خم شد و  

گذاشت. کاری که آن روز کرده بود. اما این بار آن را تا ته،  

همان نورا  کشید.  اپائین  شده  خم  زیر    یستادهطور  و  بود 

می آمد  خنده  در  دم  که  چرزا  پای  شنیدن صدای  با   زد. 

برگشتم. او صدایم کرد اما چیزی دیگر نگفت. یک لحظه  

گوی بازی تنها بودم. میزهای کوچک   بعد روی زمین چمن

جا ایستادم  خالی بودند، چرزا و نورا رفته بودند توی خانه. آن

ن اما  بشنوم،  فریادی  صدای  شاید  صدایتا   نه  ه  و  بود  ی 

ام این بود که نکند سر و کله یکی برای   حرکتی. همه نگرانی

هایی که قایقی را  برده  کرایه قایق پیدا شود و یا یکی از آن

بود  برگردد و من  مجبور شوم چرزا را صدا کنم. سکوتی  

آمد. سردم  مطلق در میان درختان  بود و غروب داشت می

م صدای بال پرندگانی  توانستشد. در آن سوی درختان می

پرواز می ارتفاع کم  بشنوم. حتی ماشینی  را که در  کردند 

 رسید. شد. هرچیزی مرده به نظر میروی جاده دیده نمی

دانستم، در برگرفته را ترس یا شرم، کدامیک؟ نمیدم  وجو

می فکر  نورا  سفید  پوست  به  هنوز  نظرم بود.  به  کردم. 

کند یا فریادزنان به  میرسید غروب دارد بلند بلند گریه می

دهد. بعد پنجره باز شد. چرزا به بیرون خم من گوش می

 شد و گفت: پینو، دیگر وقتش است که تو بروی به خانه. 

 پنجره را سریع بست.د  بع

صبح بعد با اضطراب بیش از حدی برگشتم. تا نوک جاده  

باال رفتم. بارانداز در بین درختان بی صدا و آرام بود. کسی  

انجام  جآن  باید  فرستاد که  پی کاری  را   دازیو من  نبود.  ا 

دادم. بعد از ناهار  تصمیمم را گرفتم. چرزا باید بداند من  می

 گناهکار نبودم.

جلو بارانداز تابخواهی قایق دیدم که در رفت و آمد بودند    رد

اتومبیلی در مدخل جاده    لباس شهری کنار  و دو مرد در 

که   فهمیدم  بودند.  کج ایستاده  را  راهم  ندارم.  عبور  اجازه 

کردم که از میان مزرعه بگذرم. جمعیت زیادی تو و بیرون 

و چشمم به جا نبود. یکهانبار جمع شده بودند اما چرزا آن 

پسر زوکا افتاد. او به من گفت که چرزا،  نورا را خفه کرده 

خواست او را ببینم  و توی آب رودخانه انداخته است. دلم می

ویم آن روز در سانگان بر ما چه گذشت. اما همه  او بگ  و به

ما را از  محوطه بیرون کردند و وقتی چرزا بیرون آمد، تنها  

ماشین بود. بعدها پدرم به    صدایی که شنیدم صدای موتور

من گفت بهتر است از این واقعه با کسی حرفی نزنم. نه با  

 او و نه با کسی دیگر. 
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 رضا مقصدی 

 
 

 نازنین! 

 
. عاشقم به هر بهانه ،حرف می زنم   

 
صبح سِخنده ات اگر زجن  

 گریه ات اگر زجنسِ شب 

-شادی ات اگر زجنسِ شبنم است  

! تو ! مهربان ! از با تو   

.  مثل یک ترانه ،حرف می زنم   

 

. شادی امواژه، واژه،   

. گرچه این زمانه، تلخ بگذرد  

 

 خاطرات من ،خجسته گرچه نیست

.پای آرزوی من، شکسته نیست  

 
. تا بلندِ عاشقانه، بال می کشم  

های ناشکفته را آرزوی باغ  

 برگ های زخم خورده را

. تاهوای سبزه ی شمال می کشم  

!   زنینان  

 از شقایقی که با تو حرف می زند 

!  یک نفَس،بچین  

  

 

 غزلواره ی سبز 

 
........ 

 تو برگ و  بارِ باغی 

 .من، میزبانِ باران

 من، شرحه شرحه، دردم 

 .تو شرحِ اشتیاقی

 

 !خوبا بیا و  با ما ،چشمِ سپیده بگشا 

 در اضطرابِ هستی 

 مستیِ ارغوان را 

 رنگین ترانه ای خوان 

 .بهارانبا لهجه ی 

 

 -مارا چه غم اگر دل، ازغم گذشت و  بگذشت

 جانِ عاشق ما  بی

 .شادیِ روزگاران

 

 !بگشا دریچه ها را! نیلوفرانه بگشا

 ! گ لخندِ واژه ها را در شعرِ نسترن بین

 در رویشِ بهاران

 بنگر دال چه کرده ست

 .آوازِ بی قراران

 

 ای چنگِ خواب رفته 

 !برخیز و  نغمه سرکن

 مارا جانِ جوان 

 !سر شار و  تازه تر کن

 ، برمن اگر بباریابری تو ابر، آری

 من ، میزبانِ عشقم ،در آستانِ باران.
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 جانم هزار سال به دنبال چشم توست. 

   جانم هزارسال، به دنبال چشم تو ست.

 تنها نه من، شمال، به دنبال چشم توست.

***** 

 آبی ترین ترانه ی من،عاشقانه است

 توست . ، به دنبال چشمهرواژه ی ز الل

***** 

 -خیالِ خویش،صمیمی ترم، هنوزشب،با 

 زیبا ترین خیال، به دنبال چشم توست .

***** 

 این دل که عاشقانه تورا آه می کشد  

 بی هیچ قیل و  قال، به دنبال چشم توست.

***** 

 نگاه کن !  -که از تو نوشتم   -با این غزل

 . یک دشتِ پ رغزال ، به دنبال چشم توست

***** 

 –درمن،همان پرنده که آوازِ تازه داشت 

 با صد هزاربال ، به دنبال چشم توست.

***** 

 مهتاب را ترانه س رای تو کرده ام 

 خورشید ِ بی زوال،به دنبال چشم توست.
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 معصومه ضیائی 

 

 شعر کوتاه   8

 

 از آسمان را  اییتکه

 امگم کرده

 از دریا را اییتکه

 گفتپیراهنی که می

 آیی تو می

 

 تاریک بودند 

 ی روزهایی  همه

 که بی تو 

 رفتند به دیدار آفتاب می

 

 

 کاش 

 سنگ بودیم

 ته دریا 

 در کنار هم 

 

 

 تو نیستی و

 شعر

 مهاجری ست

 که خواب سرزمینش را هم

 بیند دیگر نمی

 

 دارمهمین کلمات را 

 که زندگی  

 تو راو 

 انداز من گرفته

 

 خیزد ها برمیدود از واژه

 کشم  ریت میبک

 تاریکِ جهان پیداست سویِ

 

 

 و اگر صدا نبود 

 کلمه و زبان  

 کردیم  ما چه می

 در جهان تاریک اندوه؟ 
 

 

 به سوی زندگی 

 به سوی عشق 

 به سوی رنج 

 رود به سوی مرگ می

 ای واژه

ماند که نانوشته می
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 درضا رحیمی حمی

 

 
 

 چند شعر 
 

 ممیزی 

 راستی ماسک چه عیبی دارد، 

 ورا،اگر لبهای ت

 سانسور نکند؟! 

 ----------------------- 

 آوار 

 بله، این سقف عشق بود که فروریخت؛

 حال من اما، 

 خوبست!. 

 ----------------------------------- 

 جستجو 

 گفتی که مگرم دیگر، 

 به خواب ببینی!،

 چنین بود که من نیز ، 

 به خوابی عمیق فرو رفتم، 

 کجایی پس؟! 

------ ----------------------- 

 مهاجرت 

 من از مرز ِجنون 

 بارها گذشته ام؛ 

  بیخود میگفتند،

 ویزا نمیخواهد!..

 ----------------------- 

 تقاطع ممنوع! 

 مائیم و اینهمه خطوط موازی 

 که میکوشند بهم برسند! 

 ----------------------- 

 کویر 

 من و این حوضِ اشک

 و ماهیِ شوری ،

 که تو باشی.. 

 ----------------------- 

 مزید بر علت! 

  باری گران بردوشم گذاشت و

 خنده کنان گفت:

 کاری نداری؟! 

 ----- ------------------- 

   غفلت 

 راستی چرا زمان را متوقف نکردم 

 آنگاه که در کنارت بودم؟! 

 --------------------- 

 خوابگرد 

  گفتی که مگرم دیگر

 به خواب ببینی!،

 ن نیزچنین بود که م

 به خوابی عمیق فرو رفتم؛ 

 کجائی پس؟! 

 --------------------- 

 اشتباه 

 چندان سرودمت که حتا

 آینه هم تو را بجا نیاورد! 

 اما اینکه شکستی،

 دل من بود، نه آینه!

 --------------------- 

 محو 

 کاری نکن که دوباره 

 با مداد پاک کن، 

 بجانت بیفتم! 

 -------------------- 
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 طعم 

 ار؟نمی بینی که شور است این ب

 چشمان مرا با چشمه اشتباه گرفته ای،

 !.... انگار 

 ------------------------- 

 مانعة الجمع! 

  چرا من و تو هرکار که می کنیم،

 نمیشویم!..  2

---------------------------- 
 تفاوت 

 راستی چرا من و دل، 

 اینهمه اختالف سن داریم ؟! 

 ------------------------ 

 سقوط 

 نشد  چتر نجات باز

 و من دوباره بدامن تو افتادم! 

 -------------------- 

 آخر خط 

 من ایستگاه قلب، 

 پیاده میشوم!

 -------------------------- 
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 مجید نفیسی 
 

 

* بیلی هالیدی  

 
 دختر سیاه! با تو می رقصم 

 دست بر کمرگاهت می گذارم

 و پاورچین، پاورچین چرخ می زنم.

 ی کند ه مرخنرِنگ بازیگوشت در هر رگم 

 و شوری پوستت در خونم ته نشین می شود. 

 دریا دور است، اما صدای آن را می شنوم

 دریا بزرگ است، اما در تن من خانه می کند. 

 بگذار از همین جا به پیشوازش رویم

 کفش هایمان را درآوریم 

 و بر فرش دستبافش پا بگذاریم. 

 موج های کوچک به پاهایمان چنگ می زنند 

 آبهای سبز می خوانند. سویبه و ما را 

 

 دختر سیاه! با تو می رقصم 

 گوشه ی دامن بلندت را می گیرم

 و نرم نرمک بر پوست آب پا می گذارم.

 باد سرگردان بر گرد ما می تند 

 و مرغ توفان بر شانه هامان بال می گشاید. 

 آن دوردستها سرزمین کودکی من است

 تو  تانسرانگش چون اکنون که تردی ¬با درختان شاخه

 بر سراسر پوست من سبز می شوند. 

 دریا هرچند بیکران است، اما در دل من می تپد 

 زمین هرچند پهناور است

 اما در کاسه ی سر من می گنجد. 

 امشب هیچ مرزی نمی تواند مرا از تو جدا سازد. 

 ... اما دستم ناگهان از موج گیر رادیو رها می شود. 

 من به ناله می افتد.  دختر سیاه

 پس همپای رقص من خیالی نیست ! آه

 دستم را از نو به کمرگاهش می گذارم .

 صدای مخملی اش بار دیگر اوج می گیرد 

 و مرا با خود به رقص شبانه می کشاند. 

 

 2001فوریه  28

 
* Billie Holiday  (1959-1915)   بلوزخوان سیاه آمریکایی 

 

 شب 
 

 رسدنیمه میشب در تگزاس به 

 گذرد. مه میو در نیویورک از نی

 گشاید روز در سوئد تازه پلک می

 است که شب "شهر فرشتگان"تنها در 

 کند. مرا رها نمی

 

 گیرممیبربازوانم را در

 بندم پلک هایم را می

 ای تنهاو چون سنگپاره

 کنم. خود را به درون شب پرتاب می

 شاید در تگزاس

 گشاید ی خوابگاهی را بپنجره

 ای فرود آید. هیا در نیویورک بر بام خان

 

 اما جهان گرد است 

 و تنهایی سنگین این شب

 ینشیند. تنها بر جان من می

 زمان به من پشت کرده است 

 و زمین چون چاه سیاهی 

 زیر پایم دهان گشوده است. 

 ی مرزها بگذرمگذارم تا از همهمی

 و چون شهابی به دور خویش به گردش درآیم.
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 زنگی اما ناگهان آوای نرمه

 گرداند. بازمیزمین  مرا به

 روز در اصفهان هنوز به نیمه نرسیده 

 و مادرم که در ایوان

 گیردهای پدرم را میناخن

 ای را صدای سقوط سنگپاره

 در حوض خانه شنیده است.

 

  یکوچاردهم ژانویه دوهزار
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 کرباسی زیبا  

 
  نامه های خصوصی ی بهادر درانی و آهو حسانی

 
300 

 الف 
 

 گر ندارد ماتم ایمان این دل مردگان

 از چه دارد جامه ی خود کعبه ی اسالم تلخ 

 صائب تبریزی

 

 چرا بسوزد گونه هایم چشم هایم قلبم

 لب هایم وقت گفتن دوستت دارم 

 چرا لج کنم

 بهانه بگیرم 

 گریه کنم 

 هزار جور کوفت و زهرمار بگیرد روانی ام

 چرا بسوزد عمرم

 وقتی خیلی خدا با آن خایه های پرش 

 عاشق من است 

 شکر 

 هرگز برایم جای گله

 از این آدم ها نمی گذارد
 

 

299 

 ب

 

 بیاض و خط دیوانی به یکدیگر نمی خوانند

 چه نسبت طره ی زنجیر را با گردن یوسف؟ 

 صائب تبریزی

 

 ...و بعد
 

 فروغ را که کشتند

 سکوت شان فخیم شد آهو 

 تا حتی ابهت مرگ را نیز

 به سخره گرفته باشند 

 اما نشد 

 وجدان شان

 مثل تکه چوبی زیر دریل 

 صدا می داد 

 صدا می داد و 

 به بازی ات می گرفت 

 تا عشق حنجره اش را گم نکند 

 کسی چه می داند 

 حال پنجره ی تمام قدی 

 که روی آفتاب را به خود

 هرگز نمی بیند 
  

 

299 

 الف 
 

 بر کمال نقص و در نقص کمال خویش بین

 گر به نقص دیگران دیدی کمال خویشتن 

 محمد حسین شهریار 
 

 هنوز و همیشه زنم

 با این چهار نیم کره بر روی تنم 

 با تفاوت دو نیم 

 یا یک کره 

 از تو سرم بهادر

 که من ماه شب اربع ال عشرم

 و خوب می دانم 

 هر چه در این جهان گرد است

 کامل است
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297 

 الف 
 

 وجود در مس ریز 

 زر می شود

 شمس تبریزی 

 

 یک نام 

 یک وجود

 یک بود

 یک هست

 یک نشان

 یک معنا 

 یک فرانشان

 پیشوند

 یک خویش

 یک هنگ

 یک همیشه و

 به تنهایی 

 همه ی سروهای خجسته ی وطنم

 و به تنهایی 

 دلیل همه ی دلی یت ها با  فتحه

 و به تنهایی 

 دلیل همه ی دلیت ها با کسره

 و من 

 که بسته ی خط

 یک

 افق

 پیشانی ی توام

و این قلب که با تکان و اشاره ی خط میان ابروان توست 

 که انشای آدم است

 ای زابه راه شخص شخیصت خود خود خودم 

با همین کاله خود تلخ و پس وند گرمابخش گر پشت بند  

 برز و کار 

 بازوی شدید 

 نیروی ارشد

 اشد توان 

 ای همت عالی 

 جوشن پس کلمه

 آناتومی ی چاک راه روح 

 نخ بخیه اش

 بهانه ی شعر تا شدن 

 جیک و پیک کلمه

 اسرار وحوش وحی

 مگاپیکسل جسم و رنگ 

 مگابایت حافظه

 تاکسیدان کالبد 

 جوشش ذاتی

 تاخسی شورانگیز 

 عشق
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مسعود کدخدایی 

 

واند خ بهار تو را به شعر می    

 تنِ گرم آقتاب که با تَنَت عشق ورزد،

 ، رقصندکه در ترنّم نسیم برایت بها  شکوفه

 پرندگان که شادی جهان را برایت آواز کنند،

 ر شعر گردد،وجودت که سراس

 باز کنی چو دهان و 

 شعر تراود از آن،

 گاه آن

 رسیده است بهار

 

 یادهای ماندگار 

 کند  زمستان وداع می

 گذرد   بهار می

 شود  تابستان پژمرده می

 بازد  پاییزِ رنگین، رنگ می

 روند  ها بر باد می سال

 آنگاه 

 مانی  تو می

 و یادهایت

 پیش از آنکه... 

 گانجهان واقعیّت است و از آن هم

 تخیّل امّا از آن توآرزو و 

 سازند،  جهان را همگان می

 اند.  همگان که واقعیت

 فراموش مکن اما 

 جهان هماره از آن توست،

 پیش از آنکه

 در آیی از تخیل به

 و پیش از آنکه

 هم شوی در همگان به

 

 مهتاب و آغوش یار 

 اتاقی پر از مهتاب 

 های داغ  تختی پر از نفس

 آغوشی پر از تنِ یار

 پس 

 پدر غربت! گور 

 کند کجایی،  دیگر چه فرق می

 کنند بازی می هات بوسه وقتی که لب
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 اکبر ذوالقرنین 

 
 گی« »زنده

 
 بیدار کن

 انگشتانِ لرزانم را 

 های مرموز خواب از قاره

 بتکان

 های قدیمی تار را پرده

 های پ رغبار از پشتِ پلک

 بنشان 

 خوانی مهر را به هم 1»شورانگیز« 

 دست و پا ر بیاین شاع  بر زانوی

 دراین همدانی دربه

 دانی که می

 شکسته شاخِ شیخِ سرطان را 

 ی امامِ سکته را عمامه

 به آسانی 

 گی! آی زنده

 2»پایان یک عمر«

 برانگیز است فصلی حسرت

 
»شورانگیز« سازی است آفریده استاد قنبری مهر با ترکیبی از شکل    - 1

بعدها گویا دیگرانی هم به تکامل چنین سازی  تار.  و صدادهی تار و سه

 اند.پرداخته

 هم از این روست اگر 

 های دور دلم هوای خاطره

 های عاشقانهپرسه هوای 

 های همدان داردکوچه در کوچه پس

 ای تماشای باد و برگ هو دلم

 دلم هوای باده و بزم 

 هوای رزم 

 کفایت مرگ دارد با والیت بی

 بیزارم 

 از خاموشی

 از گسستن 

 از فراموشی 

 گی آی زنده

 کجاست »شورانگیز«م؟

 3های »ریز«دلم هوای زخمه 

 هوای »شالل« و 

 »د راب« »اشاره« و 

 دلم هوای ترانه

 های شاعرانه داردهوای نفس

 

 5.3.2021بازنویسی 

»پایان یک عمر« نام رمانی است از داریوش کارگر که زاده همدان    -2

  است.
هایی است در تار  »د راب« نام تکنیک»ریز« و »شالل« و »اشاره« و    - 3

 تارنوازی و سه
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 کتایون آذرلی 

 
 : چند شعر 

 بی خواب ب بی س 

 دیگر از خواب هم کاری ساخته نیست 

 نه مرا می برد

 نه تو را می آورد 

 تشدید می گذارد روی دلتنگی ها 

 دخیل می بندم به ضریح آسمانو من عاجزانه تا صبح 

 شاید با سپیده تو هم برسی. 

  
 پر پرگان 

 پر باز می کنم 

 ی ساید و شب می شود بالم بر آسمان غروب م 

 پرگانم تنها در ظلمت جهان می گردم و از بادها و شب

 بیم نیست. 

  
  سایه آهی

 در آسمان و من و شب

 در آفتاب و من و رود 

 در جنگل و من و ماه 

 پیچاپیچ راهی و چاهی در 

 خدایان تندیس تراشیدند از سایه ای و آهی 

 به شامگاهان 

 در جنگل

 در شگفت مباش از دیدنم 

 ی ماه را بلعیدم و زیبا شدم. ن شبکه م

  

  سیب 

 سیب به خاک افتاد و من هم 

 و بهشت پوسید در هوایم

 بهشت تنها شد 

 من به خاک افتادم و سیب هم 

 جهان زیبا شد. 

  
 پاییز خراش  

 چه گفتی؟

 نه!

 اندوه صفت مانده گار است

 و پاییز بی تو

 فقط خراشی بر شیشه اتاقم می گذارد و هر دو می گذرید 

 یز بی تو پایدر 

 شعله ی کبریت و سیگار هم گره گشا نیست

 ماه و شب و این راه بی مقصد 

 ماه و شب و این جنگل 

 ماه و شب و آواز این کولی. 

  
 خانه خواب 

 به چشم شب نمی آید امشب خواب هم  

 چه برسد به من

 کوله بار سفرت این سو  و تو خوابی و

 تو خوابی و جوراب های لنگه به لنگه این سو

 خوابی و پیراهن های به در آورده این سو وت

 تو خوابی و خواهش کرشمه ای این سوی 

 تو خوابی و سایه ای لمیده این سو

 تو خوابی و من می نویسم

 بوی زعفران می دهد و سیب و توخانه هنوز 

 و فردا ترّن م باران شنیدنی ست.

  
 جاده و قطار 

 چه قراری بود بر پای بی قرار رفتن

 من می ربود و باز می گرداند بار دگر ه تو را ازقطار و جاد

 راه رفتنت را جاده می بست و راه دلت را من

 تو نرفته بازمی گشتی 
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 مردی که اتهامش عشق بود. 

  
 تعبیر 

 کسی در من تمام آینده را خواب دیده است

 و این به شعرم راه می یابد 

 تا بنویسم 

 و باشم من از خواب هایم این سطر را زدوده ام که بی ت

 که از حجم تنهایی بپوسم در این خانه بی تو 

 که از تپش مضاعف قلبت بازایستم در این بستر 

  این شوم وا دریاست آرام موج که  صدایت شنیدن از که 

 گوشی سوی

 کسی در من تمام آینده را خواب دیده است

 در تمام این سال ها 

 چشمی ناپیدا در من می نگریست

 بی می خواند و هر بارچشمی ناپیدا با من کتا

 که می بست

 شیطنت شیرینِ شنیدن صدایی بی قرارش می کرد

 در تمام این سال ها 

 هر بار که کتابی را گشود و بست

 اند خو که  را ای کلمه هر 

 نام او بود گویی که زیر لب زمزمه می کرد 

 و این جا 

 زیباترین جا برای مالقات بود؛ 

 کلمات و کتاب. 
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 آهنین   چند شعر از عسگر 

 
 بوی گالب 

 دچار چنان حواب عمیقی شده بودم

 که دیگر رویاهایم را نیز 

 به یاد نمی آورم 

 چیزی که از شب گذشته به جا ماندست تنها 

 بوی گالب پرده های پنجره هاست

 شاید جایی در رویاهایم 

 فصل گالب گیری بود؟

 2017مارس  12

 

 درختکاری 

 روز درختکاری 

 در خاوران 

 ید درخت سرو بکار

 تا یاد کشته گان

 همیشه سبز بماند

 شاید که نسل های آینده 

 از سروها بیاموزند 

 مومن  که گوسپند های

 درنده تر از گرگ های بیابانند 

 2019مارس  10

 

 راه 

 مقصدی بود، ولی راه نبود 

 راه، پیداشد و   همراه نبود

 تا بدانم رَه و   همراه، منم 

 مقصدی گمشده در خویشتنم 

 آید؟ چرا بهار نمی  

 هوا، هوای صبحدمان بود 

 سکوت، 

 روی پرده سنگینی می کرد

 یک لحظه پرده را کنار زدم 

 شکفته ندیدم گلی 

 "چرا بهار نمی آید؟ "

 پرسیدم و  زن همسایه را، 

 در باغچه، مشغول گلکاری دیدم 

 2014مارس  8

 

  ر! وبر بها ن 

 حاال که روز ها بلند تر شده اند،  

  !تت رفتدیگر بهانه ی تاریکی هم از دس

 دنبال یک بهانه ی دیگر باش  

 تا باز هم سراغ من نیایی  

  !نوبر بهار تو امسال چه خواهد بود؟ من مانده ام که

 2013مارس  4

 

 من چهره نگار گل سرخم 

 من چهره نگار گل سرخم 

 من صید و  شکار گل سرخم

 او بی سخن از عشق سخن گفت 

 من واژه گذار گل سرخم

 راه است همراه بهار است و   به

 من لحظه شمار گل سرخم

 هم مژده ی دیدار شنیدم 

 سرخم هم مژده بیار گل 

 بی تاب تر از باد بهارم 

 خود باد بهار گل سرخم 

 این گل، گل عشق است و   به پایش

 من گرد و   غبار گل سرخم

 دانی که پس از این به کجایم؟ 

 .جایی که کنار گل سرخم

 2013دوم مارس 
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 پیامی از دور 

 شکن رفتی اغ موجاگر سر

 یادت باشد 

 سالم مرا هم 

 برسانی به فانوس های دریایی  

 اگر به قایق بی سرنشینی برخوردی

 که بازیچه ی امواجست 

 به شاعری بیاندیش 

 که تندباد حوادث

 او را به ساحل غربت راند 

 اگر سراغ موج شکن رفتی

 دستی برای کشتی مسافری تکان ده

 که راهی سواحل دور است

 2020فوریه  22

 

 کشو ها 

 کشو ها را باز می کنم 

 قدیمی رانامه ها و عکس های  

 می بینم 

 چقدر چهره ها دورند 

 چقدر فرق کرده اند 

 چقدر لحن نامه ها عوض شده است

 کشو ها را می بندم 

 خاطراتم را بر می دارم

 به کافه ی محلّه مان پناه می برم 

 2015فوریه  25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفس 

 باید کمی بیاسایم 

 آرزوهایی دستاز 

 که دست یافتنی نیستند

 کنم باید نفسی تازه 

 تا باز هم بتوانم 

 همنفس رویاهایم باشم 

 مرا ببخش که در عالم خیال

 از تو کمی فاصله می گیرم

 2015فوریه  19

 بیگانه 

 در کوچه ها و خیابان ها 

 در پارک های مه گرفته

 با باری از خبر و خاطره

 دنبال خودم می گردم 

 سی  دنبال آن ک

 که زادگاه و تبعیدگاهش 

 هرگزوطن او نشدند 

 همسخن بی کالم درختان باشد تا 

 2019فوریه  13
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 آنا ماریا روداس 

 
 هایم بخوانی« که از چشم آن »بی 

 اصغر فرداد برگردان: علی 
 

 آنکه بگویم بی

 هایم خواهی دید در چشم

 ام  ی تنزیباترین ترانه 

 برای توست 

 ووقتی نیاز من و سماجتِ ت

 دیوارِ قانون را        

 کند. نابود می

 آه ای دلقکِ درمانده در سایه و نور

 اگر من به جای شعر 

 شجاعت داشتم و تو

 گفتی کمتر دروغ می

 »دوستت دارم« 

 ماند... تنها شعرِ جهان می

 

 »ناممکن« 

 

 ـای توترین واژهنیافتنیدست

 ات انگار. شناسمنمی

 ای بکرجزیره 

 و   های داغبرای بوسه 

 هایی پستان

 رسند و هایش نمیکه دست

 لمس

 ماند. تشنه می

 بینی افشانم و نمیگرده می

 ـ وقتهیچ

 ریزد و این تن فرو می

 ات.کنارِ قامت

 تنها

 دانند... زنانِ تشنه می

 

 خواهم با وقار بمانم« »نمی 

 

 زنم هایت دست میبه دست

 خیر ات به  وقتی که تنها سالم و صبح

 آید و اما می

 ام  شهوتناکستِپو

 ماند... نصیب میبی

 

 ـ باشم خواهم باوقار بمانمنمی

 مانخواهم ماجرای جانتنها می

 عریان شود در این غروب.

 ها و فرودِ سرهایمام از فرمانخسته 

 هایم سری برای بچه 

 ام... سری برای مَردِ مَردک

 و آن زنک   

 کشد انتظار میاش را در خانه که مردک

 ولد نشدم     من شورشگر مت

 اممن آموختم در تن

 ام را   تنانگی

 فریاد بزنم... 

 

 گوید«  »پوستم به من می 

 

 خواهد داند چه میام میتن
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 وقتی با شهودی شهوتناک 

 شوم.از خواب بیدار می

 آدمی خستگی را با خواب

 و تشنگی را با آب             

 کند                  سیراب می

 اک رااما این شهودِ شهوتن

 اش کنم چگونه پنهان

 های تووقتی از دست

 امهای نگفتهقصه

 خورند.   عریان لیز می

 

 »همچون دختران باکره« 

 

 باکره باید باشی 

 برای مسافران 

 صدا و شرمگینبی

 سفت به هنگامی که مردی

                  اترود در تنفرو می

 و با خنجری که پنهان است.           

 ی معصومهاما ماده

 باید بوی عطرمان 

 مرگ را پاره کند. 

 

 ها را پاک کردی« »اسپرم 

 

 دوش گرفتی  

 و تمام ردّها را از میان بردی  

 اما نه خاطره و تخمی را که کاشتی

 اکنون بی آنکه مستحق باشم 

 ه بازگشته ام  به آشپزخان

 کنم اجاق روشن می

 روبم گردها را می

 مالم و کره بر نان می

       

 مات  ها و کلاسکناس 

 خوابی تو را شیرین کرد و شب

 رنجور 

 به سطلی سیاه تبدیل شدم 

 ی شهوت سطل زباله

 سطلی سوراخ. 

 

 »ای کاش روزی« 

 

 توانستمای کاش می

 ام از قلب و اندیشه

 سنگی بسازم. 

 کشد غریب است و مرا به فریاد میجهان 

 اما من 

 خندم. گالیه میبی

 ها آشنا

 آیند ها هر روز میشناسه 

 هایم را بیاورند و تا نامه

 ـ هایم را ببرندحرف

 داند من اما کسی نمی

 ام کمی انسان کمی زن

 تنها کمی 

 هایم را شرمگین    و زخم

 ام   پنهان کرده

 هایم            پشت عنوان 

 در چهار دیواری اتاقی 

 که 

 از آنِ من نیست. 

 

 »با این وجود« 

 

 با این وجود 

 ـامادهچیز را از دست ندهنوز همه 

 هایت هنوز در رویاهایم چشم

 زنند ام میبوسه بر تن

 اممن رویایم را جدی گرفته

 ـ تنها صدایت 

 لرزاند.ام را میتن
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 وقتی نیستی 

 اند. ها رویاهای پنهانِ مناین

 

 ها ها و تخمهمیشه صفی از ران 

 روند در رویاهایم رژه می

 من شاعرم 

 ام  و با تمامِ تن

 ام.زن 

 

 « »اودیپ شاه 

 

 های تشنه و کودن تو مثل بچه

 هنوز 

 ای.به لیموهای سبزِ من چسبیده

 

 اودیپوس!

 در این کشاکشِ انکار و خواستن 

 هد انگار.دات میتصویرِ من شکنجه 

 برای بودن 

 تو باید هر روز ـ هزار بار 

 ام را بدریبکارت

 تا روزت با افتخار درو شود. 

 

 ای تشنه و کودناما تو مثل پسربچه

 یموهای منبه ل همیشه

 نگاه خواهی کرد... 

 

 »از بیرون« 

 

 آمد چیزی از بیرون به چشم نمی

 جز دو پتوی سوراخ از آتشِ سیگار 

 ی غذا ماندههای  وعده

 و انبوهی فردای نیامده 

 کردند. که تنها به سقف نگاه می

 پوست کدو تنبلی که به المپ آویخته بود 

 گفت... از بهایش سخن می

 

 آمد ه چشم نمیچیزی از بیرون ب

 اما زندگی 

 ریخت. سوخت و فرو میها میدر زخمِ خاطره

 

 شعرها به نقل از کتاب آمده است
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 وگو گفت 
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 گفتگوی پرویز گراوند با نانام 

 
 ی آغاز جهان!  لحظه 

 

ایرانی   )نانام( شاعر و سینماگر  فاضلی  حسین مارتین 

  شعر به فارسی اب  کت   6مقیم کانادا است. از وی تاکنون  

کتاب این  است.  خیس  منتشر شده  دردِ  ترتیب  به  ها 

(، انگشتم  1993تحقیر= زمانه )  "ه "(، زمان +  1991)

(، نباید  1997را در جنگل فرو کردم و سبز سوراخ شد )

این کتاب در    -2002با ژولیت خوابید و رومئو نبود )

نایلونیکیسه اعترافات  ی  است(،  عرضه شده  خرید  ی 

مرتکبمردی   را  خود  )  که  بود  این    -2014شده 

کتاب منتشر شده است( و  - مجموعه به صورت سایت

 ( هستند.  2020واژیسم )

 

سال گذشته در مورد کارهای نانام بسیار گفته    20در  

نوشته فقید،  و  ناقد  بلند  نِقد  از  فرازهایی  زیر  در  اند. 

در   پیش  سال  که  را  او  کارهای  بر  گل،  تیره  ملیحه 

 :  شر شد آورده ایمفرانسه منت 

 

و  " »تعریف«، »تئوری«  با هیچ »ایسم«،  را  نانام  شعر 

توان سنجید. چرا که ذات  ای نمیشناختینظام زیبائی

ایسموجودی علیه  است  شورشی  آن  قراردادها،  ی  ها، 

تئوریتعریف و  بستهها  و  های  نوع  هر  از  شده،  بندی 

به ویژه بری آن؛ تئوریدسته اکثراً، و  ای ما  هائی که، 

نداشته  ایرانیان، حکم  کارکردی  به  اقتداء  جز  به  اند 

 مجتهد. 

بن از  وسیعی  طیف  نانام،  آوردگاه  به چشم  مایهدر  ها 

برنامهمی از  تلویزیون  خورد:  مبتذل  و  تکراری  های 

و   »انقالب  از  »میخی«؛  خط  به  »تاریخ«  تا  گرفته 

اعتصاب« گرفته تا »دانشجوی خط امام افشا کن! افشا  

»چنگیز« و »آیخمن« )افسر اس  از »استالین« و  کن!«؛  

اردوگاه مسئول  و  دورهاس  در  مرگ  (  های  هیتلر  ی 

رابطه تا  از  گرفته  با »جنگ«؛  »واتیکان«  و  »پاپ«  ی 

خود   سالگی«ی  »سی  و  سالگی«  »ن ه  به  کوتاه  نقبی 

پرسش و  »تنهائی«  و  »مرگ«  تا  هستی  گرفته  های 

زخم که   شگفتا  و  و  شناختی.  فردی  و  های  قومی 

ش نوعی دردمندانهی  بازتاب  و  به  اعر،  نسبت  او  ی 

ستایشانگیزه  ایجازی  در  یک،  هر  در  برهای  و  انگیز 

 اند.  ی کتاب نشستهترین شکل ممکن بر صفحهکوتاه

می صدا  در  صدا  در  صدا  نانام  تا  شعرهای  اندازند، 

این نوع شعر عرق   از درون منفجر کنند.  »تمرکز« را 

درمی را  به  خواننده  را  او  فرو درونهآورد،  خود  ی 

کشد، بر زیرساخت سیال خود، نه الیه به الیه، بلکه  می

می مشبک،  مسیری  طیّدر  در  را  او  تا  االرض  دواند، 

زاویهحجم به  خود،  هستی  های  از  نخورده  دست  ای 

 "معرفی کند.

 

نانام، همانطور که در باال اشاره شد، سینماگر هم هست  

تاکنون   هایش  فیلم  دریافت  و  به  از    37موفق  جایزه 

های بین المللی شده است. مستندی از او به  جشنواره

موجب به راه    2007در سال    "داستان دو نازنین"نام  

جان   نجات  برای  جهانی  کمپینی  موفقیت  و  اندازی 

دختری محکوم به مرگ در ایران به نام نازنین فاتحی  

در  سالگی به اتهام قتل مردی که    17شد )فاتحی در  

ز به او را داشت به اعدام محکوم شده  کرج قصد تجاو

سینمایی   های  فعالیت  از  بیشتر  اطالعات  برای  بود(. 
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کنید:   مراجعه  او  اینترنتی  پایگاه  به  توانید  می  نانام 

www.fazelifilms.com   
 

 

: تخلص امروز گویا    گراوند  برای شاعر  داشتن آن هم 

  واند بخشیچندان ضرورتی ندارد، هر چند  تخلص می ت

از تفکر و موضع شخص را در قبال شعر مشخص کند .  

مواجهه در  شاعر    مثال  سنتی  تفکر  شهریار،  تخلص  با 

تداعی می شود، یعنی نوع انتخاب اسم هم همراستا با  

طرز تفکر شاعر است. با این حال شما چه ضرورتی در  

این مساله می بینید که در کارهایتان به جای حسین  

م باشید؟ این نانام را کی و چگونه ضلی، نانا ) مارتین( فا

 انتخاب کردید؟ 

 

اعتراضی  "نانام"  نانام:  را  تخلصی  اسم  اول  ست. 

میمی توجیه  را  اثر  اسم،  را.  اثر  بعد  نه  خوانیم،  کند، 

اسم باید خواند. در جهانِ  اثرها  برعکس. و برعکس  ها 

می نمی  -شوندکمرنگ  خود  واقعی  رنگ  به  رسند.  یا 

 ست علیه این نظمِ تحمیلی.ادخواستید "نانام "

 

در رابطه با کار هنری و کاربرد مقوله ی کار در    گراوند:

ما هر وقت از هنر  "حد گزاره و سخن ، ریکور می گوید:  

. در زبان  "هنری یاد می کنیم   "کار"حرف می زنیم از  

خیلی جالب است، یعنی سخن    workانگلیسی، واژه ی  

تیجه می شود واژه  شد و در نمی تواند ابژه ی یک کار با 

  را در موردش به کار برد...اگر ما کار را چنان  "کار"ی  

می   مواد شکل  به  آن  طریق  از  که  بشناسیم  فعالیتی 

مطرح  دهیم دلیل  این  به  توان  می  را  ادبیات  آنگاه   ،

در آن همچون ماده ای ست شکل پذیر    دانست که زبان

ا  ر رابطه ب(. شما هم  د23ص  _)زندگی در دنیای متن 

یاد می کنید،  زمینه های     "کار "شعر از آن با عنوان  

فکری شما در کاربرد این عنوان به جای شعر چیست  

 ؟

 

گیرد، چون شعر  شعر همیشه در گیومه قرار می  نانام:

است. در قدیم به زبان موزون و   "تعریفِ شعر"همیشه  

گفتیم شعر. اگر متنی وزن و قافیه نداشت شعر  مقفا می

ق ن باید  بود. در  بودن  برای شاعر  اروپا  رن دوازدهم در 

می مذهبی  عمیقن  تعریفآدمی  آن  خب،  ها  بودید. 

تعریف این  از  عوض شده است.  امروز  ما  هایی هم که 

تعدیل می یا  داریم جایی عوض  کار  شعر  با  من  شود. 

آن شعرهایم  آزاد  نامیدن  شعر  تعریفِ  قیدِ  از  را  ها 

 ام. این یک.  کرده

در ارتباط با امرِ نوشتن وجهی عملی    "کار "نکه  دوم ای

در انگلیسی درست بود(    "work"شما به    دارد )اشاره

هدف   را  مهمی  معضل  ما  با  رابطه  در  کم  دستِ  که 

هستیمی تنبلی  این  شناسیک گیرد:  به  تنبلی  را!  مان 

معنی که پشت گوشم را بخارانم و بعد بروم و شعری  

 ما بیشتر شاعرانی  اعرانِبنویسم. واقعیت این است که ش 

میزی باید    پشتِ  بودن  شاعر  برای  اما  اند.  )اداری؟( 

چیزها دیده باشی، سفرها کرده باشی )چه درونی و چه  

بیرونی(، باید به قول ریلکه پای تختِ احتضارِ پیرمردان  

خالصه کنم: باید در دل توفان    - و پیرزنان نشسته باشی 

است. برای    تجربهرفته و بازگشته باشی! مبنای شعر،  

اسطقص اول  شعرِ  باید  نوشتن  دوست    "کار"دار  کرد. 

اش خوب  شعر فقط عالی"گوید:  خوبم رضا قاسمی می

نیست! خوب  هم  خوبش  حتا  چیزِ  "است:  شعر   .

ست.  ست. به قول سارتر از تجربیات نادرِ انسانیخاصی

به این معنی که ابتدا در    - پس نادرانه با آن رفتار کنیم 

برای در خورِ شعر شدن باید عرق ریخت    شویم!خورِ آن  

ی وجود و بی  با همه  -به این معنی که باید زندگی کرد

مضایقه این  هیچ  غیر  در  شعر!  بعد  زندگی،  اول  ای! 

شود همین چیزهای سهل و دمِ دستی که  صورت می

 شود.صدها هزارش هر سال در نشریات ادبی چاپ می

به    _ن و فالسفهنتقدیمتئوری ) مطالعه ی آراء  گراوند:

غرب  منتقدین  و  فالسفه  متون  در    _ویژه  که  چیزی 
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خیلی رسم شده( تا چه    ایران ارجاع دادن به اقوالشان

 حد برای کار شاعر الزم است؟ 

ای مشخص و  رابطه شعر و تئوری برای من رابطه  نانام:

آورند،  یک طرفه است: تئوری را از دلِ شعر بیرون می

ت دلِ  از  را  شعر  تئوری    ئوری!نه  بازار  البته  ایران  در 

است داغ  موجب    -دانممی  -دوستی  این  و 

موججریان و  ادبی  بیسازیسازیهای  شده  های  وقفه 

است. در طول تنها سه دهه، ما شاهد سه جریان شعری  

ایم. از شعر متعهد شروع شد، به شعر پست مدرن  بوده

  نویسی مد شده است. آیا یک رسید و حاال هم که ساده

کند  زیرساختی در ما هست که مجبورمان می  خصلت

جستجو   فرقه  و  جریان  یک  درون  در  را  خود  هویت 

اند که بر قطار آخرین  کنیم؟ چرا اکثریت همیشه آماده

جریانِ ادبی سوار شوند؟ چرا صداهای مستقل در میان  

رسند، مگر اینکه خود  ها به گوش نمیجنجال جریان

پر شوند؟  جریان  یک  به  اینهاسشتبدیل  من  ها  ی 

 هستند. 

های اضافه مد  به باور من اینکه زمانی نوشتن با حرف

حرف با  امروز  و  برمال بود  دست،  دم  و  ساده  های 

تز  ست: تحقیری تاریخی که آنتیی یک پاتولوژیکننده

ای  جوید. ارادهخود را در سردمداری و زعامت صرف می

به  چون فقط    - ستمعطوف به قدرت که از جوهر تهی

اندیشد تنبل  و چون فقط به خود می  - اندیشدد میخو

انگار: شعر و نوشتن را در حد مطرح کردن  است و سهل

و آن را هم به    -فهمد می  "نو"قانونی جدید یا چیزی  

زند. آن گره در کار نباشد چیزی در  اسم خود گره می

  "ی این  ای که چطور همهکار نیست! هیچ دقت کرده

نویسی هشتاد واکنشی  ادهست؟ سها واکنشی  "حرکت

نویسی هفتاد بود و آن واکنشی به رکود زبانی  به مغلق

و محتواییِ شصت. چیزی که در کار نیست ک نش است:  

دهد اما  نوعی از نوشتن که هر چند واکنش نشان می

واکنشی نیست: درگیر با جهان است اما در ذات خود  

ست  رف نی ی صربطی به جهان ندارد. برآمده از اندیشه

بلکه ناشی از آمادگی اخالقی برای پذیرش مسئولیت  

  "دردبی"است. به این فکر کنید: چرا این همه شاعرِ  

غم و  هم  که  آدم  همه  این  دغدغهداریم؟  شان،  شان، 

شان فقط و فقط نوشتن است. چه کسی راجع  وسوسه

نوشتن می به جز  اندیشد و حرف  به چه چیز دیگری 

میمی شاملو  مسأله  شعری  گفت زند؟  درگیر  ای  که 

فی استنباشد  قندرون  و  آدامس  راست    -الواقع  و 

 گفت.  می

ات چیزی به جز نوشتن بود )یا  وقتی که درگیری اصلی

به عبارت دیگر وقتی که ننوشتی تا نویسنده باشی( آن  

 شود. ات کم میوقت اهمیت تئوری و موج در زندگی

از تجربه گرایی در شع   گراوند: به  ر گفت آنچه شما  ید 

برمی   تجربه های زندگی و حضور در جهان و جامعه 

گردد. اما آنچه رضا براهنی برآن تاکید دارد تجربه های  

زبانی ست. میگویی چرا این همه شاعر بی درد داریم؟  

دردمند بودن یک نفر او را به سوی  "براهنی می گوید: 

شعر نمی راند تا ما به همه پیشنهاد کنیم درد و شادی  

و همچنین می گوید:     "ه کنند تا شاعر شوند تجرب  را

تجربه هایی ازین دست در اختیار همه است. وگرنه  "

کسانی که از آشویتس و ماتهائوزن و گوالگ و زندانهای  

می   شاعر  همگی   ، آمدند  بیرون  نوع  ازین  دیگری 

در  "شدند چون  گفتم   براهنی  از  را  حرفها  این  من   .

صحبت های شما   شته وپاسخ قبلی تان نقدی به آن دا

در نقطه ی مقابل صحبت هایی قرار می گیرد که من  

نقل کردم. از سوئی   "خطاب به پروانه ها"از موخره ی  

برای   براهنی ست، چرا که شعر صرفا محملی  با  حق 

انباشت تجربه های تلخ و شیرین نیست ،  اما براهنی  

از شاعر نمی گوید: از کسی میگوید که می خواهد شاعر  

ما از کسی میگویید که شاعر است. آیا شما  د و ششو

زبانی مقدم می   تجربه های  بر  را  تجربه های زیستی 

دانید یا از گفته ی شما باید اینطور استنباط کرد که  

شاعر وقتی شاعر است تجربه های زبانی را با خود دارد  
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اما نباید بی تفاوت باشد و در درک تجربه های زیستی   

 و جدی تر عمل کند؟  اس ترباید پویاتر و حس

نمی  نانام: من  اینکه  میابتدا  دردمندی؛  گویم  گویم 

اینکه آدم حرفی برای گفتن داشته باشد.    -داری مسأله

به این معنی نیست که بگویی این چیز    "حرف داشتن "

دیدگاه چیز  آن  انسان    و  و  جهان  به  راجع  من  های 

آن  -است و  بروم  داسحاال  یا  قالب شعر  در  را  تانی  ها 

شود حرفِ ژدانف، مدیرِ سیاستِ فرهنگیِ  بیاورم. آن می

استالین! چه بسا نویسنده که تا پیش از گذاشتنِ قلم  

هایی هم که در درون دارد  بر صفحه حتا به کلیاتِ حرف

را    "مسائلش"واقف نباشد و این روند نوشتن باشد که  

  -کند برمال یا عیان کند. اما روند نوشتن تنها برمال می

از آدم    "دردمندی"اید مشکلی در کار باشد! صرفِ  اول ب

سازد اما برای شاعر بودن باید دردی وجود  شاعر نمی

داشته باشد. به دیگر سخن هر گردی گردو نیست، اما  

هر گردویی گرد است! حرفِ من بخش دوم گزاره است،  

 نه بخش اول آن.  

رفتن  زبان  سراغ  جادوست  -به  چراغ  که  یا    -انگار 

یا کالشی. مثل این است که سالحی را  است    حماقت 

صرفِ   بجنگ!  برو  بگویی  و  بگذاری  کسی  اختیار  در 

سازد! برای آقای چوخ  سالح که از کسی جنگجو نمی

می فرق  چه  داشته  بختیار  در دست  که شمشیر  کند 

دستش   از  کاری  صورت  دو  هر  در  مرغ؟  پَر  یا  باشد 

شاعرت زبان  طریق  از  من  که  گفتن  نیست.    ساخته 

نم گفتن است که من با شمشیر دادن به تو از تو  کمی

می جنگجو  جنگجو  که  آن  برای  است!  دروغ  سازم! 

باشی کرده  فراهم  را  اسبابی  ابتدا  باید  و    - بشوی 

مهمترینِ آن اسباب، پیدا کردنِ درد و حرف و مسأله  

زندگی توفانِ  در دلِ  رفتن  این  از طریق  غیر  در  ست. 

می نوشتن  بصورت  بازی  زباشود  )بازیِ    -ن ا  بازی  و 

بیبی زبان  با  لباسپشتوانه(  خرید  به  های  شباهت 

گرانقیمت برای زنی نیست که وجود خارجی ندارد! در  

 همان حد استمنایی ست!    

زبان کند:  باز  پهلو  بحث  ما  بگذاریم  شعر  در  محوری 

هاست که شعر فارسی شعرِ  دهه -ای نیست رویکرد تازه

های  )من نوآوری  " حرفر فقرِ غنای فرم است در اختیا"

بدعت را هم   فرمی میزبانی  تازگی های   . اگر    -دانم( 

در این است که با براهنی    -یی وجود داشته باشد تازگی

زبان منسجمو رویایی  به طرز    -تری منسجم  - محوری 

 شود. فرموله می

ما"گوید:  مسعود کریم خانی )روزبهان( می در    - شعر 

د سال گرفتار سهولت  هفتا  بیش از  -هئیت شعر نیمایی

بر  این شعر  ارزان.  و  معناهای سهل  معنا شد؛ گرفتار 

می آنچه  برخالف  بود  آن  مدعی  آنچه  خواست  خالف 

در   است  فرم  غنای  شعر  هست،  که  مینمود  و  باشد 

اختیار فقر حرف. در هیچ کجای تاریخ ادبیات ما شکل  

د  و محتوا اینچنین دور از هم و در تقابل با هم نبوده ان

های غنی اینگونه کمر به خدمت    یچگاه بغرنجی فرمو ه

دقیق می گوید )هر    "حرفهای فقیر نبسته بوده است.

نمی فکر  من  او  برخالف  که  فرمچند  که  های  کنم 

این چند دهه چندان هم  دست در  ما    "غنی "ساخت 

ست(. از دید من همه  اما آن بحث دیگری  -بوده باشند

و   رویکردها  این  آ  -ها  "سبک"ی  شاملو  از  رکائیسم 

براهنی  زبانیت  تا  برای    -گرفته  تالشی  همه  و  همه 

پوشاندنِ زرق و برق دارِ یک چیز و فقط یک چیز است:  

 فقرِ حرف !  

از   منظور  برویم:  نیست.    "حرف "پیشتر  محتوا  اینجا 

حجره کم  ایمحتوا  شاعرانِ  همین  از  برخی  که  ست 

کرد زاده  امام  دهه  چند  مدت  به  حرف  بی  و  ه  حرف 

از  بود که  بود  بری  همانقدر  باید  محتواگرایی  از  ند. 

ست که در زبان  گرایی. مراد من اینجا همان چیزیفرم

می آن  به  »  انگلیسی  «    substanceگویند 

کلمه ای که برایش معادل درستی نداریم    -)سابستنس( 

الفظی تحت  ترجمه  نداریم.  را  مفهومش  اش  چون 

ر کانتکست  هم د  اما آن  -  "گوهر"یا    "جوهر"شود  می

 ماند.  افتد و مهجور میامروزینِ زبان فارسی جا نمی
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مربوط می نگاه کلی سابستنس  یک  به عمقِ  در  شود 

فردی  هستی نگرش  و  بودن  وجهی  چند  شناسیک، 

نمی )تعریف  متن  در  مینهفته  کجاکنم:  که    - گویم 

تا    -کجاها  بدهم  نمونه  بگذار یک  کرد(.  باید جستجو 

    تر شود:بحث روشن

با این  "گوید:   ای از یکی از شعرهایش میملو در پارهشا

همه/ ای قلب در به در / از یاد مبر/ که ما یعنی من و  

تو/ انسان را رعایت کردیم/ خود اگر شاهکار خدا بود یا  

. در این چند سطر سابستنس هست. چرا؟ چون  "نبود

شناسیک و نگرش فردی وجود دارد: چه  عمقِ هستی

  "رعایت "شاملو بخواهد انسان را  د که  موجب می شو

قبول نمی کند؟ چه   یا  به سادگی رد  او را  کند؟ چرا 

انسان   در  ارزشمندی  و  گرانبها  شاعر   -چیز  در    -یا 

که او را وادار به رعایت کردن انسان می کند؟    -هست

در مرز میان نیک و بد )یا رد و قبول(    "رعایت کردن "

میانی مرز  این  است.   برداشتن  ا  گام  چه  در  بر  ینجا 

پرسش ها  این  گذارد؟  می  هستی  انگشت  هایی 

شناسیک هستند که شعر را نگرش دار و چند وجهی  

 کنند.  می

کنیم  نگاه  شاملو   همین  از  دیگری  قطعه  به    -حاال 

شاه از  که  محسوب    سطری  ما  معاصر  شعر  سطرهای 

کوه ها با همند و تنهایند/ همچو ما با همان  "شود:  می

جا سابستنسی نیست. بله، زبان نفیس  ر این. د"تنهایان 

است و وزن اعال. اما در همین حد: این دو را برداری  

 ریزد.  همه چیز فرو می

است   کم  فارسی  نوِ  در شعر  که  آن چه  خالصه کنم: 

چیزی نمیهمان  شعر  شعر،  آن  بدون  که  شود:  ست 

ی  سابستنس! باید کاری کرد که این مفهوم به حیطه

شود و بعد ک لِ شعر و ادبیات    وارد   عمومی نقد و نظر 

پا   پیش  که  نوینی  رویکردِ  کانتکستِ  در  را  معاصر 

گذارد باز اندیشی و باز سنجی کرد. تا چنین نکنیم  می

بالقوه و  قربانیانِ  فکری  م دیسمِ  و  نگری  سطحی  ی 

حتا آن زمان    - مانیم فرهنگیِ رایج در کشورمان باقی می

 نویسیم. که شعرهای عمیقی می

ما    کته ن  یک برای  نظری سابستنس شاید  آخر: درکِ 

ای باشد، اما اجرای عملیِ آن در شعر مطلقن  چیز تازه

ای نیست: شعرِ کالسیک ما پر از سابستنس  چیز تازه

با وجود اینکه زیر بارِ گرانِ زنجیرِ اوزان عروضی     -است

معضلِ  می یک  ما  شعر  در  سابستنس  معضلِ  رقصد. 

و    یچگاهمعاصر است: معضلی که ه به درستی تجزیه 

 تحلیل نشده است.  

شود به راحتی از طرح مساله ای که بخش  نمی گراوند:

بَرَد، گذشت.   می  سوال  زیر  را  معاصر  از شعر  اعظمی 

سابستنس  یا آنچه ذات و جوهر و ماده ی اصلی در  

را متبادر می کند که شعر    گفته های شما این مفهوم

ز این  اکید داشته اید( ا) بر شعر معاصر ت   معاصر فارسی 

ذات و جوهر بی بهره یا کم بهره است. این پرسش پیش  

می آید که چرا آنچه شما جوهر یا گوهر ) ترجمه تحت  

امروزین   کانتکست  در  دانید،  می  سابستنس(  اللفظی 

 زبان فارسی جا نمی افتد و مهجور می ماند؟ 

شعرِ  نانام:  من  دید  از  که  بگویم  فارسی  ابتدا  معاصر   

  70سابستنس است. در این  سابستنس نیست: کم  بی

هم   درخشانی  شعرهای  ما  شاعران  گذشته  سال 

اند. مشکل اینجاست که چون اهمیت سابستنس  نوشته

  -به درستی درک نشده و چون متولیان شعر و ادبیات 

در مجموع    -های آفرینشی و چه آکادمیکچه در زمینه

درخشان،    اند، این کارهایهشیپور را از سر گشادش زد

 ه و مهجورند.  تک افتاد

و اما علت کم سابستنسی در شعر )و فرهنِگ( معاصر  

گردد به کم زوریِ اندیشه و پرسشگری در میان  ما برمی

که در مورد مشخص ِشعر، خود را به بارزترین وجه    - ما

نشان   فرمالیسم  و  پرستی  تئوری  محوری،  زبان  در 

ا را در حبس  که شعرِ امروزِ م  دهد: سه رأس مثلثیمی

د نمیخود  زیباتر  این  از  پارادوکس  البته  و  شود:  ارد. 

نمی اندیشهچون  بیاندیشیم  را    توانیم  دیگران  های 
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می برای  نشخوار  حرفی  چون  پرستی(؛  )تئوری  کنیم 

حرف نداریم  ظرفزدن  در  را  پدرانمان  تازه  های  های 

تقادی داشتن  ی انریزیم )فرمالیسم( و چون از رابطهمی

 سازیم )زبان محوری(.  بت میان عاجزیم، از آن با زب

و اگر کسی بگوید نه اینطور نیست و اذعان کند    گراوند:

که بر خالف آنچه شما می گویید اتفاقا سابستنس در  

کانتکست امروزین زبان فارسی می تواند  جا بیفتد چه  

 دالیلی برای توجیه یا تبیین حرف خود دارید؟ 

ه بتوان در  افتد کشعر جا می سابستنس زمانی در  نانام: 

ی  زبان اندیشید )ربطی به زبان فارسی ندارد؛ در همه

ها همین است(. در کجای زبان معاصرِ ما اندیشه  زبان

ورزی آنگونه که در نیچه یا مارکس یا فروید یا شاگردان  

بینیم اتفاق افتاده  ها میها یا شاگردانِ شاگردانِ آنآن

آنگونه که   رِ ما اندیشه ورزیر کجای زبانِ معاصاست؟ د

بینیم اتفاق  در غزالی و خیام و ابن سینایِ خودمان می

اندیشه از  پر  مثنوی  است؟  یونانیافتاده  که  های  ست 

ای رشک برانگیز به تسخیرِ زبان و جهان  موالنا به گونه

خود درآورده است. در مقایسه فرهنِگ معاصر ما چه  

نوشته شده و    تاب ترجمه که الکندارد؟ یک مشت ک 

شود! اندیشه ورزی با نقدِ تاریخ آغاز  تدریس می  الکن 

کجای    "تاریخِ "شود.  می در  موالنا  کجاست؟  حافظ 

تواند  ما ایستاده؟ به قول روزبهان چه کسی می  "تاریخ"

کجا   از  را  خودش  ادبی  دانش  حافظ  مثلن  که  بگوید 

ود رسیده و  آورده و بعد صائب چگونه به دانش ادبی خ

چیز اچه  کرده  اضافه  را  سری  ی  یک  فقط  ما  ست؟ 

 دانیم. چیزهای عام و کلی می

پرسد در این  پرسد و فرهنگی که نمیفرهنگ ما نمی

ندارد:  زمینه تداوم  اسم  به  چیزی  دارد.  مشکل  ها 

دارد.   هدایت  دارد.  استثنا  ندارد:  قاعده  دارد.  گسست 

همین حد.    فروغ دارد. مصطفا شعاعیان دارد. ولی در

انش آغاز به نقدِ رادیکالِ  این فرهنگ و نخبگ  وقتی که 

ی  سنت و تاریخِ خود کردند آنگاه سابستنس به مثابه

 افتد.  جا می -هایی دست کم در میان جمع - یک قاعده

ورزی    گراوند: اندیشه  ملزوم  مثابه  به  نقد  از  صحبت 

 کردید. نظرتان راجع به نقد ادبی در ایران چیست؟  

عداد الزم  برای نویسندگی است "فالکنر می گفت:    نانام: 

نبوغ! نقادی  برای  و  نیست.  "است  راحتی  کار  نقد   .

ناپذیر   سازش  شهامتِ  و  ذهنی  ورزشکارانه  ورزیدگیِ 

 اخالقی می خواهد.  

 کنم:   ویژگی اصلی تعریف می 3من برای ناقد خوب 

وسیع  1 دانش  روشنفکری   2.  صداقت  اِلگانس  3.   .

 فکری.  

اد فناقد  که  نیست  آدمی  بشناسد:بی  ادبیات  باید    قط 

به یک حیطه باشد  دانشی احاطه داشته  از    -ی وسیعِ 

تا   گرفته  فلسفه  از  شناسی،  اسطوره  تا  گرفته  تاریخ 

ها را که داشت یا پیدا کرد آن وقت گام  روانشناسی. این

اول را برداشته است )فراموش نکنیم که این ها فعلن  

ز کسی  ست. و صرفِ دانش امحفوظاتِ اوست؛ دانشِ او

زد. این تنها ابتدای کار است. خوان اول!(.  ساناقد نمی

ست به این معنی که به  خوان دوم، صداقت روشنفکری

کسی نان قرض ندهد، از فردی اسطوره نسازد و از نهاد  

که    - و سازمانی حساب نبرد. این خوان دوم. خوان سوم

است خوان  دشوارترین  و  مهمترین  واقع  اِلگانس    -در 

ایست.  فکری به  معنا؟  با  به چه  و  معنا که خالقانه  ن 

چرا که تنها از آن    -تفکر غیر خطی با متن روبرو شود

تواند به نوشته نقب بزند و زوایای پنهانش را  طریق می

در معرض دید خواننده بگذارد. به دیگر سخن، ناقد باید  

 برسد!    5جمع کند و به   2را با  2بتواند 

تقادی اصل  کار نقد، تفکرِ اناشته باشیم که در  به یاد د

است. می توان ناقد بود و فقط به صنایع ادبی و فنون  

به عنوان نمونه شعر حافظ را تصحیح   -بالغت پرداخت

اوزان عروضی مطلب نوشت. آن هم   کرد یا در زمینه 

نقد است اما در آن تفکر انتقادی نیست. تفکر انتقادی  

متن کردن  اجتماعی  که  یعنی  پرسیدن  مثلن  رابطه  . 

قدرت و  را در    زبان  چیست؟ مردساالری چگونه خود 

کند؟ و از این قبیل. تفکر  شعرِ شاعرانِ زن پنهان می
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انتقادی هم که بیاید و با موارد باال جمع شود آنوقت  

ساخته    -آنگونه که مد نظر و مورد پسند من است  -ناقد  

د نقادی  گویشده است. سخت است! وقتی که فالکنر می

 د.کن واهد اغراق نمیخنبوغ می

ما در ایران ناقدان خوبی داریم اما در کلیت رویکردمان  

نقد،   دالیل    "ای ترجمه"به  از  که  است  )جالب  ست 

انقالب   از  پس  ایرانِ  در  نقدِ جدی  اصلی شکل گیری 

بود از عمده عواملی شد که    - نهضت ترجمه  و همین 

نهضت ترجمه به حیطه نقد نیز سرایت کند(.     مشکالت 

  سفانه در ایران هر کسی که از مادرش قهر می کندمتا

شود! نظارتی در کار نیست، نهاد مستقل و  مترجم می

پر زوری که مترجمان را در خود جمع کند وجود ندارد،  

استانده سازی واژگانی و دستوری به وسیله موسسات  

و جدی  های  ژورنال  و  انجام    آموزشی  کم  یا  نترس 

نمیمی انجام  اصلن  یا  فقدانششود  این  و  ها  ود 

کند. به  وارد کرده و میهای جدی به کار ترجمه  آسیب

از   پایینی  بسیار  درصد  که  هست  هم  علت  همین 

عمل می کنند. از بین هزاران    "ای حرفه"مترجمان ما  

می در  دریابندری  یک  یک  مترجم  آشوری،  یک  آید، 

هایی که در کارشان استخوان خورد  یعنی آدم  -قاضی 

کنند. در مورد نقد هم همین است اما  یکردند و م می

)چ وسیعحادتر  مراتب  به  حیطه  پیچیدهون  و  تر  تر 

 است( .  

واقعیت این است که کسی با خواندن  دو کتاب ترجمه  

نمی امرِ  ناقد  این  توضیح  به  نیاز  صرفِ  البته  )و  شود 

بود وخیم  از  حاکی  خود  برای  بدیهی  است!(.  وضع  ن 

کنند. مثلن  آن دقت میهای  تشخیص بیماری به نشانه

دهند  کند احتمال میمی  اگر کسی تب دارد و عطسه

برای   هم  ترتیب  همین  به  باشد.  خورده  سرما  که 

توان به نحوه  کیفیتی نقد میتشخیص باکیفیتی یا بی

حرف زدن ناقد با خواننده دقت کرد. ناقد اینجا در غرب  

ه  ای بکند که مفاهیم پیچیده را به طرز سادهمی  تالش

ست.   خوانندگانش منتقل کند. از جمله وظایفش این ا

می موفق  گاه  مغلق  حاال  اما  ایران  در  نه.  گاه  و  شود 

نویسی و غامض گویی ظاهرن الزمه کارِ نقد محسوب  

شود! چندی پیش دوستان برایم چند روزنامه عصر  می

در بخش تاتر و سینما نقدها    تهران را فرستاده بودند.

دو نمونه را برایتان بگویم تا دستتان    خواندم. یکیرا می

ک است:  بیاید  نوشته  محترم  ناقد  چیست.  منظورم  ه 

حذف معادالت چند صدایی به نفع دو صدای شفاف  "

و ملون صحنه است زیرا )کارگردان( به جای قرار دادن  

یک  ذهنی هندسی در شکل اجرایی به یک موقعیت،  

شناسی    تابلو یا تجسم فرایندی از یک مکانیسم معرفت

 .  "فکر کرده است 

اجرایی "خب،   شکل  در  هندسی  ذهنی  دادن    "قرار 

از یک مکانیسم معرفت  "یعنی چی؟   فرایندی  تجسم 

 به چه معناست؟   "شناسی 

پایین ایشان قدری  نوشتههم  نمایشنامه، متن  "اند:  تر 

نشناختی، آموزشی و  خوبی است. زوایایی دارد، ابعاد روا

اس انسان قابل بحث  آن  به  شناسی  وابسته  اما متن  ت. 

ای  یشنامه را در خطر موزهفرد است. همین کیفیت نما

 .  "دهد شدن قرار می

شود با تالش و استفاده  می  "متن وابسته به فرد "برای  

باید   ویژگی  این  چرا  ولی  کرد.  پیدا  معنایی  تخیل  از 

موزه" خطر  در  را  شدننمایشنامه  و    "ای  دهد؟  قرار 

شنامه از دید منتقد محترم  ای شدن یک نمای اصلن موزه

ی در کار نیست. البته مقصر  به چه معناست؟ توضیح

این منتقد )که به هر حال  کارش محترم است ( نیست.  

فرهنگی نمیمقصر  که  چنین  ست  خریدار  و  پرسد 

کند نه فقط در  ست. و این مشکل ایجاد میهاییحرف

 اثر!   در ارتباط با خلقِ  - به ویژه -با نقدِ اثر که   ارتباط 

ما همواره به گونه ای با حذف مسایلی در خود   گراوند:

موجب  که  روییم  روبه   ، خود  ی  جامعه  و  فرهنگ   ،

در   گیری  جهت  تغییر  بگویم  است  بهتر  و  دگرگونی 

اندیشه به پیرامون  و مسایل پیرامون می شود. با این  

ای از داریوش آشوری را که خود  مقدمه، عنوان مقاله  
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آیا  "ه است دوباره مطرح می کنم:  پرسش و طرح مسال

ر همچنان  خواهد  شعر،  ما  فرهنگی  اصلی  ی  سانه 

. در این پرسش با حذف کلماتی با پرسشی دیگر  "ماند؟

مواجه میشویم ، پرسشی که هر چند برآمده از موقعیت  

د زاویه  قبلی ست، اما با آن زاویه دارد یا در صدد ایجا

ده ، به زمان  با آن است. پس فعل را از موکول به آین

نونی تر ) نه صرفا  حال می آورم و زاویه ی دید را اک

معاصر( می کنم و می پرسم:  آیا شعر، همچنان رسانه  

 ی اصلی فرهنگ ما است؟ 

آیا   به پرسش دیگری می رسیم که:  در تصرفی دیگر 

جا به  این  شعر، همچنان رسانه ای فرهنگی است؟ و از

پرسش  ( با اینبعد با تصرفی ) با حذف عنصری دیگر  

 ها مواجه می شویم که:

 آیا شعر همچنان رسانه است؟ 

 یا همچنان  رسانه خواهد ماند؟   

 و اما به راستی: 

 آیا شعر خواهد ماند؟ 

اگر    نانام: اما  باشد.  با آشوری  نیستم که حق  مطمئن 

خوشحال بود چون آن  حرفش حقیقت داشته باشد باید  

نمی رفتار  سوپ  مانند  شعر  با  دیگر  شعر،  وقت  شود! 

حتا    - همیشه و همه جا  -نماینده اقلیت مردگان است 

حیطه اگر  روبروست.  عام  مقبولیت  با  که  های  زمانی 

شعر،   بگیریم  فرض  هخامنشیان  ارتش  را  آفرینشی 

هزار نفره    10است. یک نیروی ویژه    "سپاه جاویدان"

 ی بی رقیب!  از جنگجویان

ست    ، بلندگوست: همان چیزی "رسانه"شعر به مثابه  

تلوزیون از  میکه  پخش  یعنی    -شودها  چیزی  که 

 نیست. پس همان بهتر که رسانه نباشد!   

ماند یا نه، شعر در ذات خود از زمانی  اما اینکه آیا می

که تاریخ    -ای می بردو ما را به لحظه  -گوید سخن می

نیالوده ی آغاز جهان! مادامی  است: لحظه  هنوز آن را 

زمانی که از بودن در آن رنج    که بشر تاریخ دارد و تا 

حفظ    ل خود را در جامعهبرد، شعر جایگاه بی بدیمی

 خواهد کرد.  

  "واژیسم"بپردازیم به واپسین دفتر شعر شما    گراوند:

که سال پیش منتشر شد. کارهای شما در این کتاب  

از طنطنه ی شعر اخوان و  مخاطبی را می خواهد که  

معاصر عبور کرده    شاملو و بخشی از جذابیت های شعر

و تصور   فرمالیسم موکد گذشته  از  از  باشد؛  تری  تازه 

های    "زبان "و    "تخیل " باشد. جذابیت  داشته  در سر 

صوری در شعر شما نیست. شما در این عبور و گذشتن  

کار در  پیشنهاداتی  چه  امروز،  شعر  نتایج  بسیاری    از 

 خود تعبیه دارید؟ 

ی در چنته دارم  اینکه من چه پیشنهادات تازه ا  نانام:

بگویند نه من، پرویز عزیز. من آگاهانه    را دیگران باید 

کنم.  اندیشم و آن را تجزیه و تحلیل نمیبه کارم نمی

ام، همانطور که پیشتر  اما در ارتباط با دغدغه های کلی

بر من  دید  از  چالش  مهمترین  گفتم،  و  هم  شعر  ای 

عللِ  اندیشه ما، کمبود یا نبود سابستنس است. علت ال

رکود فکری و فرهنگی ما آن است. دلیل اصلی این همه  

مشابه در شعر ما    "حرف"فضای مشابه و حس مشابه و  

خوانی مثل این  )اینکه وقتی شعر اولِ کتابِ کسی را می

ای؛ اینکه وقتی شعرِ اول  اش را هم خواندهاست که بقیه

خوانی مثل این است که بقیه شعرها  ر ژورنالی را مید

برای  خوانده  را هم باید رسید. و  به آن  ای!( آن است. 

هایی شروع کرد و در آن هایی غور  باید از آناین کار  

که دانسته یا ندانسته منادیانِ سابستنس و اهمیت آن  

هایی مثل زنده یاد مختاری  اند؛ آدمدر فرهنگ ما بوده

نه فق  انسان آزادهکه  اندیشمندی درجه یک که  ای  ط 

  "گفت و گو"روا دار بودن، مبلغِ پر شورِ    بود:  باز بودن، 

مختاری   میبودن!  و  داشت  را  ها  درک  این  خواست. 

  شناسیدقیقی از مفهوم شبان رمه گی داشت )آسیب

آسیب فارسی،  شبان شعر  فرهنگ    -شناسی 

هاجرتی می  ست(. در ایران زندگی می کرد، اما مگیرمه

کریَ!  اندیشید. یک روشنفکر واقعی بود، یک جنتلمنِ ف



 18  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

85 

 

یم  مسئله اش خودش نبود: حقیقت بود... او بود که مفاه

های  را وارد حیطه  - "شبان رمه گی"بسیار مهمی مانند  

عمومی نقد و نظر ما کرد. روی او و مانند او باید وقت  

 کرد.  - کارِ جدی - گذاشت و کار

الی. اما برگردیم به خودِ شما! مولفه  بسیار هم ع  گراوند:

می توان دید    "واژیسم"ی از کارهای  ای را که در بسیار

به   آشکار  اعتنایی  همان  بی  و  ادبیات  و  شعر  مفهوم 

در   وجه  روشنترین  به  را  خود  که  است  ضد  "چیزی 

های شما نشان می دهد. این ضدیت با شعریت    "شعر

زی است یا  به چه علت است؟ آیا برآمده از سیستم گری

یک یک جور دهان کجی است به جریان های مسلط  

 ری؟ شع

تردید هست.  که بی  -هاسیستم  -ستیز با سیستم   نانام:

از سیستم می بستگیِ  گریزد. درجهفردیت  یا  بازی  ی 

ی  زندگی، بستگی به میزان شهامت ما دارد. این اراده

مولفه رد  برای  ترینِ  ما  قوی  )یعنی  سنت  های 

ستسیستم تعیین    ها(  را  ما  فردی  آزادی  میزان  که 

مانند هر اعتراض قابل اعتنای    -کند. اما این ستیز می

رسیم به چاهِ  د. بدون آن میباید جهت دار باش   -دیگری

بی آب و سیگارِ بی نیکوتین!... من آگاهانه به آنچه که  

نمیمی نمینویسم  که  است  این  علت  اندیشم،  توانم 

ه شعر نامیده می شود( را  )یا آنچه ک  "شعر "ضدیتم با  

یم که در بیان آنچه که  توضیح بدهم. تنها می توانم بگو

می هم  به  را  بحالم  البته  )و  را  زند  خودم  عکس(  ر 

 کنم.   سانسور نمی

شعر شما درگیر با جهان است یا از درگیری با    گراوند:

جهان )هم( سخن می گوید. در کارهای شما از آیخمن  

ینی و سینما. اجتماعی بودن  و آشویتس هست تا پازول

 هم می دانید؟  را برای شاعر تا چه اندازه م

شعر در ذات خود ربطی به انسان و جهان ندارد.    نانام:

می مربوط  نویسی  ویژگیاجتماعی  به  های  شود 

شاعر خودِ  باورهای  و  همنوع    -شخصیتی  به  مثلن 

نیازی   هیچ  الما  داالی  او.  ستیزی  همنوع  یا  دوستی 

میان مردم برود و با آنان و برای آنان سخن   ندارد که به

د به  که  بگوید،  کند  سعی  و  کند  گوش  ردهایشان 

شد. هستند پیران بودایی که  هایشان بامرهمی بر زخم

کنند و به دور از چشم دیگران روز و  در غار زندگی می

گذرانند. داالی الما را نه بودیست  شب را به مراقبه می

کشاند. من او را  یان مردم میبودن او که وجدانش به م

می سترجیح  موجودی  و  اجتماعی-یاسیدهم چون  ام 

ب برایم اهمیت دارد.  ه همین ترتیب  بشر و آینده بشر 

ترجیح   را  موالنا  شاعران  و  نویسندگان  میان  در  هم 

دهم و تسوتایوا و آمیخای  دهم و تاگور را ترجیح میمی

دهم )یعنی  و واله خو و نین و شیمبورسکا را ترجیح می

و   سیاسی  مسایل  به  توجه   .) را  نویسان  اجتماعی 

ندارد؛   شعر  نوشتنِ  با  ارتباط  در  ضرورتی  اجتماعی 

در ارتباط با وجدانِ خودِ    -اگر ضرورتی باشد   - ضرورتش

شاعر است. به همین دلیل هم بود شاید که اسلوتسکی  

تنها شاعر  "گفت:  می  / ما  بودن در جهان  برای شاعر 

 .  "ت بودن کافی نیس

   برای انجام این گفتگو از شما تشکر می کنم. گراوند:

 من هم از شما سپاسگزارم.  نانام:
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 آبادی وگو با حسین دولت در گفت 

 
گالپاها« از  یادمانده  »قلعه  است  آبادی  دولت  حسین  های 

در لندن آن را منتشر کرده   دوران کودکی که نشر مهری

آبادی  است. در همین رابطه چند پرسش را با حسین دولت

 ام.  در میان گذاشته 

 اسد سیف

 

 
 که به سراغ خاطرات رفتی.  چطور شد   چرا و   -س 
 
کودکی  -د دوران  به  چه  اگر  گالپاها«  »قلعة  کتاب  ام در 

چرا؟  .  ام را بنویسمام خاطرات ام، ولی قصد نداشتهپرداخته 

هنری  و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  من شخصیّتی  چون 

نیستم و چنین تصوری در بارة خودم ندارم که بخواهم مانند  

ام های آخر عمر، خاطراتان روزگار، در سالبزرگان و نامدار

»قلعة  نگارش  طرز  و  بیان  شیوه  من،  باور  به  بنویسم،  را 

از   و  و حدود  از حد  و »خگالپاها«  اطره  مرزهای خاطرات 

نزدیک   رمان  دنیایِ  و  حوزه  به  و  رود  می  فراتر  نویسی« 

احتمالی میمی را شود. خوانندة  این کتاب  تواند هر فصل 

مان به  ند قصهجداگانه،  بخواند، چرا که  به  ای  و  زبان قصه 

است. از این رو من معتقدم که »قلعة شکل قصه نوشته شده

اس رمان  نوعی  بلکه  نیست،  ت. شما  گالپاها« خاطرات من 

از من می این  بهتر  ادبیات  در  رماندانید که  وجود   شکل 

 سابقه نیست. سابقه نبوده و بیداشته، بی

 

گ   -س  قلعة  خواندن  می با  احساس  هر    کنم الپاها  تو  که 
رمان تکه  در  را  زندگیت  و  خودت  از  منتشر  ای  که  هایی 
ها را کنار  ای و حال در این کتاب همان تکه ای، آورده کرده 
 خوانم. آیا چنین است؟ می هم 

 
دانم این تصور از کجا و چرا برای شما به وجود من نمی  - د

دوران  ان داستانیِ آفرینی و بیآمده است. »قلعة گالپاها« باز

است که در روستائی در حاشیة کویر گی من  کودکی تا جرّه

است. این دوران از تولد تا مهاجرت به پایتخت،  نمک گذشته

بر میحدود سیزده س مرا در  نتیجه  ال زندگی  گیرد و در 

ای از خودت  تو هر تکه   ادعا و داوری شما در بارة این که »
ای و  ای، آورده ه منتشر کرده هایی ک و زندگیت را در رمان 

به هیچ    خوانم.ها را کنار هم می تکه   حال در این کتاب همان 

الوجوه درست نیست. اگر اشتباه نکنم، ادعای شما  وجه من

هایِ کتاب »قلعة گالپاها«  وقایع و آدم  به این معنا است که

اند  هایِ من ظاهر شدههائی هستند که در سایر رمانهمان

ام و البد در این  ره آن حوادث را کنار هم چیدهو من دو با

ام. دوست گرامی، پرسش اینجاست، یک  کتاب تکرار کرده

دوران سیزده تواند با تکیه بر تجربیات »نویسنده چگونه می

و قصه  سالة کودکی نمایشنامه  رمان،  از بیست  بیش  اش« 

بنویسد؟ و چرا، به چه حکمت و علتی در پایان عمر برگردد  

 ها را مکرر کند؟  و آن

ها و  باری، من مانند همة نویسندگان دنیا، در خلق رمان 

بی تجربیات  آثارم  از  بردهام  تردید  زندگیبهره  و  ام  ام 

اند؛ ولی صادقانه  ا آگاهانه بر آثارم تأثیر گذاشتهناخودآگاه و ی 

کنم تا پیش از قلعة گالپاها هرگز در بارة خودم و  اقرار می

کنم، من  ام. نه، کتمان نمیطر ننوشته یک سحتا  ام  زندگی

و   از نوجوانی عادت داشتم، هر جا که بودم، در سفر و حضر

عزیزان و  به دوستان  زندان،  نامه  حتا  بارة همه چیز  در  ام 

نامه  می صفحه  هزار  دو  به  نزدیک  امروز  به  تا  نوشتم، 

ه  ها آمددر این نامهام  هائی از زندگیها و پردهام، گوشهنوشته 

یا دو نامه هیچکدام در هیچ کجا چاپ    است، گیرم بجز یک

م چاپ و منتشر نشوند.  و منتشر نشده اند و امیدوارم تا زنده ا

 بماند. 
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، نخستین رمان چاپ شدة من در  کبودان ... و اما در رمان  

این نویسنده  پای  رد  آنایران،  و  میجا  دیده  با  جا  شود، 

«، همان نویسندة  وجود شخصیّت محوری رمان، »تراباین

ر از رمان کبودان بگذرم، این رد پا در سایر  رمان نیست. اگ

منتها نویسنده به لحاظ روزگار خاصی    ها وجود ندارد.رمان

رمان فضاهای  گذرانده،  سر  از  مکانهاکه  بسا  ،  چه  و  ها 

ها  است و گاهی حتا با آنرا از نزدیک دیده هاهای رمانآدم

در واقعیّتی که باز آفرینی کرده،  است، هر چند  زندگی کرده

آدم »این  به  شدهها  تبدیل  رمان«  دیگر  شخصیّت  و  اند 

چند آدمشباهت  به  آدمانی  این  ندارند.  واقعی  ها  های 

آمدهبه »واقعیّت« در  بیان  آنکارا  خدمت  رمان »در  اند. در 

بارد« وقایع از زبان جمیله، همسر سیاوش روایت  باران می

صحرا یک زن است،   خ« قهرمان رمان،شود، در »باد سرمی

در رمان »خون اژدها« راوی، عاطفة قشقائی یک زن است،  

است و وقایع  »مریم مجدلیه« راوی، مریم، یک زندر رمان 

برد؛  دهد که نویسنده کتاب در تبعید بسر میزمانی رخ می

روایت   را  آن  مرد  راوی  سه  »گدار«  جلدی  سه  رمان  در 

، مردم  ها دادگاه  ها،ده فضاها، زندانکنند و اگر چه نویسنمی

ها و و  جنوب و جادة ری، کاروانسراها و بلورسازی و ارمنی 

را می کرده...  گذر  زندگی  نوع  این  از  و  ولی  شناسد  است، 

آدم این  با  هیچکدام  ندارند؛  کتاب شباهتی  نویسندة  به  ها 

و  هشیارانه  دخالت  من  به  اینهمه  را  خودم  عنوان  آگاهانة 

نویسنده،  آفریدگا و  سرنوشت ر  و  اشخاص  آفرینی  باز  در 

نمیآن  منکر  اشخاص  ها  این  اوقات  اغلب  چند  هر  شوم. 

برند و گاهی  اند و میاند که مرا به دنبال خودشان بردهبوده

اند. باری، در رمان  حتا عنان را از دست منِ نویسنده گرفته

نویسنده در خلق فضاها و صحنه»چوبین  نیز  باز  در«  ها و 

ان استفاده اش و از تجربیات دیگرها از تجربیاتآفرینی آدم

بهکرده او  نگاه  طرز  تردید  بی  و  مسائل    است  و  موضوع 

مطروحه در رمان از از چشم کسی پوشیده نیست؛ ولی جای  

پای او به عنوان قهرمان و یا شخصیّت رمان در هیچ کجا 

ن شود. در رمان سه جلدی »زندان سکندر« حتا ایدیده نمی

ود چندین و  طرز نگاه نیز مشهود نیست و نویسنده در وج

راوی مختلف حل و محو شده اچند  اینهمه  است. غرض  ز 

روده درازی پاسخ به ادعای شما در باال بود و بس. گیرم در 

قلعة گالپاها همة اشخاص، از جمله نویسنده با نام حقیقی  

شوند و همین امر شاید باعث شده است که شما  ظاهر می

تجربه دریافته  آن را »خاطرات« بنامید. با این وجود من به 

ییری دراصل موضوع ام که نام حقیقی و یا نام مستعار، تغ

های  ها حتا اگر شباهتی به آدمدهد، در هر حال این آدمنمی

ها  واقعی داشته باشند، نباید فراموش کنیم که نویسنده آن 

نتیجه شخصیت  در  و  است  کرده  آفرینی  باز  رمان  را  های 

 هستند. و الغیر... 

 

ات  قابل تحمل هستی  احساس می کنم تلخ بودن غیر  -س 
هفتمین   چنان در تو ریشه دوانده که ذهنت در در کودکی 

 دهه زندگی نیز هنوز یارای فراموش کردن آن را ندارد 
 
نمی  -د فراموش  هرگز  تعبیر کودکی  به  هرگز!  شود، 

بردهنویسنده یاد  از  را  نامش  که  پایانی  ماای  را  کودکی   ،

همه  من هیچ کدام از آثارم را با این،  از شما چه پنهان  نیست.

ام و  همه سهولت ننوشته شادمانی و لذت و با اینسرخوشی،  

نشده سالسرشار  گالپاها  قلعة  با  من  باره  ام.  دو  را  هائی 

هایش، ) و یا به  ها و دشواری رغم سختیزندگی کردم که به

هایش( از بهترین، زیباترین و به یاد  لخیتعبیر شما به رغم ت 

ها  ین سالاست، من در اام بودههای زندگیترین سالماندنی

در   دوران،  آن  به  گشت  باز  آموختم.  زمانی  هر  از  بیشتر 

این   از  است؛  زندگی«  »یک  آفرینی  باز  و  خلق  حقیقت 

به  و  زهرا،  فاطمة  به  است  دینی  ادای  کریالئی    گذشته، 

دالک، به     عبدالرسول  که  مادرم،  و  پدر  هستی  به  من 

 بخشیدند.  

درنیسم گذر  دانم، شاید برای کسانی که این روزها از منمی

اند  اند و آمادهکرده، مرزهای پست مدرنیزم را هم در نوردیده

روستا و  تا شاید به »پ ست« دیگری پرواز کنند، بازگشت به

یستند،  پرداختن به زندگی مردمی که دیگر در باد این دنیا ن

به  داند، شاید حق  کاری عبث و بیهوده بیاید. کسی چه می

ام و هنوز نالة  من از قافله عقب مانده  ها باشد، شاید جانب آن

زنم؛ در هر صورت من تصور، انتظار و توقع دیگری فغفور می

اجتماعی  انسان  انسان،  زندگیِ  دارم:  ادبیات  و  هنر    -از 

ا نگران  و  است  آثار من  اگر »مد  تاریخی محور  نیستم  ین 

روز!!« نباشم. از این گذشته، رمان و داستان و نمایشنامه،  

نویسنده،  روزنامه   و  بپردازد  روز  حاد  مسائل  به  که  نیست 
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مقاله نویس نیست که به اصطالح امروزی ها » به روز« باشد  

و در بارة مسائل جاری قلمفرسائی کند. هنرمند اگر بتواند  

را« در  ها  نماعی آها و روابط اجت، دنیای درون آنها »انسان 

درستی    برهة زمانی و مکانی مشخصی با زبان و نثر سالم، به 

زمان و مکان  خواهد بود. انسان بی  زیبائی خلق کند، موفقو  

است  ها ممکنذهن ما. این انسانوجود خارجی ندارد مگر در

ای از دنیا،  صد سال پیش و یا بیش از صد سال، در گوشه

روست کردر  زندگی  شهر  یا  و  اگر  ا  باک؟  چه  باشند،  ده 

ی باز آفرینی کند،  ای این مردم را به درستی و زیبائنویسنده

کرده است.  انسانیّت خدمت بزرگیتردید به ادبیات و به  بی

ویژه مردم روستا به تمام  باری، من معتقدم که مردم ما به  

ادبیات نشده اندازة کافی وارد  دگان ما  اند و نویسنقد و به 

 ز راه درازی در پیش دارند....  هنو

 

ای دراز مدت، در  در پی گریز از ایران، به دنبال وقفه   -س 
کرده  منتشر  رمان  چندین  گذشته  حجم  دهه  اگر  ای. 

بتوان  رمان  را  تو  شاید  واقع  در  آوریم،  نظر  در  را  هایت 
 ترین نویسنده ایرانی در خارج از کشور محسوب داشت. فعال 

ا  - د بعد  کبودانمن  و  ز  هائی  قصه  نمایشنامه  فیلمنامه،   ،

چمقاله جا  آن  در  که  نوشتم  ایران  در  منتشر هائی  و  اپ 

نشدند. پس از مهاجرت اجباری و یا تبعید، به دلیل در به  

کارم افتاد،  دری، نزدیک به سه سال به تعبیر شما وقفه در

را که در ایران در چهار    آدم سنگی با این وجود نمایشنامة  

ده، بازنگری و بازنویسی  نوشته بودم، با افزودن یک پر  پرده

را نیز در همان ایام بی    قلمستان نمایشنامة  و تمام کردم؛  

که   نوشتم  نقلی  آپارتمانی  آشپزخانة  در  سامانی  و  سر 

باران می   هیچکدام در خارج اجرا نشدند. رمان »در آنکار 

از  بارد« را نیز در هنگام بیماری و یک سال بیکاری نوشتم.

ای شش روز و  جائی که رانندة تاکسی شده بودم و هفتهآن 

ده تا دوازه ساعت پشت فرمان می نشستم و فرصت  روزی یاز

هفت سال و اندی به   گدارسه جلدی    نکافی نداشتم، رما

دلیل   به  که  این  از  پیش  من   کالم،  مخلص  کشید.  دراز 

بیماری زودتر از موعد بازنشسته شوم و صبح تا شب پشت  

رمان می از  هیچکدام  بنشینم،  عادی  زم  شرایط  در  را  هایم 

اننوشته  پس  »زندان ام.  جلدی  سه  رمان  بازنشستگی  ز 

سکندر« را به مدت سه سال نوشتم و بعد رمان »دارکوب« 

را به سرعت تمام کردم، پس از آن به مدت دوسال و اندی  

هزار   حدود  جلد،  دو  در  را  نیشکر«  های  ریشه  به  »سفر 

خورد و چاپ نشد، ازاین مهمتر که به خنسی صفحه نوشتم 

اژدها« و  مرا چند صباحی دچار بحران   کرد. رمان »خون 

»مریم مجدلیه« را پس از آن بحران نوشتم. بعد به توصیة  

دوستی »قلعة گالپاها« را سر انداختم و آن را یک ساله تمام  

کردم. در دروان قرنطینه نیز، »دروان« و »النگ« را نوشتم 

هایم را نیز  ز چاپ و منتشر نشده اند. مجموعة مقالهکه هنو

ع  زیر  گذشته  سیارهسال  »نگاه  ام،    «نوان  کرده  گردآوری 

ولی بنا به دالیلی مانند »دوران« و »النگ« هنوز به ناشر  

ام. دیگر این که این روزها سرگرم نوشتن »چکمة نسپرده

ادامة قلعة گالپاها هستم و کم و بیش هر روز   یا  گاری«، 

 نویسم. می

خارج   مقیم  یا  و  تبعیدی  نویسندگان  سایر  از  من  غرض، 

ها مثل شما خبر ندارم، ولی کیف کارهای آنکشور و کم و

اگر کارهایِ من »فعالیّت« نامیده شود، آری، من در تبعید  

جا  ام، تا آنها حتا پرکار بودهاز هر نظر فعال و به قول بعضی

بوده   امجا که در توان که مجال و فرصت داشته ام و تا آن 

همه  ی تردید اگر اینکنم. باست، کارکرده ام و دارم کار می

نمی نمیکار  سالکردم،  و  توانستم  یار  از  دور  درتبعید،  ها 

 دیارم زنده بمانم و به زندگی ادامه بدهم.  

 
 
»قلعه گالپاها« در چند جلد و به چه شکل و تا کجا      -س 

 . ادامه خواهد یافت 

 

ه بودم که در نیمة سال دوم دبیرستان ه سالمن سیزد  - د

شهر )تهران( مهاجرت کردم و به    روستاام از  خانوادههمراه  

ام بناچار ناتمام ماند. این دوره در »قلعة گالپاها« به  تحصیل 

شیوه و  شکل  بیان  همان  و  روایت  نوشتم،  باال  در  که  ای 

  است. در پایتخت نتوانستم به دبیرستان بر گردم و تاشده

ری، تا  سال آخر روزها کار کردم و شبانه درس خواندم. با

و   به مدت بیست  زمانی که مجبور به جالی وطن نشدم، 

یک سال، در تهران، شهریار و سایر شهرها، بنادر و جزایر  
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فرار و  ایران کار و زندگی کردم. در این دوره از زندگی پر  

از سرگذراندم زیادی  ماجراهای  نفسگیر،  اغلب  و  و    نشیب 

ار ناسازگار  هائی از مردم فرودست و باالدست و از روزگدرس

نام   کرد.  یاری  مرا  نویسندگی  امر  در  بعدها  که  آموختم 

هاست که به قول پدرم،  »چکمة گاری« اشاره به این سال 

 ام »چکمة گاری« شده بود.  پوست

ای بحرانی و تیره و تار در  ... و اما پس از مهاجرت دوم، دوره

شتابزده    سرگذراندم که خوشبختانه در همان زمانترکیه از  

دداشت برداشتم و پس از سی و هفت سال، پارسال، در  یا

یادداشت  آن  قرنطینه،  و  دوران  بازنگری  بازخوانی،  را  ها 

این   دادم.  تعمید  غسل  »دوران«  نام  به  و  کردم  بازنویسی 

»چکمة  دنبالة  و  ادامه  طبیعی  و  منطقی  طور  به  کتاب 

است و در ه همان شکل و شیوه نوشته شدهگاری« است و ب

می  هواپیمائی پرواز  پاریس  سوی  به  پایان  که  به  کند، 

رسد. با این حساب اگر »چکمة گاری« که تا به امروز می

را نوشته  از صد صفحة آن  پایان  بیش  به  امسال  تا آخر  ام 

رسم. غرض، روزی  برسد، به هدفی که تعیین کرده بودم، می

بودم  ورلی پاریس رسیدم سی و شش ساله  که به فردوگاه ا

امروز که   را میو  ام،  نویسم، هفتاد و سه سالهاین سطرها 

ام. دوران تبعید و  یعنی نیمی از عمرم را در تبعید گذرانده

از وطن موضوع قابل توجه و مهمی است سال های دوری 

ام، منتظرم، ام و به آن نزدیک نشدهکه هنوز جرأت نکرده

   ام را بزند.ام بیاید و در خانهتا خودش به سراغ آری منتظرم  

 حومة پاریس  2021مارس  5

 آبادی دولت حسین 
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 مهدی استعدادی شاد 

 
 سالی که گذشت هیچ از او یاد مکن... 

 

چیزی   هر  از  بیش  را  ترسایی  بیست  و  دوهزار  سال 

  "کرونا"  ویروس کووید نوزده م هر و انگ زد. بنظرم واژة

فقط   سال "نه  در    "کلمة  نقطه عطفی  همچنین  بلکه 

 تاریخ بشریت خواهد بود.

آن ویروس نامریی، که گویا نخست در آزمایشگاههای  

چینی شخصیت یافته است، بتدریج ترس دست جمعی  

 مردن را به جان مردم جهان انداخت. 

از   این شکل  ولی  میم ردیم  تکی  به  تک  قبال  ما  البته 

را ترسناک ساخته    ن بیش از پیش مرگدستجعمی مرد

 است.

که بعد از جنگ بین الملل    "جریان همگرایی جهانی"

بهترانی در پشت پرده ها حکومت   از ما  با توافق  دوم 

نامریی خود را ساخته، از این ترس بهره برداری عجیبی  

را استارت زده است. سوداگری که بعدها ابعادش معلوم  

 خواهد شد.  

م داشت که در جزئیات  هیقع اما وقت خواالبته تا آن مو

 سرگرم شویم و مسایل خصوصی خود را حل کنیم.  

در هر حالت ترس همیشه عاملی است که ما را از هدف  

لذت بردن از زندگی دور میکند و نمیگذارد خوشباشی  

 را تجربه کنیم. 

پادزهر   آمپول  اصطالح  به  که  نیز  سال  آخر  در  البته 

ن هنوز  کرونایی کاهشکرونا عرضه شده،  نیافته    کبت 

است. زیرا آرام آرام متوجه میشویم که چه رقابتی میان  

کنسرنهای داروسازی در جریان است. استفاده بهینه از  

ترس مردم، در آینده چرخ سودجویی سیستم حاکم را  

 تندتر خواهد چرخاند.

البته ناصحان میگویند که ناامید نشویم و به سیاه نمایی  

نده گسترش  های  مجال  جنبه  به  قضیه  یم.  مثبت 

آن   و  شهرها  هوای  آلودگی  کاهش  به  مثال  بنگریم. 

اشاره   داشت.  زندگی  جریان  که  آوری  سرسام  شتاب 

نادرستی نیست. کافی است دقیق شویم که چقدر کمتر  

 از قبل صدای بوق ماشین میشنویم. 

راستی کسی آماری را سراغ دارد که چرا در شهرهای  

در   مانده  عقب  سرزمینهاجوامع  با  پیشرفته  قیاس  ی 

 کمتر بوق زده میشود؟ 

کرونا هر بدی که داشت صدای بوق را کمتر ساخت.  

یا   راننده  هشدار  برای  که  در  "بوقی  گرامی  مشترک 

است. البته برای این که    "سیستم عبور و مرور خیابانی

دام   به  و  نسازد  هپروتی  یکباره  را  ما  بوق،  کاهش 

یش  م همچنین از افزاخوشخیالی و ساده لوحی نیفتی 

صدای آژیر آمبوالنسها بگوئیم که مبتالیان به ویروس 

 را انتقال میدهند. 

گاهی   است.  دهنده  هشدار  بوق  از  بیشتر  آژیر  البته 

برای   ما رد میشود  کنار  از  وقتی  بلند است که  چنان 

لحظه ای فقط کر نمیکند بلکه گویایی و بینایی ما را  

 نیز م ختل میسازد. 

خطر   فقط  اعالم  فرکالبته  فرستاده  با  باال  انسهای 

نمیشود. مثال حیوانات هنگام زلزله فرکانسهای کوتاهی  

 را میشنوند که ما قادر به شنیدنش نیستیم.  

اصوال آدمی برای درک و دریافت تالطم که مثال میتواند  

ناشی از زلزله باشد از توانایی باالیی برخوردار نیست.  

و حتا  دچار پریشانی و    هنگام تالطمات گیج میخورد 

بیهوشی میگردد. تاریخ میآموزد که در این مواقع گاهی  

عوض   و  میگردد  دگردیسی  د چار  ارزشی  های  نظام 

میشود. البته این عبارت را در این سالها شنیدهیم که  

ارزش   با  ها  عوضی  میشوند،  عوض  ارزشها  وقتی 

 میگردند.
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در  که  هستید  متوجه  بزنیم.  مثال  یک  رابطه  این    در 

ی و تثبیت نظام خلیفه گری چقدر واژه  دورة پسا انقالب

عمومی    "زرنگی " محاورات  چراغ  و  چشم  و  ارزش  با 

دیگران   عقل  پیچاندن  در  که  زرنگی  است.  شده 

میدانداری میکند و برای منافع شخصی و قشری هیچ  

معیاری اخالقی را رعایت نمیکند. وقتی دزدی از جیب  

  فع و رجوع میشود،مملکت و مردم با کلمه اختالس ر

تاوان   حکومتی  ال  ایده  به  دارد  کشور  رسمی  رسانه 

میدهد که زرنگی و خر مردرندی را بعنوان ارزش تبلیغ  

بی صدا و  "و گسترش داده است. این تبلیغات معموال  

به بدنه جامعه تزریق میگردد تا مردم زیاد   "زیر جلکی 

متوجه محو شدن شرافتمندی بعنوان ارزش رفتاری در  

عی نگردند. سالها است که صدای  ستم ارتباط اجتماسی

با   چون  منتها  است.  آمده  اخالقی  اضمحالل  آژیر 

دریافت   و  درک  بخوبی  شده  فرستاده  پائین  فرکانس 

 نگشته است.

 بقول قدیمیها، ای سال کهنه بری که برنگردی...
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 س. سیفی 

 
 دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند/ سعدی 

 
فریزر  جرج  د1941  -1854)  جیمز  خود (  مهم  کتاب  ر 

خوانی ی زرین، ماجرایی را پیرامون گریز جن از قرآنشاخه

خصوص به    کند. او گزارش خود را در اینآدمیان نقل می

بطوطه مستند کردهسفرنامه ابن  این گزارش    ی  در  است. 

-شود که مردمان جزیرهتاریخی از قول ابن بطوطه گفته می

پیدا از  پیش  مالدیو  بتی  همگی  اسالم  بودند.  یی  پرست 

ای را برای ابن بطوطه نقل چون ساکنان بومی مالدیو افسانه

ان همه ماهه  اند که گویا پیش از مسلمان شدن پدرانشکرده

پا می با کشتی به ساحل  بومیان آنجنی  از  جا  گذاشت و 

کرد. سپس جن با دختر باکره به هم  دختری باکره طلب می

مردهمی و  می  اشآمیخت  باقی  جزیره  ساکنان  برای  -را 

پذیرفتند   را  اسالم  مالدیو  مردم  آنکه  از  پس  اما  گذاشت. 

، قرعه به ماجرا به نفع ایشان تغییر یافت. چون پس از آن

نام پدری اصابت کرد که به تازگی مسلمان شده بود. پدر  

 1. "با تالوت قرآن توانست جن را به دریا بازگرداند "دختر

میفریزر همچنین       کهیادآور  قصهافسانه  شود  و  های  ها 

ای از این دست بین اقوام گوناگون جهان کم نیستند.  عامیانه

سرزمینی در "گردد:  آور میها  یاداو در توضیح این افسانه

تصرف اژدهایی بسیارسر یا هیوالیی دیگر است و اگر مردم  

نمی  است،  باکره  غالباً دختر  ندهند که  قربانی  او    توانندبه 

مدت زمانی دیگر بیاسایند و همه نابود خواهند شد. هیوال  

می فراوانی  قرعهقربانیان  سرانجام  و  نام  گیرد  به  مرگ  ی 

برند اما قهرمان  تد. او را پیش هیوال میافدختر پادشاه می

-قصه که غالباً جوانی تهیدست است اقدام به نجات او می

تر پادشاه  کشد و به پاداش کارش با دخکند، هیوال را می

  2. "کندعروسی می

 
-دین، ترجمهی زرین پژوهشی در جادو و  فریزر، جیمز جورج: شاخه  -  1

 .194ی کاظم فیروز، تهران، آگاه، چاپ ششم، ص
 .  195و    194پیشین: ص  - 2

آن سخن  نمونه   از  فریزر  که  آنچه  از  مستند  و  کامل  ای 

فریدون  گوید، در گزارش فردوسی از داستان ضحاک و  می

به چشم می زندان هم  در  آید. چون دختران جمشید که 

می سر  به  نجات ضحاک  فریدون  سوی  از  سرآخر  بردند 

 گزید: همسری بر یافتند. تا آنجا که فریدون هر دو را به

چشمِ خورشیدروی برون آورید از شبستانِ اوی / بتان سیه

 ... 

 دادند نم پس آن دخترانِ جهاندار جم / ز نرگس گل سرخ 

 3گشادند بر آفریدون سخن / که نو باش تا هست گیتی کهن

ای پژوهشی برای بهرام بیضایی  چنین موضوعی دستمایه   

-ریشه"ر پژوهشی خود،  فراهم دیده است. چنانکه که او اث

افسانه  "یابی درخت کهن تأویل و توضیح چنین  ای  را در 

بنا  "گردد:  ی رام بیضایی در این کتاب یادآور منویسد. بهمی

بر شاهنامه، فریدون پس از پیروزی، نخست جادوی ضحاک 

ارنواز برمی کند، و  دارد، و آنها را تطهیر میرا از شهرناز و 

 4. "بندد سپس با آنها پیوند می

گونه را  های جنهایی از داستانگفته شد که فریزر نمونه  

  .گیردی کشورهای گوناگون هم سراغ میدر فرهنگ عامیانه

 برد. او حتا از کشور ژاپن نیز در اثر خود نام می 

می   راستا  همین  افسانهدر  از  تارو"ی  توان  ی "اوروشیما 

سال  ژاپنی در  را  آن  هدایت  صادق  که  برد  نام   1323ها 

ی سخن به چاپ رسانید. خورشیدی ترجمه کرد و در مجله 

افسانه شعر همین  به  نیمایوشیح  سوی  از  بعدها  ژاپنی  ی 

با نام مانلی به چاپ رسید. ولی نیما چندان هم به    ودرآمد  

ماند و ضمن فرآوری و  اصل داستان ژاپنی وفادار باقی نمی

ی خود  بازسازی داستان یاد شده، پندارهای ظریف عاشقانه

بندند. ناگفته نماند که قهرمان  ی آن به کار می را هم در سازه

ری دریایی  پ ی داستانی مانلی، خیلی زود به  قصه در منظومه

ی قهرمان داستان به پری دریایی  بازد. عشق و عالقهدل می

از خانواده راه  این  در  او  بود که حتا  دل  به حدی  نیز  اش 

 کند. می

فردوسی، ابوالقاسم: شاهنامه، تصحیح ژول مول، تهران، جیبی، چاپ    -  3

 . 364-369های بیتسوم، جلد اول، 
یابی درخت کهن، تهران، روشنگران و مطالعات  بیضایی، بهرام: ریشه  -  4

 . 46زنان، چاپ دوم، ص
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ی مانلی، فرآوری داستان اوراشیمای ژاپنی نیما در منظومه  

برد که ستایش معشوقی خیالی به نام  را تا به آنجا پیش می

 شمارد:ن مغتنم می آرعنا را نیز در فضای 

آی رعنا، رعنا / تنی آهو رعنا / چشم جادو رعنا / آی رعنا،  "

  1"رعنا

مقدمه   و  توضیح  ضمن  همچنین  برای نیما  خود  ی 

من اول کسی نیستم که  "شود:  ی مانلی یادآور میمنظومه

زنم. مثل اینکه هیچ کس  از پری پیکری دریایی حرف می

برد. جز اینکه ]را[ می   مااول کسی نیست که اسم عنقا و ه 

ام به خیال خودم گوشت و پوست به آن داده  من خواسته

 2. "باشم

آید  ها، همچنان که از نام آن برمیپری دریایی در افسانه  

گذارد. چنانکه در اکثر ای سوای جن را به اجرا مینقشمایه

یابد، او رفتار و  هایی که به پری دریایی اختصاص میافسانه

برد. در همین راستا ها را به پیش مینی از آدمنسانقشی ا

شود. انگار او در  حتا در سیمایی افسونگر و زیبا نموده می

بانوی دریاها به حال و روز زمین   - هیأتی از ایزد آب یا ایزد

می غبطه  زمینیان  همو  آرزوی  و  فرزندان خورد  با  آمیزی 

ا هم از ی رپروراند. اگر بتوان پری دریایزمین را در دل می 

ها به شمار آورد، باید در نظر داشت که همواره ی جنجمله

 گردد. از جن رفتارهایی آزاردهنده عرضه نمی

تر فالت  ای از ایزدان قدیمیبدون شک پری دریایی بنمایه  

ایران را هم با خود به همراه دارد. ایزدان یا ایزدبانوانی که  

پاکی و روشنایی آنبر آب اشتند. سپس  ی دها چیرگها و 

نقش آیینی خود را برای همیشه به ایزدانی جدیدتر همانند  

سپندارمذ و آناهیتا واگذاشتند و کارکرد آیینی خود را هم  

به همین ایزدان نوظهور سپردند. با این همه پس از گذشت 

تواند نسبت به  ها نمیهزاران سال همچنان ناخودآگاه انسان

 اعتنا باقی بماند. بی ایی ای پری دریآفرینی افسانهنقش

ایران،     فالت  ساکنان  تاریخی  ذهن  در  همواره  دیو  ولی 

برد. با این  ای از ایزدان شر و شیطانی را به پیش مینقشمایه

 
 نیمایوشیج: مانلی.  - 1
عظیمی،  مجموعه  -  2 عبدالعلی  تدوین  و  مقابله  نیمایوشیج:  اشعار  ی 

 .361تهران، نیلوفر، چاپ دوم، ص
همچن  -   3 و  طهمورث  پادشاهی  پیشین،  پاتدشاهی  شاهنامه:  نین 

 جمشید.

ی دانش و همه کسی هرگز توانمندی دیوان را در گستره

نمی  نادیده  را فن  ایرانیان  به  خط  آموزش  فردوسی  گیرد. 

-برمی  "طهمورث"ی  ان زمانهدیوای فرهنگی برای  کارنامه

سازی و مهندسی بناها را هم به نام  شمارد و همچنین خانه

این موضوع در حالی    3نویسد.ی جمشید شاه میدیوان زمانه

-ای و افسانهی استورهافتد که متأسفانه در گسترهاتفاق می

-ای شاهنامه، همیشه دیوان به عنوان دشمنان ایرانیان صف

 ند. کنآرایی می

ای را  های تاریخی خود نیز جایگاه ویژهایرانیان در روایت  

آفرینه و  دیوان  دادهبه  اختصاص  موهوم  فردوسی  های  اند. 

زندگانی   از  گزارشی  پیرامون  را  تاریخ  از  روایتی  چنین 

گیرد. مورخان ایرانی م.( به کار می421  -399یزدگرد اول )

بزه با عنوان یزدگرد  اول  از یزدگرد  نام    کار و عرب  اثیم  یا 

داد  برند. چون مورخان پیشین همگی او را به ستم و بیمی

اند. در واقع همنوایی او با عیسویان شرایطی را  متهم کرده

انگیخت که موبدان زردشتی بخواهند او را از تخت پایین بر

بکشند. در نتیجه چنان شهرت دادند که اسبی از دریا بیرون 

دو باره به دریا بازگردد. اما  او   آمده است تا پس از کشتن  

فردوسی ضمن نگاهی نه چندان تاریخی به ماجرای کشته 

 سراید:  شدن یزدگرد اول از سوی اسب آبی، می

ی  چو او کشته شد اسپ آبی چو گرد / بیامد بدان چشمه 

 الجورد 

به آب اندرون شد تنش ناپدید / کسی در جهان این شگفتی  

 4ندید 

ی خود از تاریخ تبری بر همین  جمهدر ترابوعلی بلعمی نیز    

اسپ لگدی  "نویسد:  گذارد. او میدیدگاه خرافی صحه می 

از آنجا برمید، و زین   او، یزدجرد بمرد. و اسب  بزد بر دل 

بیفکند، و تنگ بگسست و لگام بیفکند. و کس ندانست که  

 5. "از کجا آمد و به کجا رفت

رایطی را  طبع ش   هایی از این دست بهها و گزارشنوشته  

انگیزد تا مردم عادی ضمن همراهی با مورخان پیشین،  برمی

  393های  کر، بیتشاهنامه: پیشین، جلد پنجم، پادشاهی یزدگرد بزه   -  4

 .394و 

ی ابوعلی بلعمی، به تصحیح محمدتقی بهار و  یخ بلعمی: ترجمهتار   -   5

 . 807، ص1386محمد پروین گنابادی، تهران، هرمس، 
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بخشی  جهان را  دریایی  پری  یا  جن  از  موهومی  های 

همیشگی از تاریخ بپندارند. تا آنجا که جهان جنیان و دیوان  

ها به شمار را هم بخشی تفکیک ناپذیر از جهان واقعی انسان

 آورند.  می

-کارکرد آیینی دیوان را به گروهقرآن،  هایی از  در استوره   

ای معروف اند. تا آنجا که در قرآن سورهسپرده  هایی از جن

ی حافظ به کارکرد  به نام جن نامگذاری شد. در واقع اشاره

گردد. دیو و  ای از هنجارهای جن بازمیآیینی دیو، به نمونه

بسم از  هماره  قرآن،  جن  از  الگویی  در  که  نام  اهللجنی   ،

گریزد. بدون تردید دیو  و خالصه مجموع قرآن میخداوند  

های رایج آیین  -یا همان جن، ایزدی شکست خورده از رسم

نموده می از سالگذشته  پس  انگار  که  متمادی  شود  های 

هرگز نتوانسته است شکست خود را جبران کند. ولی بدون  

هد،  آنکه بخواهد نشانی آشکار و روشن از خود به  دست بد

زندگانی مخفی و پنهانی خود بین آدمیان زمانه    همچنان به

 دهد. ادامه می

دیو بگریزد از آن قوم که قرآن "زبانان عبارت  امروزه فارسی  

آورند.  ی شیراز به یاد میرا با غزلی پرآوازه از خواجه   "خوانند

 سراید:چنانکه حافظ در آخرین بیت از همین غزلِ خود می

چه باک / دیو بگریزد از آن افظ نکند فهم  زاهد ار رندی ح

 1قوم که قرآن خوانند

گیرد. چون در این بیت، حافظ ایهام خود را نیز به کار می  

هند و دیو هم  خوانی را همگی به افراد زاهد نسبت میقرآن

می قرآن  که  او  از  شعر،  باید  متن  در  ولی  بگریزد.  خواند، 

که  نیست  اینچنین  ماجرا  می  واقعیت  دیده  ظاهر  ود.  شبه 

-چون حافظ در متن شعر خود، زاهد را بر جایگاه دیو می 

 خواند، دوری بجوید.  نشاند تا او از حافظ که هماره قرآن می

دیو  "یک قرن پیش از حافظ، همشهری او سعدی عبارتِ     

از قوم که قرآن خوانند خود به    "تقریرات"را در    "بگریزد 

ح واقع  در  است.  گرفته  آگاها کار  و  دانسته  چنین افظ  نه 

ی گانهکند. در تقریرات سهمصرعی را از سعدی تضمین می

شمس خواجه  پرسش  به  تقریر  نخستین  الدین سعدی، 

میصاحب اختصاص  هماندیوان  عنوان  یابد.  از  که  گونه 

 
ب ثاقب،  دیوان حافظ: تصحیح ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران، شها  -  1

 . 225، ص1381

برمی دانست.  مطلب  سعدی  تحریر  نباید  را  تقریرات  آید، 

 ها را ان زمانه، آنسعدی در الگویی از رفتار شاهان و حاکم

  کرد و سپس ایشان را به نوشتن برای کاتبان خود نقل می

 گماشت.  های خود برمیگفته

دیوان الدین صاحبآید، شمسگونه که از تقریرات برمیآن  

-ای از خود چهار پرسش را با سعدی در میان می در نامه

بخشد. پرسش  گذارد و همراه آن، دستاری هم به سعدی می 

ه دیو بهتر است یا آدمی؟ سعدی  این نامه آن است ک  نخست

دهد و آن را ضمن هم به این پرسش به شکل زیر پاسخ می

 فرستد:دیوان میالدین صاحباش برای شمسنامه

آدم و دیو / من جوابیت بگویم ای که پرسیدیَم از حال بنی

 که دل از کف ببرد 

از آن قوم قرآن خوانند / آدمی دار که نگه  زادهدیو بگریزد 

 2ببرد م صحَف

می   سخن  آن  از  سعدی  که  نیز  باوری  امروز  به  تا  گوید 

همچنان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است. چون اینک 

از   را  ذهنشان  استثنا  بدون  ایران  مردمان  بسیاری  هم 

انباشته نادیدنی  و  موهوم  و  دنیاهایی  کم  که  دنیاهایی  اند. 

مانند جن  هایی موهومی هفرینهها را از آی آنبیش گستره

تر جرأت ها کمشود که جنکنند. در ضمن گفته میپر می 

یابند تا به فضای شلوغ شهرها قدم بگذارند. ولی مردمان  می

ها،  اند که گویا جنشهرها هم به باوری از جن دست یافته

-ی اجتماعاتی از مردم شهر هم وانمیها را در پهنهانسان

 گذارند. 

-نوشتهها، کاشی ردرِ خانهن راستا است که بر سدر همی  

بسم از  میهایی  چشم  به  همین اهلل  است  قرار  چون  آید. 

ها به سهم خود از ورود جن به فضای خصوصی نوشتهکاشی

خانه ممانعت به عمل آورد و در حقیقت، شهروندان امروزیِ 

آسیب از  را  همچنین ایران  وارهاند.  جنیان  و  جن  های 

ی خود را به انگشت نشانه  نی پس از سالم نماز، شیعیان ایرا

گردانند. گویا با رفتاری از این دست قصد چپ و راست می

دارند تا جن و دیو را از حریم خود پس برانند. جدای از این،  

رانندگان ایرانی هم قرآنی را در مقابل فرمان اتومبیل با خود  

تهران،    -  2 اقبال،  عباس  از  مقدمه  فروغی،  محمدعلی  کلیات سعدی: 

 )تقریرات(.   76یل نثر ص اقبال، چاپ هفتم، رسا
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عادی   مردم  عمومی  باور  واقع  در  دارند.  همراه  این  به  بر 

ورزد که چنین قرآنی به حتم بالگردانی از میموضوع اصرار  

مسافران اتومبیل را در قبال نیروهایی از شر )جن( تضمین  

نمایه کرد.  پهنهخواهد  در  این دست،  از  جامعه هایی  ی  ی 

آوری  امروزی ما کم نیستند که همگی بدون استثنا از تاب

 کایت دارند. باورهای دیروزی در دنیایی نو و امروزی ح
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 روز شیدا به 

 در کجای این شب تیره صبح خوابیده است؟

 
داستان  از مجموعه  ترجمه   گذری  داستان  تابلو،  سیزده  ی 

ی فروغ  کوتاه فارسی به زبان سوئدی، با ویراستاری و مقدمه 

 حاشابیکی 

 

دارید  رو  پیش  که  جستاری  داستان  از    در    تابلو مجموعه 

مقدمه.  گذریممی  کوتاهیبه ببه  مجموعه  این  کوتاهی  هی 

سیزده داستان این مجموعه را برمبنای خوانش   نگریم.می

 خوانیم.کوتاهی میعناصری از نقد تحلیلی به

 

1 

ترجمه دربرگیرنده  1تابلو داستان    مجموعه  سیزده  ی  ی 

فارسی کوتاه  سوئدی،    داستان  زبان  و  به  ویراستاری  با 

ی فروغ حاشابیکی است. از این سیزده داستان، ده  مقدمه

منتشرشده د ایران  در  در  استان  داستان  سه  از اند؛  خارج 

 . ایران

 
1Hashabeiky, Forogh. (2020),Tavlan: En antologi  -

med persiska noveller skrivna efter revolutionen i 

Iran 1979, Uppsala 
  (، مجموعه داستانِ از این مکان، تهران1369اضی. )ربیحاوی، ق -2
پسرتان هستم،  (، مجموعه داستانِ من قاتل  1383دهقان، احمد. )  -3

  تهران
 دران، تهران (، مجموعه داستانِ جامه1394طباطبایی، ناهید. ) -4
(، مجموعه داستانِ از میان شیشه از میان مه،  1396خدایی، علی. )  -5

  تهران
)   علی، محب  -6 پاورقی،  1383مهسا.  در  عاشقیت  داستان  مجموعه   ،)

 تهران 
 ژ قرمز، تهران (، مجموعه داستانِ ر1396گلشیری، سیامک. ) -7

منتشر شده    ایران  در  که  داستانی  از:  ده  اند  عبارت  اند، 

ی فروغ حاشابیکی،  ی قاضی ربیحاوی، ترجمه نوشته   2، حفره

ی ی احمد دهقان، ترجمه نوشته   3،من قاتل پسرتان هستم

ویکلوند، متقاطع  نیلس  کلمات  ناهید  ی  نوشته   4، جدول 

ترجمه  نیلسون،  طباطبایی،  آلکساندر  ی نوشته   5،جادهی 

ترجمه خدایی،  ویکلوند،  علی  نیلس  توی  ی  سانت  چند 

محبنوشته   6، زمین مهسا  ترجمهی  مرجانه علی،  ی 

ترجمه ی سیامک گلشنوشته   7، عنکبوتبختیاری،   ی  یری، 

ی نوشته   8، ات اینجا نیستتویی که سرزمین فریده رولین،  

س آصف  ترجمهلطانمحمد  ویدمارک،  زاده،  آندرش  ی 

ی ی محمدرضا گودرزی، ترجمه نوشته   9، خوشبختی چیه؟

ی حامد  نوشته   10،بودای رستوران گردبادمرجانه بختیاری،  

ترجمه  حاشابیکی،  حبیبی،  فروغ  در  ی  معتبر  روایت  چند 

برزخ باره  ترجمه نوشته  11، ی  مستور،  مصطفی  اشک  ی  ی 

 دالن. 

اند، عبارت  خارج از ایران منتشر شدهسه داستانی که در     

از:   ترجمه نوشته   12سالح سرد، اند  عرفان،  ی کِنِت  ی علی 

ی ی داریوش کارگر، ترجمه نوشته  13، سِفر آخرن زِیپِل،  فو

ی  نوشته   14، عقاید پیش پاافتادة آقای داوودیرضا رضوانی،  

 اریکسون. کارل یوهان ی آذر، ترجمه حسین نوش 

 . بنگریم  کوتاهیبه  تابلوداستان مجموعه ی به مقدمه    

 

2 

مقدمه در  حاشابیکی  جنبهفروغ  به  نخست  خود  های  ی 

ی  گوناگون ادبیات داستانی پس از انقالب اسالمی و چرایی

)سلطان  -8 آصف.  محمد  که  1384زاده،  تویی  داستانِ  مجموعه   ،)

 ات اینجا نیست، تهران سرزمین
9-  ( محمدرضا.  بیداری،  1390گودرزی،  رویاهای  داستانِ  مجموعه   ،)

 ن تهرا

(، مجموعه داستانِ بودای رستوران گردباد،  1390حبیبی، حامد. )  - 01

  تهران

، مجموعه داستانِ تهران در بعد از ظهر،  (1397مستور، مصطفی. ) -11

  تهران

 (، مجموعه داستانِ سالح سرد، پاریس 1377عرفان، علی. ) -21

  ال(، مجموعه داستانِ عروسِ دریایی، اوپسا1375کارگر، داریوش. )  -31

های یک تمساح  (، مجموعه داستانِ نامه1998آذر، حسین. )نوش  -41

  به همزادش، سوئد
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کند،  اشاره می  تابلوگزینش سیزده داستان مجموعه داستان  

کوتاهی از تاریخ سنت روایی و تولد داستان کوتاه  گاه بهآن 

مود    گوید و در پایان به دو نظریه درمی  مدرن فارسی سخن

 کند.ادبیات مدرن فارسی اشاره می

حاشابیکی       فروغ  روایت  انقالب  به  از  پس  دوران  در 

به  ادبیات  اسالمی، ادبیاتفارسی،  ای ، صحنه داستانی  ویژه 

مناسب برای بیان ماجراهای پ ردرد و زخم برآمده از انقالب 

سرک چون  ماجراهایی  است؛  نیروهای بوده  خونین  وب 

مرز، تبعید و مهاجرت ایرانیان، جنگ  بی  اپوزیسیون، اختناق 

پرسش که  ماجراهایی  عراق؛  و  سرگردانیایران  ها،  ها، 

 اند.  های بسیار ساختهبحران 

فارسی    میان  ادبیات  آن  از  اسالمی،  انقالب  از  پس  ی 

ها  ی تنوع موضوع ی گسترده اما تنها صحنه،  ادبیات داستانی

نیز    ی جغرافیاییمرزیاز نوعی بی  نیست؛ کهها  مایهدرونو  

است.   فارسی  برخوردار  ا  ایراندر  ادبیات  از  خارج   ران یو 

مواز به م  یصورت  منتشر  و  ادبیات  تفاوت    شود.ینوشته 

فارسی در ایران و خارج از ایران اما بیش از هر چیز در آن 

سانسور ی  است که ادبیات فارسی در ایران تنها در محدوده

دار تولد  محدودهامکان  در  ادبیات   ید؛  سکوت.  گفتمان 

گفتمان سکوت محصور   ی در محدوده  فارسی در تبعید اما 

  نیست.

ادبیات فارسی در ایران از حضور ادبیات افغان نیز رنگ    

ملیون گیردمی افغان حاصل حضور  ادبیات  در  .  افغان  های 

هم که  است  ملیون ایران  که  چون  ایرانی  ایران  ها  از 

بیگریخته  و  ستم  و  اختناق  از  گریز  در  مجبور اند،  پناهی 

 اند، به ایران بگریزند. شده

هشت داستان کوتاه  با گزینش    تابلودر مجموعه داستان     

نویسنده از یک  از  داستان کوتاه  ایران، یک  در  ایرانی  گان 

نویسندهنویسنده از  داستان  سه  و  ایران  در  افغان  گان ی 

ایران، تالش شده است، طیفی از صداهای  خارج از    ایرانی در

       گوناگون داستان کوتاه فارسی پژواک پیدا کنند.

در ایران   به روایت فروغ حاشابیکی تاریخ سنت روایی    

می از  را  آسوریک توان  کرد  درخت  آن  آغاز  آثار  و  از  گاه 

کلیله و  ،  نامهطوطی ، سندبادنامه، هزار افسانمنثوری چون  

بوذاسف،  فیروزنامه،  بختیارنامه،  نامهداراب   ،دمنه  و    ، بلوهر 

  ، الروایاتلوامع   ، االحکایاتجوامع ،  نامهقابوس ،  نامهمرزبان 

  نام برد. گلستان

روایی    آثار  میان  میدر  نیز  کهن  منظومِ  به  ی  توان 

خسرو و  ،  هفت پیکر ،  شاهنامه،  ویس و رامین آثاری چون  

 اشاره کرد.  ، یمعنو مثنوی  ، الطیرمنطق ، شیرین

تأثیر  در میان آثار روایی    ادبیات گلستان  ی کهن  بر 

چشم  داستانی بسیار  است.  مدرن  بوده  از  گیر  بسیاری 

ادبی نثر منتقدان  که  دارند  توافق  نکته  این  بر  ایران  ی 

نویسنده  گلستان بخش  چوبک،  الهام  صادق  چون  گانی 

گلشیر احمد، هوشنگ  آل  گلستان، جالل  بوابراهیم  ده  ی 

  است.

توان ی دوران مشروطیت میدر میان ادبیات داستانی   

چون   آثاری  بیگ،  نامه سیاحت از  ابراهیم  ی نوشته ی 

مراغهزین و  العابدین  احمدای  طالبوف نوشته   ،کتاب  ی 

رمان مدرن فارسی تبدیل    ها به بنیان  تبریزی  نام برد که

از  می پرندشوند.  و  نوشته چرند  دهخداعلیی  ،  نیز  اکبر   ،

 اند. های کوتاه اجتماعی نام بردهعنوان اولین داستان به

ی محمدعلی  ، نوشته یکی بود یکی نبودمجموعه داستان    

واقعجمال داستان  آغازگر  ادبی  منتقدان  را  ی گرایانهزاده، 

دانسته  داستانمدرن  با  چه  محمدعلی  اند؛  کوتاه  های 

است  جمال عنصر  زاده  چهار  گ  داستانکه   ی انهیراواقع 

 . کنندرنگ، جلوه می، پیزمان، مکان، زبان ی عنی ،مدرن

به    فارسی  مدرن  کوتاه  با  داستان  اما  جدی  صورت 

آغاز میداستان با مجموعه های کوتاه صادق هدایت  شود؛ 

،  سه قطره خون ،  سایه روشن،  زنده به گور هایی چون  داستان

ولگرد پیشسگ  دیگر  از  هدایت  صادق  کنار  در    گامان. 

گانی  توان نام برد؛ از نویسندهداستان کوتاه فارسی نیز می

داستان    چون مجموعه  با  علوی  صادق    چمدانبزرگ  و 

،  عنتری که لوطیش مرده بود   های چوبک با مجموعه داستان

 . چراغ آخر،  بازیشب خیمه 

  گانی چون صادق هدایت، صادق در دوران نویسنده    

ترجمه علوی،  بزرگ  و  آثار  چوبک  چون  گان هسندیونی  ی 

آنتویوسکیداستا  ودوریف پو،  آلن  ادگار   ، چخوفن  ا، 

داستانی  ساناپدوموگی ادبیات  آن  بر  از  فارسی،  مدرن  ی 

 میان داستان کوتاه، تأثیر بسیار داشته است. 
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در      فارسی  مدرن  کوتاه  داستان  مجموعه  انبوه  میان  از 

موعه  توان به مجعنوان نمونه، میدوران پیش از انقالب، به

ماه  آذر  ی جالل آل احمد،  ، نوشته دید و بازدید  هایداستان

پاییز ابراهیم گلستان،  ، نوشته آخر  ،  شهری چون بهشت ی 

دانشور،  نوشته  سیمین  قمقمه ی  و  خالی سنگر  ،  های 

صادقی،  نوشته  بهرام  شبی  نوشته مسافرهای  جمال ،  ی 

باشکوهشب میرصادقی،   نوشته نشینی  غالمحسین ،  ی 

بن ه کوچ ساعدی،   نوشتهبستی  امیرشاهی،  ،  مهشید  ی 

بومیغریبه  پسرک  و  نوشته ها  محمود،  ،  احمد  مثل  ی 

 ی هوشنگ گلشیری اشاره کرد. ، نوشته همیشه

اش بر مجموعه داستان فروغ حاشابیکی در پایان مقدمه    

نظر  تابلو، و  یهایه به  پاینده  شیدا    حسین  اشاره بهروز 

داستانمی پاینده  حسین  در  تاه  کو  کند.  را  فارسی  مدرن 

پسامدرنیسم   مدرنیسم،  ناتورالیسم،  رئالیسم،  مکتب  چهار 

ویژهمی  بندیتقسیم شرح  بستر  بر  او  این  گیکند.  های 

های کوتاه بسیار بر این  های ادبی و خوانش داستانمکتب

های کوتاهی که پس  تر داستانفشارد که بیشنکته پای می

اسالمی انقالب  نوش  از  ایران  میدهشتهدر  را  در اند  توان 

بهمکتب داد؛  جا  پسامدرنیسم  و  مدرنیسم  ویژه  های 

در ادبیات   پسامدرنیسم. بهروز شیدا بر حضور پنج گفتمان

تأکید میفارسی از دوران مشروطیت  کند؛ گفتمان  ی بعد 

گفتمان ناسیونالیستی، گفتمان سوسیالیستی،  تجدد آمرانه،  

مدرنیته عصرگفتمان  از  برآمده  گفتمان  نگری،  روش  ی 

ها  اما به سکوت گفتمان  در کنار این پنج گفتمان اسالمی.  

ها به دو شکل تبلور پیدا  سکوت گفتمان  کند. نیز اشاره می

شکل تأکید دردمندانه بر خطاهای مشترک این کند؛ بهمی

ها  ی این گفتمانصورت پسامدرنیسم. همهپنج گفتمان یا به

به ایران،  در  محدودهدورهاستثنای  اما  در  کوتاه،  ی  هایی 

داشته  جریان  سکوت  یعنی  گفتمان  سکوت  گفتمان  اند. 

ای  گفت، پارهتوان نمیها را هرگز نمیای از سخن که پارهاین

 ها را هم همیشه باید طور دیگری گفت.  از سخن 

 بخوانیم.کوتاهی بهنقد تحلیلی را ی عناصر عمده    

 

 
  -  34ها، سوئد، صص  ی آب(، در سوک آبی1383. )زبهروشیدا،    -51
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3 

را   داستان  جهان  تحلیلی  عناصری  ب نقد  خوانش  رمبنای 

می  بهکالبدشکافی  که  داستانِ  الزم  عناصر  یمثابهکند  یک 

توان چنین ی نقد تحلیلی را می. عناصر عمدهاندشده  پذیرفته

،  فضا، لحنپردازی، زاویه دید،  ، شخصیترنگپیشماره کرد:  

 مایه.  درون

معلولیرابطهرنگ  پی     و  علت  داستان ی  یک  حوادثِ  ی 

بنی آن شخصیت ااست؛  برمبنای  که  مختلف شکل    هاینی  

 یابند.  سو میوگیرند و حوادث سمتمی

ویژه شخصیت    تصویر  یک گیپردازی  شخصیت  های 

چه  برمبنای  آنگیگونهداستان  نقش  و  حضور  در  ی  ها 

 داستان است. 

ی زاویه دید روشی است که نویسنده برای جایگاه راوی   

زاویه  برمیداستان   نشان رویگزیند.  به  دید  نویسنده  کرد 

  1ها نیز هست.مایه و شخصیتدرون

  یا ها،  ی نویسنده، شخصیتفضا برداشت ذهنی یا عاطفی    

تجربه  مکان  زمان،  زمینه،  از  تداعیخواننده  ها،  ها، 

 ها است.ها، داورییادآوری

   2رند. گیکار میها بهشخصیت لحن سبکی است که راوی و     

اندیشهمایهدرون    داستان،  داستان  ی هر  آن  بر  ی حاکم 

از یک اندیشه  این  هنری میاست.  موضوع شکلِ  به  -سو 

الی گفتار و اعمالِ  بخشد، از سوی دیگر پیامی است که البه

   3های داستان مستتر است.شخصیت

 بخوانیم.  کوتاهیبه  را حفرهداستان کوتاه       

 

4 

خواند:  می  را  حفرهی  خالصه  چنین  جنگ  توان  در  قاسم 

ی جنوب، شهید شده است. پس از  ایران و عراق، در جبهه 

آید که در  یادش می.  آوردیاد میاش را به  گیمرگ اما زنده

کشیده است که یک  سنگر نشسته بوده است و سیگار می

   تفنگی او را کشته است.نفر باالی سنگر آمده است و با 

اناپدری     یاد میاش، مش  به  را  از سماعیل،  آورد که بعد 

مرگ پدرش در زندان، مادرش با او ازدواج کرده است. یاد  

  324 -  338نویسی، تهران، صص (، قصه1368براهنی، رضا. )  -61

 36 - 37(، صص 1383شیدا ) -71
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می او  پدرش  و  است  بوده  ساختمانی  کارگر  که  افتد 

افتد که اش، زری، میاش بوده است. یاد دخترخالهوردست

بوده    اشعاشق پاساژها  در  پادویی  قاسم  است. شغل  بوده 

افتد. یادش  اش میکارانشاگردان و هماست. یاد  کارفرماها،  

چهمی که  ساله  گونهافتد  پانزده  چشم  گیدر  را اش  یک 

از دست داده است و به جایش تنها    ریزش آب شور  خاطربه

افتد که با  مانده است. یاد روزی میباقی  ی زخمیک حفره

یاد عباس بچه محلپد اش رش به دزدی رفته بوده است. 

یران و عراق شهید شده است و هنگامی  افتد که درجنگ امی

ی او گریه کرده است، حسادت به او که زری در کنار حجله 

 به جبهه برود.  سبب شده است که

می    یادش  و  سرانجام  است  رفته  سنگری  باالی  که  آید 

جای یک  کشیده است و بهکسی را که در سنگر سیگار می

حفره چشم یک  ک  یاش  تفنگ  با  است،  داشته  شته زخم 

 است. 

توان چنین خواند: جنگ جز به  را می  حفرهی  مایهدرون   

شلیک  نیست.  خویش  وجود  کشتن  و  معنای  کننده 

آنشلیک  اند.  یکی  مقتول  و  قاتل  اند.  یکی  گاه  شونده  ها 

گانی دیگر به  به مرده  رشکخاطر  گانی هستند که بهمرده

آمده دشمنرزمنده  .اندجبهه  کشتن  با  به    گاه   گان 

 دهند. بودهای خویش پاسخ میکم

توان چنین را برمبنای نقد تحلیلی می  حفرهدیگر عناصر     

دایرهرنگ  پیخواند:   زمان  چهارچوب    برمبنای  ای،در 

یک شهید جنگ ایران و عراق در ذهن  ی  گیچرخش زنده

کننده که در  هایی توأمان ویران و ویرانشخصیت  .خود او

شوند. زاویه دید  ول یکی میوجود راوی در قامت قاتل و مقت

ردرد و زخم و مرگ و  فضای پ   ، زاویه دید قاسم.اول شخص

 .ی راویو پ راز تنهاییانه تنهایی. لحن دردمند

کوتاه      هستم  داستان  پسرتان  قاتل  کوتاهی  بهرا  من 

 بخوانیم.
 

5 

توان چنین خواند:  را میمن قاتل پسرتان هستم  ی  خالصه 

نامه بنکدار  محسن،  ای  فرامرز  پدر  جبارزاده،  رضا  به 

  من اش در جنگ ایران و عراق، نوشته است. داستان مرزهم

، متن این نامه است. او در این نامه برای  قاتل پسرتان هستم

رضا جبارزاده نوشته است که دشمن محسن را نکشته است، 

و    اش بوده استرزم و مربیکه او خود قاتل محسن همبل

مجازا هر  برای  است.اکنون  آماده  عضو   تی  محسن  و  او 

بوده غواص  اولیه گروهان  مواضع  باید  که  در اند  دشمن  ی 

میرا  اروندرود  کنار   در  اندکردهتصرف  عملیات    جریان. 

ناحیه  از  میمحسن  تیر  گلو  به    خوردی  شروع  ر رخِ خِ و 

دهد  فرمان می  مرز بنکداری گروهان به فراکند. فرماندهمی

ی صدای گلویش همه  چرا که  ،کندسر محسن را زیر آب    که

محسن   اندازد. سرانجام فرامرز بنکدارگروهان را به خطر می

که یک بار او را از غرق شدن در رودخانه نجات داده است،    را

کند. او قاتل پسر رضا  اش در آب غرق میبا کمک فرمانده

 محسن.  جبارزاده است؛ قاتل

هستم  ی  مایهدرون    پسرتان  قاتل  چنین  میرا  من  توان 

ی دشمن  فاصلهی  خواند: قاتل گاه خودی است. جنگ فاصله

برای .  کندمخدوش میرا  رزم  و هم میل به پیروزی جایی 

  ،کند رزم را تبدیل به قاتل میهم،  گذاردنمیباقی  مهربانی  

 نشاند. می  گی را بر شانهبار کابوسی همیشه

عناصر      هستم  دیگر  پسرتان  قاتل  برمبنایمن  نقد    را 

رنگ در چهارچوب زمان پیتوان چنین خواند:  تحلیلی می

حس گناهِ ی برخاسته از گونهی اعترافبرمبنای نامه خطی،

دوست. از  پایان  بی یک  بر  فرمانهای  شخصیت  قتل 

و عراق.  ی جنگ ایران  ان ایرانی در جبهه گ رزمنده  ومستأصل

شخص اول  دید  بنکدارزاویه  فرامرز  دید  زاویه  فضای  ،   .

از   مرگسرشار  و  بی  خشونت  گناه  .رحمی و    و  آلودلحن 

 .  راوی خواهبخشش

 بخوانیم.  کوتاهی به   راجدول کلمات متقاطع  داستان کوتاه     

      

6 

متقاطع  ی  خالصه  توان چنین خواند:  را میجدول کلمات 

اندصفیه   شوهر  و  زن  سمیعی  آقای  سمیعی    .و  آقای 

سم آقای  است.  شده  است.بسیا  ییعبازنشسته  منظم    ر 

آقای    .رود ها به خرید میهمیشه صبح  را همیشه  صبحانه 

می درست  آنسمیعی  خانه کند.  از  که  دارند  بچه  سه  ها 

سر  ؛  اندرفته  بر  جوانی  دوران  در  دختر.  یک  و  پسر  دو 

داشتهحسادت دعواها  و  قهرها  سمیعی  آقای  در    .اندهای 

بازنشسته  خوشدوران  سمیعی  آقای  اما  شدهگی    اخالق 
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  قه دارد. او است. آقای سمیعی به جدول کلمات متقاطع عال

که حل    هاییبرای کنترل جدولی  اش هر روز عصرو دوستان

می،  اندکرده پارک  آنروندبه  در  و  جا.  ظهیری   او  آقای 

راجدول کرده  هایی  حل  وکه  مقابله  هم  با  یافت    اند،  در 

باقیواژه یک  ماندههای  می  دیگربه  آقاکمک  ی  کنند. 

بچه و  است  مطالعه  اهل  بسیار  که  آمریکا  هاشهپری  یش 

آید.  آید. آقای شیری هم گاهی میهستند، نیز به پارک می

دهد  روزی آقای شهپری به آقای سمیعی مردی را نشان می

که با زن آقای ظهیری رابطه داشته است. آقای سمیعی هم  

  ویسدخواهد بنآید و از او میاش شک دارد. به خانه میبه زن 

او گفته که به پسر    با کسی رابطه ندارد. یک بار هم به  که

خواستگاری  به  که  آمده عمویش  پسرش  برای  او  دختر  ی 

کرده است، شک کرده است. پیش از این نیز هر بار شک  

بنویسد با کسی رابطه ندارد.  اش خواسته است  از زن،  است

بیستدر چمدان  آن   -  اش  نامه دارد که در  ها صفیه سی 

گامی که بازهم  دار است. این بار اماهنااست به او وف   هوشتن

می شک  صفیه  میبه  او  از  و  دچار    خواهدکند  بنویسد، 

قلبی میحمله  و میگریه می  صفیه  .شودی    که  گویدکند 

 نویسد. می

متقاطع  ی  مایهدرون    کلمات  میجدول  چنین  را  توان 

تنهایی رابطه خواند:  بحران  پیری،  دوران  دوی  جنس،    ی 

کسالت شباهت  شدن،  دیده  سر  بر  زندهرقابت    یگیبار 

 دیگر. یک ها بهانسان گروهی از

عناصر      متقاطع  دیگر  کلمات  نقد جدول  برمبنای  را 

رنگ در چهارچوب زمان پیتوان چنین خواند:  تحلیلی می

زندگی  برمبنای  خطی، که  . شخصیت تشنجرپ   ییک  هایی 

یکیا    اعتمادیبی،  تنهاییبرمبنای   با  شکل  رقابت  دیگر 

پ .  گیرندمی بی  رجدالِفضای  پ روزهای  و  و  رحسرتِحادثه   

پیری. دوران  گزارش   اضطرابِ  لحن    راوی،  یگونهلحن 

خود  به  معطوف  و  برانگیز  جدال  روزمره،   عامیانه، 

   ها.شخصیت 

 بخوانیم.     کوتاهی به  را جادهداستان کوتاه    
     

7 

میجاده  ی  خالصه  خواند:  توان  را  میانچنین  ،  سالی زن 

متری  ای خانه ی جادهدلفریب خانم سبحانی، در دویست 

به آمل می بر  رود. خانهدارد که  ی دلفریب خانم سبحانی 

طرف دیگر  ؛  رودسر دو راهی است. یک طرف به رودهن می

روبه فیروزکوه.  خانه به  قهوهروی  او  جاده  خانهی  کنار  ای 

به   متعلق  اصالن  است؛  رانندهآقای  پاتوق  کامیون. و  گان 

هم با  پیش  سال  سی  سبحانی  خانم    سرش،دلفریب 

است  ،نوروزخان آمده  خانه  این  عاشق    اما   نوروزخان.  به 

است. سرانجام   ی رفتهمرد دیگر  ا دختری شده است که ب

با   است  تنها  زن  حاال  است.  رفته  دختر  دنبال  نوروزخان 

از او  درد کامیوناش کنار آینه. م عکس پسر و نوه اری که 

میبه یاد  آقا  خانه  ،شودنام  به  شب  خانم  یک  دلفریب    ی 

حاال بازهم، روزهایی    .آمده و پیش او مانده استسبحانی  

بعد، دلفریب خانم سبحانی سر جاده ایستاده است و منتظر  

 کسی است که بیاید؛ آقا یا کس دیگر.

 ی ه رابط  خواند: بحرانتوان چنین  را میجاده  ی  مایهدرون   

تنهایی عمری  دوجنس،  شتابان  گذر  از  از  برآمده  رنج   ،

ویژه  به  ،ای سنتی که حمل نقابی ضخیمگی در جامعهزنده

 کند.  گریزناپذیر می ، رابرای زنان

توان چنین را برمبنای نقد تحلیلی میجاده  دیگر عناصر      

آمیخته پی  خواند: چهارچوب  در  خطرنگ  زمان  از  و ای  ی 

که به هزار شکل  سالیزن میانی بنای تنهاییبرم ای،دایره

استهم  وجویدرجست  مهرطلب   .دم  و  تنها  شخصیت 

سبحانی،  دل خانم  ی  کنندهویران  شخصیت فریب 

شخصیت   شخصیتب،  غای  هایشخصیت  های  سودجوی 

آمیخته تکی  گذرا.  و  شخص  سوم  دید  ی  گوییزاویه 

خانم  درونی دلفریب  فضای  سبحانی ی  از.    .ییتنها  سرشار 

، لحن آکنده از حس گناه و باخت    راوی   یگونهگزارش   لحن

 . دلفریب خانم سبحانی 

  کوتاهی بخوانیم.را به چند سانت توی زمین  داستان کوتاه     

 

   8  

توی زمین  ی  خالصه  توان چنین خواند: را میچند سانت 

ها را عوض کرده است و منتظر مالفه  ،زنی دوش گرفته است

عارف میلکمسمعشوق  وارد  مرد  است.  مرد  اش  شود. 

برای    نیز  بوده است. زن  زیادیهای  های زیادی با زنشب

بوده است.    یشب پیش با مرد دیگربا خیانت مرد،  مقابله  

دشامبر ارغوانی  مرد به خانه اما رب  هنگامِپیش از آمدن صبح
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و عطری   است  تولدپوشیده  برای  مرد  است که  زده  ش  را 

نقا زن  است.  تا خریده  مرد  که  شبی  و  است  به    ش  صبح 

کشیدن یک تابلو خشم  با شماره تلفن او پاسخ نداده است، 

به زن  حاال  است.  فرونشانده  را  اش  گوید دلمی  مرد  خود 

قیافه و حتا  است  تنگ شده  او  که شب  برای  را  مردی  ی 

یاد   از  است،  بوده  او  با  او گذشته  از  است.   طعنه به  برده 

از روی تن خواهد به ماجرایی که  می با یک دوش گرفتن 

کوب پنجره میخ  رو بهشود، زیاد فکر نکند. مرد اما  پاک می

 کند.     شده است و بیرون را نگاه می

زمین  ی  مایهدرون    توی  سانت  میچند  چنین  را  توان 

بارها  نسبت به دیگری   که آدمی خود  خیانتیخواند: رنج از  

تبدیل عشق به خشمی که   انتقام  روا داشته است.  با  تنها 

که در راه   نوعی از مردان  ی مستمرکاریفریب   شود.آرام می

بی  یرابطه  نقاب  متعدد،  زنان  با  توجیه   نیازیجسمانی    یا 

   زنند.عارفانه به چهره می

را برمبنای نقد تحلیلی  چند سانت توی زمین  دیگر عناصر    

رنگ در چهارچوب زمان  پیتوان چنین خواند:  می

صدا و انفجار آمیز رنج طوالنی، بی  نایخطی، برمب

مردش. مستمر  خیانت  از  زن  دو شخصیت    یک 

گویا،   یکی  ساکت  یکی  یک  ی  سایهحاضر، 

های  شخصیت ی  سایهغایب،    آشنای  شخصیت

ددیگر  ناآشنای زاویه  خطابی.  شخص  دوم  ،  ید 

  رخشم و تحقیر.فضای پ   سخن زن خطاب به مرد. 

   ی زن.کنندهتالفی ،گومتلک ،لحن خشمگین

 بخوانیم.    کوتاهی به را  عنکبوت داستان کوتاه    
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و مهرداد    شیواتوان چنین خواند:  را میعنکبوت  ی  خالصه 

گوید  کند و میزن و شوهر اند. مهرداد به افشین تلفن می

خورد وبا هم دعوا و زد شیواخواهد او را ببیند. مهرداد و می

سوءظن    شیوااست.    اند. دختری به مهرداد تلفن کردهکرده

گوید که تردید ندارد  پیدا کرده است. افشین به مهرداد می

  یخود را در اتاق  شیواند.  باید از هم جدا شو  شیواکه او و  

  شیوا را با ماشین  ،مهردادراه با  ، همزندانی کرده است. افشین

گوید  می  افشینرساند. مهرداد به  می  شیوا  برادری  به خانه

هایی برای ترجمه داده بوده  که به او مقاله اصرار دختری  به

به او زنگ    شیوااست، به نمایشگاه نقاشی رفته بوده است.  

، اما مهرداد نیامده  بروند ه است که برای شام بیرون زده بود

است. شب که مهرداد به خانه آمده است، دعوایشان شده  

 . ای به آن دختر نداردگوید عالقهمی  افشیناست. مهرداد به  

می  شیوانها  ت مهرداد  به  افشین  دارد.  دوست  که  را  گوید 

نام   به  مهرداد    عنکبوتفیلمی  از  و  است  کرده  کرایه 

 و دو نفری فیلم را ببینند.   برودی او  واهد که به خانهخمی

خانه  راه  می در  تلفن  افشین  به  شیوا  اما  افشین    کند.ی 

  شینافخواهد که او را به خانه برساند.  از افشین می  مهرداد

ب را  میه  مهرداد  آنرساندخانه  می  گاه .  به    گیردتصمیم 

رسید، خانه که  خود  بخورد  ی   را   عنکبوتفیلم    و  غذا 

 ببیند.   تنهاییبه

میعنکبوت  ی  مایهدرون    خواند:  را  چنین  بحران توان 

و   آنتنهایی    ، دوجنسی  زبانیناهمرابطه  در حضور ی  ها 

 رسد.  ه پایان نمیای که ب تلخ رابطهتقدیر ، دیگریک

عناصر      میعنکبوت  دیگر  تحلیلی  نقد  برمبنای  توان را 

برمبنای  در چهارچوب زمان خطی،    رنگپی  چنین خواند:

که  درگیری  شوهر  و  زن  یک  شدهی  زنجیر  هم    .اندبه 

، . زاویه دید اول شخص، پ رمشکلهای تنها، روزمرهشخصیت 

افشین دید  پ زاویه  فضای  تنه.  و  باخت  و  لحن    ایی.رخشم 

جست   بازیگرانه راویوجوگرایانهو  و    ،ی  خشمگین  لحن 

  شیوا.ریزان جوی مهرداد، لحن خسته و گبخشش

کوتاه      سرزمین داستان  که  نیست  تویی  اینجا   را ات 

 بخوانیم.  کوتاهیبه
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سرزمین ی  خالصه  که  نیست  تویی  اینجا  میات  توان  را 

که ده سال است    ،انچنین خواند: سردار افغانی، اهل افغانست

غیرقانونی  صورت  به  کارگاهی در    ،کند گی میدر ایران زنده

ها  خواهد به افغاناش میشود. کارفرمای او دلمیاستخدام  

آید که او  کمک کند. بازرسی از وزارت کار به کارگاهی می

دلیل استخدام کارگر افغانی  کند. کارفرما بهجا کار میدر آن 

تا سه سال زندان محکوم شود. کارفرما،    تواند به شش ماه می

ار افغانی به  دهد تا سرداهلل ضامن، به بازرس رشوه میخلیل

ی کار در کارگاه  سردار افغانی اما از ادامه. کارش ادامه دهد 

می می،  دهد انصراف  ترک  را  قهوه  و  کندکارگاه  ی  خانهبه 
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می آقا  پیشعباس  او  به  آقا  عباس  میرود.  یک  نهاد  کند 

تقلبینامهناسش کند.  ی  درست  خودش  برای  ایرانی  ی 

آقامیرزابه   شخصی مبل  نام  دریافت  او با  برای  زیادی  غ 

کند. با این  پر درست میگرگین شاهیننام  بهای  نامهشناس

در انتخابات    وجوی حس شهروندیدر جست  نامه اوشناس

جمهوری  می  ریاست  از  شرکت  غیر  کاندیدایی  به  و  کند 

میکاندیدای رأی  دارد،  اصرار  آقامیرزا  که   آنی  گاه  دهد. 

در راه بازگشت از مشهد   رود. سرش به مشهد میراه با همهم

تهران را متوقف    به  اتوبوس  انتظامی  نیروی  افسر  اما  یک 

اش را نشان  خواهد که مدرک شناساییکند و از او میمی

ر، را پ اش، با نام گرگین شاهیندهد. سردار افغانی شناسنامه

کند و به چادری در کنار  دهد. افسر او را پیاده مینشان می

که   ی میزیشیشه در زیر  ه سردار افغانی گاآن  برد. جاده می

تصویر مردی نشسته است،  پشت آن  افسر نیروی انتظامی  

پر است؛ یک مجرم تحت  مان گرگین شاهینبیند که هرا می

 تعقیب.

توان را میاینجا نیست  ات  تویی که سرزمین ی مایهدرون   

ها  افغانآمیز  ی تبعیضگیهویتی، زنده، بیچنین خواند: رنج

هویت و حس شهروندی  وجوی  ، جست سرزمینی غریب  در

نام   از  استفاده  بی،  یک مجرمبا  برزخ  در  یا  اسارت  هویتی 

 .مجرم بودن

را برمبنای ات اینجا نیست  تویی که سرزمین دیگر عناصر      

می تحلیلی  خواند:نقد  چنین  چهارچوب پی  توان  در  رنگ 

خطی،   و  زمان  تنهایی  و  آوارهبرمبنای  برخورد گی 

  ،های تنها، آوارهشخصیت   .یک افغان در ایرانآمیز با  تبعیض

زاویه دید سوم شخص. فضای    پناه.  ب رد و  و   هویت  آرزومندِ

و  سازتنهایی پ رتبعیض  لحن  پ   و  تلخ گزارش رخطر.  و  گونه 

 ها. ی دیگر شخصیتردی، لحن کاربراوی

 بخوانیم. ی کوتاهبه ؟ راخوشبختی چیه داستان کوتاه      
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چیه؟  ی  خالصه  میخوشبختی  خواند:  را  چنین  توان 

و در  ی رادیویی به خیابان آمده است  برنامهی یک  مجری 

بختی. او  ای است با موضوع معنای خوشی برنامهحال تهیه

 ؟ چیستبختی  رسد که خوش پ این سئوال را میگذران  از ره 

به    ،ترمودینامیک استجوی سال آخر  پسری که دانش    

اش حرف  ی برنامهمجری دهد و با  پیغام می  دخترش  دوست

پانزده  می دختر  یک    که  گویدمی  ساله  شانزده  –شود. 

  مرد  با  او  ندارد  دوست  و  است   حسود  خیلی  پسرش  دوست

م سن. یک  بزند  حرف  غریبه پس  زن  با  را  از  مجری  یکی  ر 

فهمد اشتباه کرده  که میاینگیرد و با  اش اشتباه میدوستان

می  است، تلفن  او  شماره    با مجری  پسربچهیک  دهد.  به 

میحرف واش  طرف    شود  میبه  پرتاب  سنگ  کند.  او 

اش  برای کمر دردناک  پیرمردی از مردم پولِ عکس پزشکی

ز  هفتاد مو  -  خواهد. زن جوانی که در یک دست شصتمی

در جواب   ،اردگرفته و در دست دیگرش سی کیلو پرتقال د

او    مجری به شوهر  زنی  به که  تبریک خاطر داشتن چنین 

میمی پاسخ  خرید  گوید،  مأمور  و  ندارد  شوهر  که  دهد 

  پذیرد.میرا  مجالس عزاداری    هایشرکتی است که سفارش

فقط   او  پرسش  مقابل  در  رفتگر  می  یک  مرد  تشکر  کند. 

ببدن او میسازی  بختی دمبل است، چرا که  گوید خوشه 

زنی که لیسانس آمار دارد،  دم به دم رو دست سوار است.  

می او  بیبه  که  است  سال  بیست  که  و  گوید  است  کار 

داری بختی مال کسی است که کار داشته باشد. مغازهخوش 

بختی در دل ما است و فقط باید دست دراز گوید خوشمی

بختی گوید هرکس خوش. زنی میوریماش بیابیرونکنیم و  

داند؛ کسی به پول؛ کسی به عشق؛ کسی به  یزی میرا به چ

رود و  رو راه میبیند که در پیادهمردی را می مجریآزادی. 

می میکتاب  او  از  چهخواند.  می پرسد  راه  طور  موقع  تواند 

دهد: برو کنار بذار  پاسخ می  مجریرفتن کتاب بخواند. او به  

ب مییاد!  آفتاب  اضافه  کهو  جمله   کند  دیوژناین  یا    ی 

گاه به مردم  دیوجانوس در پاسخ اسکندر مقدونی است. آن

برابر دولتتوصیه می مردان جایی دراز بکشند که  کند در 

به میآفتاب  تمام  برنامه  بخورد.  و  شان  از    مجریشود 

خدای   همه  خواهدمی  گانشنونده ای  بگویند  صدا  یک 

 ام! بختدر خوشقمهربان، من چه

چیه؟  ی  مایهدرون    میخوشبختی  خواند:  را  چنین  توان 

قصد پژواک صداهایی کاذب و  به   ای تبلیغیای برنامهرسانه

اما  شوندهمصاحبهی  همه  سازد.ای میکلیشه  را گان   رسانه 

  های ، خشمدردها   ،هاتنهایی  ،ای برای بیان نیازهاوسیله  تنها

 یابند. خویش می
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چیه عناصر    دیگر    تحلیلی    ؟ خوشبختی  نقد  برمبنای  را 

زمان خطی،    رنگپی  توان چنین خواند:می در چهارچوب 

یک   در  که  متناقضی  یا  متفاوت  صداهای  برمبنای 

ای شخصیت کلیشه  .رسندوگوی رادیویی به گوش میگفت

ازخودبیگانه شخصیت مجری ی  و  برنامه،  متفاوت  ی  های 

میل  کهگان  شوندهمصاحبه  صدایشان    در  پژواک  در  به 

مجری، پرسش  به  پاسخ  اندک  می  فرصت  شوند،  شبیه 

مصاحبه  طنزآلود  و  عاصی  آخر.شوندهشخصیت  غیاب   ی 

گونه. فضای طنزآمیز وگوهای نمایشزاویه دید خاص، گفت

مجری،ایکلیشه  لحن  شکن.شه کلی دردمندانه،    ی  لحن 

   گان.شوندهطلبانه، طنزآمیز مصاحبه فرصت

کوتاه  داستا    رستورانن    کوتاهی به   را  گردباد  بودای 

 بخوانیم. 

       

12 

توان چنین خواند: را میبودای رستوران گردباد  ی  خالصه 

کند.  میخدمت کار  عنوان پیشمردی در رستوران گردباد به

به روایت راوی او برای خودش یک پا بودا است و اگر یک  

رفت،  ذهن او میشد و به سرسرای  کار پیدا میدانای کل بی

آن  بودن  خالی  میاز  مبهوت  و  مات  کارگر  جا  او  ماند. 

به دلیل خالی کردن یک فرغون    ، اماساختمانی بوده است

 اخراج از کار    ، ی دوم روی سر صاحب کارشماسه از طبقه

است.   رستوران،  شده  بهدر  کمک نخست  کار عنوان  آشپز 

شبی آشپز   خوابد.ی رستوران میکند. جایی ندارد. گوشه می

می او  زندهبزرگکه  گوید  به  عشق  در  گیترین  را  اش 

او   به  و  است  داده  دست  از  میپیشآشپزخانه    کندنهاد 

یرد.  مجا برود. همان شب آشپز میاش را بردارد و از آن جان

ستوران را  ر  کار در  شود. چندی بعد اماخدمت میاو پیش

و رنجوری  نحیف  جوان  مرد    با   کند. در چهارراهیمی  تمام

کند. مرد  ، برخورد میداده است  تکیهبه تیر چراغ برق    که

هم    که   گوید میاو  به    جوان کل  خسته   روزیداناهای 

 شوند.  می

گردباد  ی  مایهدرون    رستوران  میبودای  چنین را  توان 

شود  گی سبب می، تنهایی، خسته روزمرهی  گیخواند: زنده

با صدای حقیر و    اوت وجود که در تف  اندیشه به معنای  که

،  زندوجو جوانه میمسط، بر بستر دانایی، توانایی و جست 

 .  شودگم 

عناصر      گردباد  دیگر  رستوران  نقد  بودای  برمبنای  را 

می خواند:تحلیلی  چنین  در  پی  توان  رنگ 

جست برمبنای  خطی،  زمان  وجوی  چهارچوب 

نیاز   فوران  تبلور  که  مکانی  در  وجود  معنای 

صیت حیران، سرگردان، غیرقابل  ناگزیراست. شخ

پیشبینیپیش و  خدمتی  تنها  شخصیت   ،

بازنده و  نیازمند  آشپز، شخصیت  مرد  سوگوار  ی 

نواخت و ی یکافض  .زاویه دید سوم شخص  جوان.

جست پ رتکرار و  حیران  لحن  راوی.  لحن گوگر   .

  ی مرد جوان.تقدیرگرایانه و ناامیدانه

درباره داستان      معتبر  روایت  برزخ  چند  کوتاهی  به را  ی 

 بخوانیم. 
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توان چنین را میی برزخ  چند روایت معتبر درباره ی  خالصه 

  یک  در  ،ادبیات استجوی دکترای  خواند: مردی که دانش

دختری به اسم سوفیا   عشقبا سر در چاه    متروی تهران  قطار

میافتدمیسرمدی   او  سراغ  به  خون  آزمایشگاه  در  رود.  . 

او   از  به دختر شعری میخون میدختر    کمی  دهد.گیرد. 

.  افتد او می  عشق   شود و در چاه بعد عاشق سارا فارسی می

سارا  خاقانی است. به  س شعر  کالس او در درهم  سارا فارسی

دهد. سوفیا سرمدی با او در کافه قرار می  یشعر  فارسی هم 

میمی او  به  و  یک  گذارد  او    کارمندگوید  از  آزمایشگاه 

ازدواج   خواستگاری او  با  بخواهد  او  اگر  اما  است،  کرده 

کند که با کارمند آزمایشگاه ازدواج کند، وگرنه قبول میمی

که سارا خورند. او در حالیمی  قهوهدر کافه سه دختر    کند.

می سرش  در  سوفیا  دلو  میچرخند،  چاه اش  در    خواهد 

کند زن درختی  یکی از آن سه دختر بیفتد. فکر می  عشق

ای افتاده است و باید  اش در خانهست که هر شاخهبهشتی ا

نه تکههمه را داشت  او در خوابگاه  ی درخت  را.  از آن  ای 

به  ،جوییدانش مینام  دوستی  فکر  که  دارد  هر    کند ناصر 

.  خوردزن فریب میات دارم،  دوست  د به هر زنی بگوی  مردی

او تلفن کرده است و گفته است که سارا  یک بار ناصر به 
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ی نیکلسون  ای داده است که الی مثنوی سی به او نامهفار

 یابد. گردد نامه را نمیهرچه می ، امااست

توان  را میی برزخ چند روایت معتبر در باره ی  مایهدرون   

خواند: یافت    وجویجست   چنین  راه  در  که  مردی  مکرر 

 تالشی ناکام در راه   ،ماند گی همیشه تنها میتمامیت زنانه

 که حاصلی جز فراق ندارد.   گیگی و مردانهانهپیوند زن

را برمبنای  ی برزخ  چند روایت معتبر در باره دیگر عناصر     

ت مینقد  خواند:حلیلی  چنین  چهارچوب پی  توان  در  رنگ 

جست گیآمیخته درهم برمبنای  زمانی؛  ناگزیز  وجوی  های 

گی گرد زنان بسیار  یک مرد که در پی یافتن تمامیت زنانه

جست  خد.چرمی و  سرگردان  راوی، شخصیت  وجوگر 

فریب  فرصتشخصیت  و  ناصر،  کار  یا    شخصیت طلب  محو 

شخصیتکم دیگر  شخص. ها.  رنگ  اول  دید  فضای    زاویه 

روزمره.حادثهکم کمخونلحن    ی  و  راویسردانه  ،  تالطم 

   ها.ی دیگر شخصیت تفاوت و کاربردیلحن بی

 بخوانیم.  یکوتاهبه  راسالح سرد داستان کوتاه    
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سرد  ی  خالصه  می سالح  راویرا  خواند:  چنین  که توان   ،

می هم  »چیزهایی  کنسرتی  نویسد«، گاهی  پاریس  در    در 

به را میمردی  پیروز  مردنام  می  از  بیند.  در  او  که  خواهد 

بگذارند. مالقاتی  قرار  فردا  برای  امکان  راوی    صورت 

گومی راوی  برای  پیروز  مالقات،  هنگام  از  شه پذیرد.  هایی 

میهزند روایت  را  اش  پیروز  گی  بوده  کند.  مکه  در  زمانی 

نام ناصر به  مردی به.  ه استای به او حمله کرداست. شرطه 

  اش شرطه را زده و او را نجات داده است. رئیسِفرمان رئیس

اسالمی بوده است. پیروز   یمداران جمهوری ناصر از قدرت

ناصر را در پاریس دیده  کند که روزی  برای راوی تعریف می

ناصر در زندان مأمور    ،است. پیش از این شنیده بوده است

شکنجه است. ناصر از او خواسته است که برای خرید وسائل  

که   گفته است  اوی وسائل گریم بیاید. به  گریم با او به مغازه

، خود درآورد  یکی از سران نظامشکل  خواهد خود را بهمی

و با فریب مردان مسلح او، در فرصت    را به جای او جا بزند

بزمناسب گردن را  راآن  ند. اش  پیروز  اتاق هتل  گاه  اش به 

خواهد که به او کمک کند و برای تمرین برد و از او میمی

جا پیروز به ناصر  کند. در آنمیشکل پیروز گریم خود را به

گذاری، به  اش در بمبپیش از مرگ  شب  رئیس  گوید کهمی

 گرفته است، اما   اوکه حکومت تصمیم به قتل    ه استاو گفت

  چندی بعد  و  را فراری دهند  پیروز  تور داده استدسرئیس  

ایران خارج    دستور رئیسِبه از  استمقتول  به    .شده  ناصر 

می قتل  پیروز  دستور  رئیس  که  دادهگوید  هم  را  بوده    او 

می  گاهآن .  است پیروز  شبیه  گریم  از  پس  به   شودناصر  و 

گوید، هر دو دستور رئیس باید اجرا شود. دستور می  پیروز

پیروز اجرا شده است و حاال باید فتوای مرگ او اجرا  فرار  

روی  کند. مردی که روبهگردن پیروز را قطع می  گاهآن   شود.

است پیروز ،  راوی نشسته  به شکل  را  است که خود  ناصر 

اش که زناین از کند؛ نومید گریم کرده است. راوی فرار می

 ی او به خانه رسیده است. باور کند که کشته

در میان  توان چنین خواند:را میسالح سرد ی مایهدرون   

جمهوری  اسالمیمأموران  و    ی  و    مقتول،قاتل  بازیگر 

 .  سرشت اندهمشونده همه گریمور و گریم  ،تماشاگر

توان را برمبنای نقد تحلیلی میسالح سرد  دیگر عناصر     

خوان چهارچوبپی  د:چنین  در  ی  گیآمیخته درهم  رنگ 

رحمی ی اسالمی، بیی جمهوری برمبنای ددمنشی  ،زمانی

سبک جمهوری مغزیو  عامالن  اسالمی،  ی  ی 

ی ی جمهوری ی مأموران اطالعاتیبازیگرانه  یگیچندچهره 

ساده و  هراسان  شخصیت  راوی،  اسالمی.   شخصیتدل 

ی  أموران جمهوری ناصر، پیروز و دیگر م  سرشت و شبیههم

شخص.    اسالمی. اول  دید  گانگسترگونه فضزاویه  ،  ای 

پارانوییک    لحن.  آلود وحشتو    پ رنیرنگ متحیر،  ترسان، 

فریب ترسان،  تهدیدکننده،  لحن  دیگر  کارانهراوی،  ی 

     ها.شخصیت 

 بخوانیم. کوتاهی به را سِفر آخر  داستان کوتاه    
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چنین خواند: خسرو پس از    توانرا میسِفر آخر  ی  خالصه 

و   سرکوب  توسط آغاز  اپوزیسیون  نیروهای  کشتار 

جا راهی  تا از آن   است  ی اسالمی به ترکیه گریخته جمهوری 

پیدا کند. رسول غربی  کشورهای  گی در یکی  پناهدهبرای  

از دوستانی است که خسرو در استانبول یافته است    . یکی 

خانه در  ربعرسول  یک  است.  بوده  تیمی  از  ی   از   پیش 

خانه بیرون    ی اسالمی ازی مأموران مسلح جمهوری حمله 
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،  ایرج و یاور ، هایشایخانهمأموران دو تن از هم.  آمده است

کرده اسیر  آویخته  را  دار  به  از  اندو  یکی  را  رسول  پول   .

از    انسان  قاچاقچیان  یکی  با  رسول  حاال  است.  خورده 

همکوروش  قاچاقچیان، میخان،   خان کوروشکند.  کاری 

سفر سوئد    امکان  به  ف خسرو  میرا  خسرو  کند راهم  از . 

میپیش پاسپورت  کنترل  هواپیما خوان  سوار  و  گذرد 

است.    شود.می نشسته  جلوتر  چهارردیف  سه  هم  رسول 

  هایینوشته از    هاییی جلویش تکهصندلی  یتوری   در  خسرو

ید  ی تبعکه از زخم و چرایی  بیند می  گان ایرانیاز نویسنده

مجلهنوشته   اند.نوشته  از  بها  شدههایی  تاریخ  ریده  که  اند 

   هشت سال بعد را دارند. –هفت 

  و گیتوان چنین خواند: آوارهرا میسِفر آخر  ی  مایهدرون   

فرجام    پناهیبی غربت،  ستم   است  کسانیو  از  که 

 و مرگ   زخم  هجوم  از. انگار  اندی اسالمی گریختهجمهوری 

 اند. گریخته  تنگی دلنی و به سوی سرگردا

عناصر      آخر  دیگر  میسِفر  تحلیلی  نقد  برمبنای  توان را 

خواند: درهمپی  چنین  چهارچوب  در  ی  گیآمیخته رنگ 

بی  برمبنای ،  زمانی نیروهای    رحمانهسرکوب  خونین  و 

گریز ناگزیر از ایران،  ،  ی اسالمیاپوزیسیون توسط جمهوری 

زنده تبعید.اندوه  در  یکشخصیت  گی  دردمند،  هایی  سره 

راندهزخمی  گذشته،  آمیخته  شده.ی  دید،  سوم    یزاویه 

شخص و دوم شخص خطابی، سخن راوی خطاب به خسرو. 

آمیز گرانه، حیرت لحن پرسشردرد و هراس و اجبار.  فضای پ 

دردمندانه کاسبو  لحن  خسرو،  هراسان  ی  یا    دیگرکارانه 

 ها.  شخصیت 

کوتاه      پیش  داستان  افتاد عقاید    را داوودی  آقای    ة پا 

     بخوانیم.  کوتاهیبه
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افتاد ی  خالصه  پا  پیش  داوودی    ة عقاید  میآقای  توان  را 

  ودوسه ساله است. آقای داوودی مردی چهلچنین خواند:  

شور جوانی را در ایران جا گذاشته و اینک در آلمان ی همه

  همهگیر تبدیل شده است. با اینبه مردی وسواسی و گوشه

رود و گاه از گیرد و به خرید میسرش را میگاه دست هم

سرش شهین هم  کند.وجود دو فرزندش احساس غرور می

پسر شانزده ساله دارد؛  اش،  اش، شمیم؛ دختر ده سالهنام 

هایی از  نویسد؛ داستانهم می آقای داوودی داستان شمیرا.

  کند.نمی  منتشر  اما  هایش راداستان .  ی مردانِ جوانگیزنده

با خاطرهای داوودی دیگر خواب نمیآق های گذشته  بیند، 

آقای    یه شهین دخترخال  . کندسر می آقای داوودی است. 

داوودی در ایران معلم بوده است، اما کارش را ازدست داده  

ناچار خیاطی  به  ی خانوادهگیبرای گذران زنده  است. شهین

ی  ورهیرانیان سه دکرده است. آقای داوودی اعتقاد دارد امی

ی دوره  ؛ی تکبیر و اسالم استی اول، دورهسنی دارند: دوره

فلسفه دوره  ، دوم اصول  و  تکامل  سرنوشت ی  و  علمی  ی 

 ی عرفان و طریقت.  ی سوم دورهدوره؛ مصدق 

توان  را میآقای داوودی    ة عقاید پیش پا افتاد ی  مایهدرون   

یاز گذشته   چنین خواند: از  بزرگی  نسلی بخش  تنها    ک 

ها به جا مانده  ها و حسرت فرسای کابوسی طاقتسنگینی

یا سیر    در غربت  جز سرگردانی  ی این نسل نیزآینده.  است

 و سلوکی عرفانی نیست.  

عناصر           افتاد دیگر  پا  پیش  داوودی    ة عقاید  را آقای 

می تحلیلی  نقد  خواند:برمبنای  چنین  در  پی  توان  رنگ 

زمان خطی گزارش،  چهارچوب  اکنونِ   برمبنای  و  گذشته 

کسالتگیزنده بیی  پ رتکرار،  داوودی.  بار،  آقای  رونق 

داوودی.   آقای  ناامید  و  پ راضطراب  اندوهگین،  شخصیت 

ای دیگر که تنها در ذهن  نقش و حاشیههای کمشخصیت 

  فضای   زاویه دید سوم شخص.آقای داوودی حضور دارند.  

لحن دردمندانه، پ ریأس،    .یا، پ ردرد، خالی از روکنندهکسل

  . ی راویگونهگزارش 

 کوتاهی بخوانیم.ی دیگر را بهچند نکته   
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داستان   مجموعه  کوتاه  داستان  می  تابلوسیزده    توان را 

ها  هایی مدرنیستی یا پسامدرنیستی خواند که در آنداستان

در قالب تقابل یا مخالفت با    ؛ ها جاری استگفتمان  سکوت 

از دوران  جاری در  پنج گفتمان    دکرعمل ایران بعد  تاریخ 

 .  هاانکارِ کالن روایتیا در قالب  مشروطیت

شده    منتشر  ایران  در  که  داستانی  ده  یا  اند،  در  تقابل 

کرد پنج گفتمان جاری در تاریخ ایران بعد مخالفت با عمل

روایت کالن  انکار  یا  مشروطیت  دوران  سایهاز  زیر  ی  ها، 

شونده  کننده و قربانیی قربانیخوانیت، در همگفتمان سکو
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ی جنگ، حس گناه و پشیمانی، خیانت به دیگری  در جبهه 

تنهایی،   جنس،  دو  بحران  محرومیت،  عرفان،  زیرپوشش 

سرانجامی متبلور  انتها، تبعیض، بیوار، رقابت بیرفتار کلیشه 

 شوند.  می

اند، تقابل  هن منتشر شددر سه داستانی که در خارج از ایرا   

با عمل ایران یا مخالفت  تاریخ  پنج گفتمان جاری در  کرد 

ددمنشی در  مشروطیت،  دوران  از  تباهی  هابعد  ی  هاو 

کابوسجمهوری  و  اسالمی  دلی  اضطراب تنگیها،  ها،  ها، 

 کنند.  گان از ایران چهره میهای گریختهسرگردانی

ب تیره  است: در کجای این ش  که انگار پرسش مکرر این    

 صبح خوابیده است؟ 

  

 

 1399  ماه اسفند

  2021ی فوریه 
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 عالء پرتو نوری 

 
چگونگی تغییر و تحول شعر کهن فارسی به  

 (  بخش چهارم) شعر نو

 

   علی اسفندیاری ملقب به »نیما یوشیج«
پسری در دهکده دور افتادة  ،  هجری شمسی  1275در سال  

نیا آمد که نامش را علی  یوش و در خانواده اسفندیاری، به د

گذاشتند. علی اسفندیاری در بزرگسالی نام نیما یوشیج را 

برای خود برگزید. نیما نام یکی اسپهبدان طبرستان، و یوش 

نام دهکده ای است که او در آن جا به دنیا آمده بود. نیما  

دن یای نسبت و گفتن نیما یوشی، از پسوند به جای بکار بر

په  "یج" زبان  در  است  که  به جائی  فرد  دادن  نسبت  لوی 

 استفاده کرد. 

از   که  داشت  نام  السلطنه  اعظام  خان  ابراهیم  نیما  پدر 

های قدیم مازندران بود. از راه کشاورزی و دامداری خانواده

. کرد و مردی بسیار پر جرأت و آتشین مزاج بودزندگی می

دوران کودکی نیما در دل طبیعت شمال ایران گذشت. او 

بانان که به دنبال چراگاه،  بسیاری را با شبانان و ایلخیاوقات  

د. نیما در نخستین کنگره کردند، گذرانییالق و قشالق می

کودکینویسندگان   خوردهای  "را  اش  دوران  و  زد  در 

ت و  نشینی و تفریحات ساده و یکنواخوحشیانه زندگی کوچ

ه  کند. و در بارتوصیف می  "جاخبر از همهآرام و کور و بی

آخوند  "گوید:  می  ، نوشتن نزد آخوند دهآموزش خواندن و  

گرفت.  کرد و به باد شکنجه میها دنبال میمرا در کوچه باغ

بست و با  دار میهای ریشه و گزنهپاهای نازک مرا به درخت

میترکه بلند  می  زدهای  مجبور  مرا  کردن  و  بر  از  به  کرد 

نویسند  به هم می  هایی که معموالً اهل خانواده دهاتینامه

ها را به هم چسبانیده و برای من طومار درست و خودش آن 

 "کرده بود.

اش به تهران آمد. پس  ساله بود که همراه خانواده  12نیما  

فرانسه   زبان  فرا گرفتن  برای  به از گذراندن دوره دبستان 

سال رفت.  لویی  سن  زندگیمدرسه  ابتدایی  در  های  اش 

ها گذشت. شاگرد خوبی نبود و  بچهمدرسه به زد و خورد با  

نمره نقاشی  و  ورزش  از  میتنها  خوب  خیلی های  گرفت. 

کرد. اما وجود یکی  پرید و راحت از مدرسه فرار میخوب می

 اش "افسانه"نظومه  که نیما م  از معلمانش، استاد نظام وفا ) 

را به ادبیات فارسی نزدیک    وی  را به او تقدیم کرده است(،

شعر گفتن کشاند. همچنین چون نیما زبان    کرد و او را به

فرانسه را خوب یاد گرفته بود، با ادبیات فرانسوی نیز بطور 

مستقیم )نه به واسطه ادبیات ترکی و عثمانی( آشنا شد. در  

د و نیما اخبار جنگ الملل اول رخ داده بوآن ایام جنگ بین 

 خواند.را به زبان فرانسه می

برد، اما  خراسانی را بکار می  نیما در نخستین اشعارش سبک

های جدیدی پیش پای  آشنایی با ادبیات مدرن فرانسه، راه

او گذاشت. همچنین شکست در دو حادثه عشقی نیز شاعر  

شاعری  و  شعر  دل  در  تمامی  به  را  احساساتی  رمانتیک 

ها که برای استراحت به زادگاه  او در یکی از تابستانانداخت.  

کیش او نبود و  ی شد که همخود یوش رفت، عاشق دختر

چون دختر حاضر نشد به کیش او درآید، کارشان به جدایی  

نام   به  کوهستانی  دختری  با  نیما  دیگر  سفری  در  کشید. 

»صفورا« آشنا شد. پدر نیما خیلی میل داشت که پسرش با  

ج کند. اما دختر حاضر نبود به شهر درآید و زندگی  او ازدوا

 دلیل این عشق نیز ناکام ماند. شهری داشته باشد. به همین  

نیما برای رهایی از عشق برباد رفته و فکر و خیال صفورا،  

به تمامی جذب ادبیات و شعر و شاعری شد. اغلب روزها به  

  رفتفروشی شاعری به نام حیدرعلی کمالی میی  حجره چا

اصغر   علی  بهار،  الشعرا  بزرگانی چون ملک  پای صحبت  و 
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سا و  اشتری  احمد  و  دانشمندان حکمت  و  گویندگان  یر 

   ا پی ریخت. شعر و هنر خود ر های نشست و زمینهمی

نخستین ه بود و  سال  24شمسی،    1299نیما در اسفند سال   

سرود    در آن سن  "قصه رنگ پریده"اثر منظوم خود را به نام  

ال بعد آن را چاپ کرد. خود او در نخستین کنگره  و یک س

ایران   شوروی برگزار شد   "و کس"که در خانه   نویسندگان 

این  می ندارم.«  دست  در  شعری  آن  از  پیش  »من  گوید: 

)بحر    مولوی  بیت به وزن مثنوی  500منظومه که نزدیک به  

هزج مسدس( سروده شده است، سند اتهامی است که شاعر  

زیسته، ارائه داده است. در این  ه در آن میای کعلیه جامعه

صویر نشده است، بلکه  منظومه مفاسد اجتماعی مستقیماً ت

 شاعر در آن، داستان دردناک زندگانی خود را باز گفته است.

 رح درد ـمن ندانم با که گویم ش

 قصه رنگ پریده، خون سرد؟

 هر که با من همره و پیمانه شد  

 وانه شد ـدا دل و دیــ عاقبت شی

 ون کند  ــام عشاق را دلخقصه

 عاقبت خواننده را مجنون کند 

 درکسی  گیردو آتش عشق است

 سوزد بسی  کاو زسوز عشق می

 از یاران خویش من ای دارم قصه

 از دوران خویش وبختاز ای قصه

  داستانچند    ، "رنگ پریدهقصه  "نیما در همان اوان، بجز  

دیگر سرود  کوتاه  کوچک"مانند    نیز  یحیی   "چشمه  که 

از بوستان    "قطره باران و دریا"دولت آبادی آن را با حکایت  

ر  که ب  "خروس و روباه "  و قصه   عدی مقایسه کرده است،س

اخته شده و داستان سالفونتن      "کالغ و روباه"  اساس قصه

دارد که روباهی است که با حیله و چاپلوسی خروس را وامی

آمده و خود را به چنگال وی برسد و  از باالی درخت پایین 

ن رسد که: هرکه نشناخته اطمینابه این نتیجه اخالقی می

کرددرمانجای  /کرد حرمان  مالحسن "و  .  طَلْب  بز 

که از نسخه خطی تصنیفات او در منتخبات آثار   "گومسئله 

شده،   حدودینقل  حکایت    تا  گوینده  اجتماعی  افکار  از 

ر کتاب دید و بازدید و هفت  احمد داما جالل آل  .کند می

از  "که    میخواند  "ایقطعات سنگین و جاافتاده"آن را  مقاله،  

یث شکل و قالب و مضمون و طرز بیان، هیچ گونه فرق  ح

ها شاعر  اساسی با آثار گویندگان قدیم ندارد. در این منظومه

و پیداست که هنوز راه خود    "کند مشق شاعری می"جوان  

کم یک غفلت یا تصادف جزیی ممکن  را پیدا نکرده و به ح

مایه و  بیفتد. زیرا مرد تنگ   "ادبا"است دنبال خیل عظیم  

اندازه همکاران معاصر خود در دواوین   و  نیست  بیسوادی 

سرایی کهن و فوت و فن  شعرا تفحص کرده و به طرز سخن

تواند همان راهی را که  شعرسازی ادیبانه آشنا است و می

افاعیل و تفاعیلی ردیف کند و با رنج  اند گرفته  دیگران رفته 

چو ": گویداندک شعر کهن بسازد. نیما خود در این باره می

خوردن یکی   آبو گفتن کهن  کهن گفتنم اندکی است رنج

های  و حتی با ممارست و تمرین در این چشمبندی  ،"است

قرار  ادب  بزرگان  صف  در  روزی  احتمال،  اقرب  به  ادبی، 

گویی  "گیرد. می  یمان  اما  احساس  د ساختن شعر  رکخود 

از قماش کهنه و پوسیده دیگران" او    "جزیل منسجم  کار 

و صدها دیوان شعر از این نوع فضیلت و مزیتی برای   تنیس

 او تدارک نخواهد کرد.  

سیاسیِ حوادث  شمسی،   1299  -1300های  سال  اگرچه 

در    زندگی  کشاند اما  گیری و دوری از مردمشاعر را به کناره

آزاد جنگل و کوهمیان طبیعت  آزادها  و هوای  و    ،ها،  فکر 

نوبت آن رسید که او نیت شاعر را تقویت و تربیت کرد و  

یک نغمه ناشناس نوتر از آن "دوباره به هنر خود برگردد و  

شود. باز  کتاب    "چنگ  مقدمه  در  سرباز"نیما    "خانواده 

احسا"نویسد:  می ادای  طرز  تغییر  از  زمان  آن  سات در 

هایی که  عاشقانه به هیچ وجه صحبتی در میان نبود. ذهن

عاد شرقی  یکنواخت  و  محدود  موسیقی  با  با  داشتند،  ت 

یک  ،  های غیرطبیعی غزل قدیم مأنوس بودندکاریظرافت 

نیامد.  بیرون  دخمه  این  از  نغمه  آن  استماع  برای    "سر 

ها جور نشده بود. عیب گرفتند و رد  با موسیقی آن  "افسانه"

دانست که اساس صنعتش به جایی  د. ولی مصنف آن میش

اشد و  گذارده نشده است که در دسترس عموم واقع شده ب

حتی خود او هم وقت مناسب الزم دارد تا یک دفعه دیگر  

به طرز خیاالت و انشای افسانه نزدیک شود. معهذا اثر پایی  

روی این جاده خراب باقی ماند. فکر آشفته عبور کرد و از 

ای متصل  شد که زیر این ابر سیاه ستارهال او دیده میدنب

 "زند.برق می
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نوع توصیف و  که    "محبس"بعدها یک قسمت از منظومه  

، در منتخبات آثار معاصر منتشر شد.  شکل میداد  راگفتگو  

با  "  و  1303به خط خودش نوشته بود حمل  باالی شعر  نیما

  "یادگار فقرای محبوس

 فسای چون قدر ته تنگ دخمه 

 پنج کرّت چو کوفتند جرس 

 ناگهان شد گشاده در ظلمات  

 ی محبستاریک کهنه درِ

 شمعی  در بر روشنایی 

 سر نهاده به زانوان جمعی 

 ها پاره  موی ژولیده، جامه

 همه بیچارگان به یکباره 

 زن و فرزند  از یک اینخبربی

 و آن دگر از والیت آواره 

 که کم جنگید  گنهرااین یکی

 کم خندید که گنهراگردآن و

[. . . . . . . . . . . . ] 

 چار سرباز، در چو بگشادند  

 استادند  غضب آلوده بر در

 هاشان به جستجو افتاد  چشم

 ای دادند تا که را حکم تازه

 از همه سوی زمزمه برخاست  

 نشستن خواست  آن،استادن یکاین

، در باره شعر  "خانواده سرباز"نیما در همان مقدمه کتاب  

می در "گوید  محبس  مصننف  ذوقی  و  صنعتی  مختصات 

. . . با وجود    ها نشدندتمام این شعرها جا داشت. ملتفت آن 

نشد   انتقادی  صنعت  طرز  در  و    [... ]..این  لفظی  انتقادات 

بود  ".ابتدایی 

ای از اشعار نیما که منظومه شمسی، دفترچه  1305در سال  

بعد  "و    "انگاسی"  ،"شیر"کوتاه  خانواده سرباز و سه قطعه  

منتشر شد. نیما در مقدمه همان کتاب    ،در آن بود  "از غروب

هایی بود که  اب میدان هیاهوی بدبختیاین کت"نویسد  می

آنخوشبخت  غرور  و  خوشحالی  فرط  از  فراموش  ها  را  ها 

ها دقت  ها در ساختن آنکرده بودند و شعرهای آن، که سال

بود، شده  مطالعه  بودند،  طلبداو  و  میدان جنگ  این  های 

ها  شوند و غلبه کامل نصیب آنهایی که اسیر نمیداوطلب

   "خواهد بود.

در باره اشعار    "از صبا تا نیما"یحیی آریانپور در کتاب  دکتر  

حقیقت این است که نیما هنوز "نویسد  این دوره نیما می

در این راه از دیگر کسانی که پیش از او معایب شعرسازی 

های نوینی بودند و چنان  ه طرز قدما را دریافته و در پی راهب

خود به دست هایی نیز از اشعار پیشنهادی  که دیدیم نمونه

لطایف   به  او  بیشتر  آگاهی  اما  نبود.  متجددتر  بودند،  داده 

و   فرانسه  ادبیات  با  وی  مستقیم  آشنایی  و  فارسی  زبان 

ع  و  لغات  بعضی  از  او  بیان  بودن  عاری  و  بنابراین  بارات 

های نامأنوس و به خصوص طبع شاعرانه او، به بندیجمله 

هایی  دادن نمونه  وی اجازه داد که دعاوی همکاران خود را با

تر اثبات کند. نیما طرح نظریات هنری را حرف  بهتر و جالب

کار  ]....[    دانست و بیش از حرف به عمل پرداخته بودمی

نه و نسنجیده نبود.  نیما بر خالف کار رفقای دیگرش، عجوال

خواست مخالفان را در همان قدم اول یکسره و یکباره  او نمی

است که گویی استنباط کرده   از خود روگردان کند. چنان

بود هموطنان وی به شکل و قالب شعر و الفاظی که در آن  

ها    رود، بیشتر دلبستگی دارند تا به مضمون آن به کار می

نخس]...[   در  جوان  شاعر  و کار  شکستن  هنوز  قدم  تین 

فروریختن نبود. او از اصول جاریه شعر فارسی منحرف نشد  

های معمول و معهود  مان قالبو شعرهای اولیه خود را در ه

را به جای خود گذاشت و قافیه را  ریخت. وزن و قافیه  ها 

برای آن که پشت سر هم والی غیرالنهایه تکرار نشود، با یک  

پ  دیگر  و  داد  فاصله  قافیهمصرع  بود  یرامون  آورده  که  ای 

های مسلسل و  نگشت تا از تأثیر یکنواخت و نامطلوب قافیه

ترتیب غزل یا تغزل نوینی با مفردات    مکرر بکاهد و بدین

های شاعر  خوب و ترکیب درست پدید آورد که دردها و غم

 "کرد.یا به عبارت بهتر دردهای جامعه را ترنم می

شیوه کار در هر  "گفت:  ندگان  کنگره نویس  نخستین  نیما در 

کدام از این قطعات، تیر زهرآگینی، مخصوصاً در آن زمان،  

قدیم بود. طرفداران سبک قدیم    به طرف طرفداران سبک

دانستند. با وجود آن اشعار ها را قابل درج و انتشار نمیآن 

شعرای معاصر را پر کرد.   "منتخبات آثار"من صفحات زیاد  

هم    "قصه رنگ پریده"ظومه من  عجب آن که نخستین من

بچگی به شمار می آثار  از  این  که  آمد، در جزو مندرجات 
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دار خوانده  همه ادبای ریش و سبیلکتاب و در بین نام آن  

شد و به طوری قرار گرفته بود که شعرا و ادبا را نسبت  می

محمد ضیاء  ، ]به من و مؤلف دانشمند کتاب هشترودی زاده

  ".اختسخشمناک می [هشترودی

که   است  توضیح  به  ایران"الزم  نویسندگان    "کنگره 

وی  از طرف خانه وکس شور  1325ای بود که در سال  کنگره

شد برگزار  تهران  آن  در  در  و  عده  که  نویسندگان  از  ای 

 شاعران عضو حزب توده و طرفدار حکومت سیوسیالیستی 

فاطمه سیاح   ، از جمله دکتر احسان طبری و دکترشوروی

این   داشتند.  شرکت  آن  در  ایرانی(  منتقد  زن  )نخستین 

کرد.   شعرخوانی  و  سخنرانی  به  دعوت  نیز  نیما  از  کنگره 

در این کنگره باعث شد که او به عنوان یکی از  شرکت نیما

در   نیز  حزب  اعضاء  و  شود  معرفی  توده  حزب  طرفداران 

خود تلقی  ترویج این امر کوشیدند تا نیما را یکی از اعضاء  

با گرایشات سیاسی به سمت حزب توده  نیما  البته  کنند. 

می نام  کشیده  با  هنوز  که  بود  زمانی  در  این  و  شد 

ره و  بود،  سوسیالیسم  نشده  خیانتی  و  جنایت  انسان  ایی 

ها نشده بود.  زمانی بود که بر سر آزادی آدمی برد و باخت

از حزب نیما  این همه  خوبا  بقول  یا  تحزّب  یا  دش  گرایی 

 راضی نبود.   "جمعیت"گرایی یا جمعیت 

جالب توجه است بعد از انشعابی که توسط خلیل ملکی و 

آل  جمله جالل  از  حیارانش  در  آمد،  احمد  پدید  توده  زب 

از طرفین می تا نیما را جزو جرگه حاال هر یک  کوشیدند 

 حزب توده فعال   دراحمد تا زمانی که  آل  خود قلمداد کنند.  

برد و بعد از  و شعرش به نفع آن جریان سود میاز نیما  بود

می نیز  انشعاب  انشعاب  نفع  به  نیما  وجود  از  تا  کوشید 

در مقاله    "ارزیابی شتابزده "اب  احمد در کتاستفاده کند. آل

بود" ما  چشم  می  "پیرمرد  ]شعر["نویسد:  صریحاً  از    بعد 

زدم که    ]چاپ[  هایی را در مجله مردمقسمت  "پادشاه فتح"

بود    طبری از آن حزب پیش   [...]هم موافق  انشعاب  بعد، 

اش را درآورده علم و زندگی سه چهار شماره  [مجله]آمد. از  

ها  زد برای قاپیدن پیرمرد از چنگ آن   امبودیم که به کله

ای در کارش کردم و  مجلس تجلیلی ترتیب بدهیم. مطالعه

یادداشت شمیرانش  خانه  همان  رضا در  و  برداشتم  هایی 

اش را آراست و جماعتی  یک شب خانه  -برادر خلیل  - ی  ملک

سخت  پیرمرد  و  بود  سوری  و  شد  شبی  و  کرد  خبر  را 

بود و دو سه شعری خو تا دیروقت ماندیم  خوشحال  اند و 

به دام    [ ...] پیرمرد  باز  بود که  این قضا نگذشته  از  چیزی 

المجالس آن دسته  سیاست افتاد و نام و امضایش شد زینت 

   "سیاسی ...

ها هرچند بطور موقت هم  بدون شک نیما در این لشگرکشی

به سوی گرایشات سیاسی کشیده می مثل همه  شده  شد 

ما   هنرمندان  و  این  شاعران  تبلیغ  ابزار  کارشان  گاه  که 

سیاست و آن سیاست شد، اما نیما با هوش سرشارش این 

کرد و از قاطی شدن در مسائل سیاسی پرهیز  را درک می

او می می  کرد.  صراحت  به  شاعری  و  شعر  کتاب  گوید:  در 

لوحی بعضی از رفقا. بعضی  گیرد از سادهاش میآدم خنده"

و نویسنده سرفه و عطسه هم  اند که اگر شاعر  رفقا متوقع

کند، سرفه و عطسه او اجتماعی باشد و حتماً به آن اندازه  می

می معین  طبقه  فایدهکه  آن  در  در  خواهد  کند.  پیدا  ای 

که اگر اثر هنری دارای فایده برای مردم بود، البته   صورتی

و ضرری هم   نبود  فایده  این  دارای  اگر  ولی  است،  حرفی 

ست. هر چیز را باید به جای خود نداشت، باز هم چیزی ا

از   و  است  زندگی  به  وابسته  کرد. چون  قضاوت  و  سنجید 

نمی را  زندگی  اختیار  و  حق  کرد.هیچکس  قطع   "شود 

نامه های  "] که در کتابی به نام  هایش  نامه  نیما در یکی از

طاهبا  "نیما سیروس  کوشش  بود  1363در  ز  به    [درآمده 

من  "نویسد:  می عاشق  قلب  نزدیک   "جمعیت"به  هرقدر 

کند.  شود، زندگی کم کم مطبوعیت و قشنگی خود را گم می

افتاده اند حالت غریقی را  اشخاصی که در جنجال اجتماع 

خورد اما خودش  است و در آب غوطه می  دارند که هنوز زنده 

با    [...  ]شنود  بیند و نه درست میرا گم کرده، نه درست می

ام در سیاست و جزئیات  فتهها بارها گوجود این که به آن

عارضی میل ندارم مداخله کنم، باز هم سماجت دارند مرا 

فریب داده و مثل خودشان دروغگویی کرده، روزنامه نویسی  

   "کنم.

قطعه   سرودن  با  شب "نیما  منظومه    "ای  ،  "افسانه"و 

نخستین اشعار دوره جوانی خود را که ارزشیاب شخصیت 

ورد. منظومه »ای شب« را آهنری وی هستند، به وجود می

  توان با ترجیع بند سعدی به لحاظ شکل و وزن و آهنگ می

 گوید:  که می مقایسه کرد

 کرشمه چشم بندی چشمت به    /  خمی کمندیهرای زلف تو
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دست به دست خوانده "که به قول خود نیما    "ای شب"شعر  

شمسی در روزنامه هفتگی   1301در پاییز    "و رانده شده بود

الملک پدر پروین  مجله بهار را اعتصام]انتشار یافت.    نوبهار،

میکرد می  منتشر  بشمار  ادبی  نشریه  اولین  در    [ رفت.و 

ادبا گفتند  "ز آمده است:  مقدمه شاعر بر کتاب خانواده سربا 

ها در  انحطاطی در ادبیات آبرومند قدیم رخ داده است. مدت

می کارد  شاعر  کردند.  بحث  ادبی  جرئت  تجدد  بست، 

زدند، ولی صداها  شتند صریحاً به او حمله کنند. کنایه میندا

به قدری ضعیف بود که به گوش شاعر نرسید و بالجواب 

با بعضی شعرهای دیگر،  ماند. در ظرف این مدت آن قطعه  

های گرم و  که در اطراف خوانده شده بود، نشانه شاعر قلب

ند  زنند و تجوان بود. نگاه او به چشمهایی بود که برق می

   "کنند. شعرهای او برای آنان ساخته شده بود.نگاه می

اما بهترین نمونه کار نیما در آن عصر، منظومه نسبتاً مفصل  

  شاعر  ؛شمسی سروده شد  1301ل  است که در سا  "افسانه"

چند صفحه از آن را که به استاد نظام وفا تقدیم کرده بود،  

پرآوازه  روزنامه دوست شهید و شاعر    با مقدمه کوچکی در

اما    منتشر کرد.  "قرن بیستم"  به نام  میرزاده عشقی،خود  

سال   در  و  افتاد  فراموشی  گوشه  به  با    1329بعد  شمسی 

« "افسانه"به چاپ رسید. در شعر  مقدمه احمد شاملو از نو  

جای پای شاعران رمانتیک فرانسه مانند المارتین و آلفرد 

رشوری است غزل عاشقانه پ   "افسانه"شود.  دوموسه دیده می

که در عصر خود نمودار تحولی در طرز بیان و ادراک هنری 

می می  شد. شمرده  شعر  این  باالی  در  »به  نیما  نویسد: 

دانم  کنم: هرچند که میتقدیم می  "فانظام و "پیشگاه استاد  

این منظومه هدیه ناچیزیست، اما او اهالی کوهستان را به 

 سادگی و صداقتشان خواهد بخشید.«  

دیالوگ و    بصورتی مدرن،  شعری است که در آن  "نهافسا"

رفته بکار  در    است.  گفتگو  بلند  غزل  این  ابتدای  در  نیما 

دل  "که از غصه  فضایی سوررئالیستیک از گفتگوی شاعری  

سپرده گریزان  رنگی  دل    "به  م "با  و  خود   "ضطربینوا 

 گوید: می

دیوانه تیره،  شب  سپردهدر  گریزان  رنگی  به  دل  کاو   ای 

 ی گیاهی فسرده ی سرد و خلوت نشسته همچو ساقهرهدر د

 آورکند داستانی غممی 

دانه قصه  مانده  آشفته  بس  میان  دامی در  و  هست   اش 

ناگف گفته  همه  پیامی وز  دارد  رفته  دلی  از  مانده   ته 

 داستان از خیالی پریشان:  

من!   قابل  مضطرا،  بینوا،  من!  دل  من،  دل  من،  دل   ای 

 دعوی از تو آخر چه شد حاصل من، با همه خوبی و قدر و  

 جز سرشکی به رخساره غم  

گوید و  افسانه خود به جای دل سخن می"از آن پس، دیگر  

های  است که صحنه   "افسانه"با    "عاشق"همین گفتگوی  

 آورد. بدیعی بوجود می

که به همت    "مجموعه آثار نیما یوشیج، دفتر اول"در کتاب  

یوشیج پسر نیما منتشر  زنده یاد سیروس طاهباز و شراگیم  

منظومه   باره  در  نیما  خود  از  مطلبی  است    "افسانه"شده 

که   است  جوان"آمده  شاعر  به  این  »  گوید:می  "خطاب 

ی من در آن جا گرفته است و یک "افسانه"ه  ساختمان ک

دهد، شاید برای دفعه  طرز مکالمه طبیعی و آزاد را نشان می

آن   تو  شاید  و  نباشد  تو  پسندیده  من اول  اندازه  به  را 

اینقدر  غزل  یک  چه  برای  بگویی  طور  همین  نپسندی. 

طوالنی و کلماتی که در آن بکار برده شده است نسبت به  

ت؟ اما یگانه مقصود من همین آزادی غزل قدما سبک اس

در زبان و طوالنی ساختن مطلب بوده است به عالوه انتخاب  

والنا محتشم تر برای مکالمه که سابقاً هم میک رویه مناسب

نزدیک شده آن  به  و دیگران  این که من کاشانی  آخر  اند. 

 سود بیشتری خواستم که از این کار گرفته باشم.«

مقاله »نیما مردی بود مردستان« در  مهدی اخوان ثالث در 

افسانه  "نویسد: ، می9مجله اندیشه و هنر، دوره دوم شماره 

بود بین شالق  وطیت و  های توفانی مشرگرچه حد فاصلی 

ادب قدیم و دنیایی که نیما بعدها به ایجاد آن توفیق یافت،  

    "اما به حد کافی دنیای ادبیات آن زمان را خشمگین کرد.

اف شعر  مخالفتچاپ  ابتدا  در  گرچه  را  سانه  زیادی  های 

ای چون عشقی و بهار  برانگیخت اما کم کم، شاعران برجسته 

از ش ویژه خود  بیان  زبان و  با  افسانه و شهریار  کل و وزن 

پیروی کردند. این خود مایه اعتباری برای نیما شد. حتی  

شاعرانی چون پرویز ناتل خانلری که در شعر کالسیک ایران  

راوان داشت یا با ادبیات فرانسه به خوبی آشنا بود و  قدرت ف

نیما را   "افسانه"راه    دیگرانشاعران دیگری چون توللی و  

از  دنبال کردند. اما خود نیما    آن در این حد نماند و پس 
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آزمایش به  به    هایدست  زد. گاه  گوناگونی در زمینه شعر 

ل یمآورد، گاه در تکهای سنتی به ویژه رباعی روی میشکل

های کوتاه و تمثیلی زبانی  گوید. در قطعهفرم افسانه شعر می

  طنزگونه دارد.

  1316شعر نوین فارسی در سال  به قطعیت می توان گفت  

مطرح و در شکل و بیانی    "ققنوس"با آفرینش شعر  شمسی  

شیوه تازه،  آفریده میکامالً  نیما  توسط  نو  این  ای  با  شود. 

ابراز وجود ه طور مستقل  شعر است که شعر مدرن ایران ب

ها از خاکستر خود  قنوس یا مرغی که طبق افسانهکند. قمی

ر  ای از خود شاعر و شعشود، در واقع کنایهدوباره زاده می

خواهد زندگیش چون دیگران در خور و خواب  اوست. او نمی

افکند و تبدیل به خاکستر سپری شود. خود را در آتش می

تا جوجه می از  کند  دنبال  دل خاکستر بههایش  آیند و  در 

 کار او را بگیرند: 

 

 ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان 

 آواره مانده از وزش بادهای سرد

 ته است فرد بنشس ،بر شاخ خیزران

 بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان

 کند، های گمشده ترکیب میاو ناله

 های پاره صدها صدای دوراز رشته 

 ره روی کوهدر ابرهای مثل خطی تی

 سازد دیوار یک بنای خیالی می

 از آن زمان که زردی خورشید روی موج

 کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج

 تی بانگ شغال، و مرد دها

 کرده است روشن آتش پنهان خانه را 

 قرمز به چشم شعله خردی

 کشد به زیر دو چشم درشت شبخط می

 وندر نقاط دور، خلقند در عبور  

 ای نادره، پنهان چنان که هستاو آن نو

 پرد.  ست میاز آن مکان که جای گزیده

 شوددر بین چیزها که گره خورده می

 گذرد. با روشنی و تیرگی این شب دراز می

 نگرد یک شعله را به پیش، می

[ ............. ] 

 چنان کند که زندگی اوحس می

 خورد  خواب و در سر آیدبهمرغان دیگر ار

 کز آن نتوانند نام برد  بود رنجی

 ]............[ 

 مست،  های درونیشرنج آن گه ز

 افکند. را به روی هیبت آتش میخود 

 غ ست مرسوخته و دمد باد شدید می

 ست مرغ! خاکستر تنش را اندوخته

 هاش از دل خاکسترش به در. پس جوجه

 

آغاز   واقعی  معنی  به  نیمایی  شعر  که  است  زمان  این  از 

کالسیک شمی شعر  در  ریشه  هنوز  نیما  اشعار  گرچه  ود. 

اما   قافیه،  و هم  است  یعنی هم صاحب وزن  دارد،  فارسی 

شعر  تفاوت با  او  شعر  اساسی  چگهای  در  ونگی  کالسیک 

کاربرد وزن، قافیه و فرم است. محمود فلکی در کتاب معتبر  

خود نیما، به این سه موضوع مفصل پرداخته است و من به 

 کر آنها می پردازم. اختصار به ذ

وزن: در شعر نیما وزن وجود دارد زیرا او وزن را الزمه   -

که  شعر می وزنی  نه  است  معتقد  طبیعی  وزن  به  اما  داند 

خت در طول شعر رعایت شود. یعنی وزن شعر  طور یکنوابه

داند که از هیجانات و  را تابع احساسات و عواطف شاعر می

میجریان سرچشمه  او  ذهنی  یک  گیهای  او  نظر  به  رد. 

نمی بیت  یک  یا  آورد.  مصراع  بوجود  را  طبیعی  وزن  تواند 

بلکه وزن مطلوب از اتحاد چند مصراع و چند بیت بوجود 

ذهنی باید وزن طبیعی و مخصوص خود   آید و هر تصویرمی

را داشته باشد و نباید تصویرهای مختلف ذهنی را در یک  

وزن در شعر نیما   پس مبنای  همانند و مساوی بکار برد.  وزن

حسب  بر  را  آن  نیما  اما  است  فارسی  عروض  وزن  همان 

گوید یا حس و هیجانی که دارد کوتاه  ضرورت مطلبی که می

می بلند  خود  و  و  مصراع کند  طولی  تساوی  مقید  ها  را 

کاربرد وزن را    یابد. نیما قید کند بلکه بر آن تسلط مینمی

برمیدا شعر  ابیات  از  ومساوی  یکسان  اگربطور  تا  الزم   رد 

یکی از ارکان عروضی را بیآورد تا آن جا که محتوا و    باشد 

اجازه می و حرفش  و حال  استفاده  حس  آن  از  کند.  دهد 

کند و میزان آن را بر حسب را رعایت نمینیما تساوی ارکان  

   .کندحال و حرفی که دارد انتخاب می
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نیز دیده می  - قافیه  نیما  اما  قافیه: در شعر  اهمیت  شود، 

و   است  شعر  موسیقی  کردن  تکمیل  نیما  نزد  در  قافیه 

ضرورتی ندارد که شاعر مقید باشد در آخر هر مصراع یا در  

نیما   بیآورد.  در شعر خود ممکن است  آخر هر بیت قافیه 

طلبید قافیه  بعد از گفتن پنج بیت شعر اگر موسیقی شعر می

 بیآورد.

است. به عکس  متنوع و گوناگون   شکل در شعر نیما  فرم:   -

غزل،   مثنوی،  قصیده،  شکل  چند  در  که  کالسیک  شعر 

شد، شعر نیمایی در  قطعه، مسمط، مستزاد و غیره گفته می

آزاد است   و بیشتر بر حسب محتوای  انتخاب شکل کامالً 

دهد  شعر و خطی که آن محتوا را از درون به هم پیوند می

می نیمایی  شکل  شعر  در  شعر  شکل  یعنی  شکل  "گیرد. 

. هماهنگی و تناسبی که  "شکل ظاهری"است نه    "نیذه

از  را  آن  است،  برقرار  نیمایی  شعر  درونی  ساختمان  در 

کند.  کنار میهای دور از هم برپراکنده گویی و آمیزش لحظه 

این است که اگر در یک شعر کهن هم تغزل و عشق مطرح 

بود و هم پند و اندرز، هم تصوف و هم مدح، در شعر نیمایی  

های  ای یگانه از تجربهز تا انجام یک تجربه یا مجموعهاز آغا

شود. حتی در  یک حالت عاطفی به کمک تخیل تصویر می

مثل  طوالنی نیما  شعرهای  کار  "یا    "فتحپادشاه  "ترین 

مجموعه  "پاشب یا  تجربه  یک  ذهنی،  واحد  از یک  ای 

 خورد.های یک نوع حالت عاطفی به چشم میتجربه 

ها را شکست. رانجام نیما طول مصراع مدتی طول کشید تا س

ها را کوتاه و بلند کرد و در هرکجا که الزم دانست  مصراع 

شع قافیه از  نیما  شعر  گرچه  دلیل  همین  به  آورد.  ر  ای 

شود اما هنوز عنصر عمده شعر کالسیک  کالسیک جدا می

ترین  یعنی وزن و قافیه در شعرهای نیما هست حتی مدرن

د. اما کار عمده نیما این است که آن  ها وزن و قافیه دارآن 

کند، یعنی خود را مقید  ترتیب و توالی گذشته را دنبال نمی

خود را مقید ها و ابیات برابر باشند.  کند که طول مصراعنمی

نمی کند که حتماً در آخر هر مصراع قافیه بیآورد. او معتقد  

ایستد باید بیت را قطع  است هر کجا که نفس از خواندن می

کرد و مثالً ممکن است من قافیه بیت اول را پنج بیت دیگر 

 بیآورم که موسیقی شعر را زیبا کند.  

را  هجری شمسی پدر خود    1305نیما یوشیج در بهار سال  

از دست داد و سرپرست خانواده شد. در همان سال با عالیه  

صوراسرافیل    -جهانگیر   جهانگیرخان  میرزا  خانواده   - از 

ارای پسری شد که نامش را شراگیم گذاشت.  ازدواج کرد و د

برد. از در شعری که برای پدرش گفته از عالیه خانم نام می

نظام  1309 حکیم  دبیرستان  در  و  رفت  آستارا  آن    یبه 

به تهران برگشت.    1311در    منطقه ادبیات فارسی درس داد. 

 1318سپس به یوش رفت و تنهایی را انتخاب کرد. در سال  

تحریریه »مجله موسیقی« برگزیده شد و    به عضویت هیأت

سال   پایان  او    1320تا  ماند.  سمت  این  ارزش "در 

خود را که اثری است در باره نظراتش در باب    "احساسات

از آن  شعر،   ایام در مجله موسیقی چاپ کرد. پس  در آن 

که در اداره    1329ها منتظر خدمت باقی ماند تا سال  سال

انتشارات"کل   و  بررسی    "انطباعات  مأمور  فرهنگ  وزارت 

 کتب و نقد اشعار گردید. 

خورشیدی برابر با ششم ژانویه   1338دیماه    16نیما در شب  

به بیماری  "ریشتج"میالدی در خانه خود واقع در  1959

خرداد    28الرّیه درگذشت. او سه سال پیش از این در  ذات

 وصیت نامه خود را چنین تهیه کرده بود:  1335

ام،  کردم با این گذران کثیف که من داشته فکر میامشب  "

شود حقیقتاً جای تحسر است. بزرگی که فقیر و ذلیل می

می بنویسم  فکر  چیزی  مفتاح  دکتر حسن  برای  که کردم 

از من هیچکس   به این نحو که بعد  وصیت نامه من باشد 

حق دست زدن به آثار مرا ندارد، بجز دکتر محمد معین،  

او مخالف باشد. دکتر محمد معین حق    اگر چه  ذوق من 

دارد در آثار من کنجکاوی کند ضمناً دکتر ابوالقاسم جنتی  

آل و  با هم  عطایی  به شرطی که هر دو  باشند  او  با  احمد 

پیروی از من شعر صادر ند. ولی هیچ یک از کسانی که بهباش

اند در کار نباشند. دکتر محمد معین که هنوز او را فرموده

توانم  ام. اگر شرعاً میثل کسی است که او را دیدهام مندیده

قیّم برای ولد خود داشته باشم دکتر محمد معین قیّم است  

اما ما در زمانی    ولو این که او شعر مرا دوست نداشته باشد.

هم   از  نامبرده  اشخاص  این  همه  است  ممکن  که  هستیم 

 بدشان بیاید و چقدر بیچاره است انسان!«

کی از اشعار ناب و زیبای نیما به نام مهتاب  این بخش را با ی

به پایان می برم. شعری که از نظر من نمونه کامل مدرنیسم،  

راویان نوآوری های زبانی، و چرخش های غیرمنتظر میان  

 شعر است.
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   "مهتاب"

 درخشد شبتاب   می ، تراود مهتابمی

 نیست یکدم شکند خواب

 به چشم کَس و لیک  

 شکند.  اب در چشم ترم میخو ،غم این خفته چند

 خواهد از من  صبح می ،نگران با من استاده سحر

 کز مبارک دَم او، آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر 

 شکند. ، از ره این سفرم میدر جگر لیکن خاری

 نازک آرای تنِ ساِق گ لی  

 که به جانش کِشتم و به جان دادمش آب،  

 شکند. ای دریغا! به بَرَم می

 سایم تا دری بگشایم  ها میدست

 پایم که به درکس آید  بر عبث می

 شکند. شان بر سرم میدر و دیوار به هم ریخته

 درخشد شبتاب می ، تراود مهتابمی

 ه پای آبله از راه درازماند 

 بر دَم دهکده مردی تنها  

 گوید با خود: کوله بارش بر دوش  دست او بر در، می

 شکند.  در چشم ترم می خواب ،غم این خفته چند

   1327سال  

 ادامه دارد.
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 صبور سیاسنگ  

 
 

 استر: آیینه در برابر آفتاب

نکومنش   محسن  نام  جا  و   -هر  همسایه  کشور  نویسندة 

گذرم.  اش ناخوانده نمیرا ببینم، از نوشته  -آفتاب: ایران  هم

ویژگی خوانندة  پیشبینیهای  کارش  نقش  در  دارد.  ناپذیر 

می گمان  پیشترش،  داستان  او  چند  آیندة  فرآورد  کردم 

دانستم چنین دگرگون باشد. در دگرگونه خواهد بود؛ نمی

نام   می  "اِستر"روپوش  چشم  نخست  به  برگ  در  و  خورد 

 :اگراف زرین زیرینپار

می» پیش  مصیبتی  یا  فاجعه  وقتی  بارها  آمد،  مادرم 

نشه"  گفت:می یهودی  یهودی  "یا    "نصیب  نصیب  خدا 

توانستم خوب منظور او را درک کنم. یهودی . من نمی"نکنه

کیست یا چیست؟ چرا نباید مصیبتی نصیب یهودی شود؟  

برد  ر میکاالبته به مرور دریافتم که این جمله را زمانی به

گوید.  که در مورد امری که تحملش دشوار است سخن می

که   وقتی  میمثالً  نهایت  به  میگرنش  وقتی  درد  از  رسید. 

آئین   جز  دیگری  دین  به  که  است  کسی  یهودی  فهمیدم 

اکثریت باور دارد، بازهم زمان زیادی طول کشید تا بفهمم 

یهودی واقعاً  مادرم  آنآیا  از  یا  دارد  را دوست  متنفر   ها ها 

ام که برای مادرم یهودی مظهر یک  است. حاال دیگر فهمیده

پلید   روا  انسان  هم  او  برای  حتا  را  رنج  و  درد  اما  بود، 

 «.داشتنمی

چندالیه است و اگر برداشتم درست باشد،    "استر"مایة  جان

گوید: کیمیای کین و مهر، روند  می  از آمیزش هفت ناسازه

عش بافت  پذیرفتن،  و  کالف  پذیراندن  سیاست،  و  ق 

هم و  جغرافیاخودمحوری  و  تاریخ  گسترش  نبرد  پذیری،   ،

 .زیستیایستایی و پویایی و پیمایش خودزیستی و هم

آنچه رمان را روشنای فزون بخشیده، انتخاب افراد خاص و  

گشت و گذار شان در راهه بیراهة هفت خوان افغانستان تا 

برگز سیماهای  از  تن  سه  رونمایی  است.  این  سویدن  یدة 

در  کسانی  چه  به  که  بیندیشیم  بود  خواهد  بسنده  رمان 

 .اها چگونه پرداخته شده است: استر، فرهاد، نادرکج

کند: پهلوی یا آخندی؟ افغانستان یا  در ایران )چه فرق می

پاکستان؟ عراق یا فلسطین؟( نوزادی نخست دختر آفریده  

قلم در  سوم  یافته،  پرورش  یهود  خانوادة  در  دوم  رو  شده، 

وار با  اسالمی به اندیشة چپ رو آورده، و در فرجام شیرین

آیا  ف است.  بسته  زندگی  پیمان  خداناباور  کاشانی  رهاد 

پرداختن به همین سه کورگره و ندانستن اینکه گشایشی  

گذارد استر خواب آرام و بیداری  در راه هست یا نیست، می

یشانی  درد داشه باشد؟ بر این پرسش سردرگم بیفزایید پربی

ی  راههاکه تقدیرش در کوره کرده را، جوانی جوان ریشه گم

فارسی گفتن   - سه کشور زیر پا شده و تنها امتیاز همزبانی  

سازد و ماجراهای ناخواستة  او را همخانة استر و فرهاد می  -

 .... دیگر

کار نکومنش ناهمانندی دارد با شماری از آثاری که به سوژة 

پ  رویدادها  چنین  اند:  نزدیک  گل  برمی"رداخته  گردیم 

)ژان   "ر ز فرانس"و    "ندها که زنده ا آن"،  "نسرین بچینیم

کوه"الفیت(،   مادیان  فراز  بر  یاقوتی(،    "چراغی  )منصور 

مقاومت" کتاب  "حماسة  در   .... و  دهقانی(  های  )اشرف 

داشته شده اند،  یادشده تب سوزان هیجان خیلی بلند نگه

ان کاراپت دردریان جوان آشنای  انگار همه شان را کارو، هم

شد تا به جای شعور، شور  نوشته با  - روزگار نوجوانی مان  

 .برانگیزد

یابیم البته، یابیم، میعنصر هیجان نمی "استر"نه اینکه در 

جا حتا دلدادگی  با هنجار اعتدال و مالیمت پذیرفتنی. این

مانند باورهای آرمانی/ سیاسی جلوة زمینی دارد با زنجیرة 

، کامگاری و شکستی که همة مان  وخیز، رفت و برگشتافت

 .روزانه با آن دچاریم

شناسایی سیماهاست: آنانی که در رمان    "استر"برازندگی  

گاه معین  مانند، از خاستآیند و میروند یا میآیند و میمی

و   رودادها  سلسلة  در  تصادف  اند.  شده  برگرفته  اجتماعی 

نا کسی  ندارد.  جا  ناپدید  برخوردها  و  پدید  )اتفاقاً(  گهانی 

قهرشود، شخصیت نمی اگر  ها  و  نیستند  مان و ضدقهرمان 
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سال پیشهمپای  نشان  ها  فرگشت  یا  ایستادگی  رفت، 

از نخستین تکانة شک و پرسش تا  می دهند، مسیرهاشان 

شود تا خواننده در تاریکی  انتهای یقین و پاسخ، نمایانده می

 .نماند

ناگهان و زو پرتو  را روشنای   "استر"دگذر سورریالیزم  گاه 

میاسطوره  ریختن   بخشد.یی  برون  و  غار  کشودن  دهان 

با   ایران  گوشة  یک  در  ناپیدا  یل  از سوی  تاریخی  رازهای 

های  کرانگی ندانستهتواند نماد بیپژواکی در شش جهت، می

آدمی باشد. فریاد برخاسته از دل سنگ در زمانی که آغاز و  

ب   همه  پیام   یادآور  خورد،می  گره  بدا  و   ازل  ہ انجامش 

  در "  نهیب  آدمیان  بر  پیوسته  ویی،گ.  است  جهان  باورهای

  و  هشدار  فراخوان  این   آیا.  زندمی  "گوهرند  یک  ز  آفرینش

 یاددهانی؟   و اندرز یا است؟ بیداری جرس است؟ زنهار

هایی که نکومنش پیروزمندانه پشت سر نهاده  از میان آزمون 

داستانش و    و در سه چهار  زادگاه  از  برون شدن  نمایانده، 

اروپاست. البته، مرز درشت میان زیستن و  زیستن در پناه  

گزاری به زیسته شدن نیاز به واکاوی ندارد. انگار او با ارج

را ش سته و از روزن تازه   "ها چشم "خواهش سهراب سپهری  

 .کندبه گذشته و اکنون نگاه می

آن بر گروهی که    انگشت گذاری بر انواع تبعیض و تطبیق

سرانی  "اقلیت" سوی  از  گرفته  همیشه   نام  را  خود  که 

پندارند، بررسی فشردة جنبش چپ در می  "اکثریت و حق"

سه مرحلة آستانه، دامنه و دنبالة جمهوری اسالمی ایران، 

در   افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  حاکمیت  به  اشاره 

تنظیم کارنامة  و  سرخ  ارتش  راست سایة  گرای های 

برا کاوش  شرقی،  میراثی  پندارهای  خراش  ی  افغانستان، 

ریشه یابی چندین پرسش ظاهراً الجواب اجتماعی، مذهبی  

و سیاسی، نگاهی به دستگاه بازپرسی و شکنجة ساواک و  

گویا   عقیدة  دو  تصادم  تصویر    "ناپذیرآشتی"همتایانش، 

 .دینی و ... طنزهای خنجری فرآویزهای این رمان اند

کشش شگفت دارد، چنانی که حتا    "استر"  سراسر روایت

نزدهم )برگپ رپردازی   را راحت 196تا    191های  بخش   )

میمی ورنه  پذیرفت،  اندکی  توان  را  صفحه  شش  آن  شد 

 .پیراست و کوته نوشت

دل درد  بازتاب  بیست  زیبایی  هژده  جوان  شامگاهی  های 

کابلی  نیمه  سویدن،  -سالة  در  میزبانانش  با  کاشانی  نیمه 

ن ستمگرانة جمهوری خشم  سیاست  قربانی  این  شبی  یمه 

ی با دو یهود بریده از یهودیت، دریافت نامة کسی که  اسالم

برجا می ناسور  از سویی  استر  و  فرهاد  روان  از بر  و  گذارد 

 .دهندة رمان اندهای پایانسویی مرهم، پله

نمی هرگز  تلخی نکومنش  ازین  گواراتر  فرجام  توانست 

بر زیتون  شاخة  میشیرین  بنویسد.  داستانش  ترسم  ای 

از آنچه باید، برگزیادتر بگویم و   را در    "استر"های  فراتر 

کنم.   هموار  اند،  نخوانده  را  آن  که  کسانی  چشم  پیش 

 :پیچم با این سطر درخشان نویسندهیادداشت را می

نصیب مادر می» ... و خدا  نکند  گفت: خدا نصیب یهودی 

 «.یهودی کرد

[][] 

 2021ریه کانادا، نهم فو
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 گلناز غبرایی 

 
 های خداحافظی رنگ 

 برنارد شلینک 

 
اند. زنانی که دوست شان داشتم، دوستانم،  ها مردهآن

هایم.   خاله  و  عموها  والدین،  البته  و  خواهر  و  برادر 

میسال تدفین  مراسم  به  اغلب  پیش  چون  ها  رفتم، 

مردند. بعد دیگر به ندرت  ها نسل پیش از من میآنوقت

می در  پیش  و  برنامهسالآمد  دوباره  گذشته  ی  های 

شرکت در مراسم تدفین بیشتر شد، چون نوبت به هم  

 نسالن من رسیده بود. 

میمدت  فکر  روند  ها  به  تدفین  مراسم  که  کردم 

خداحافظی با کسی که از دست رفته کمک خواهد کرد.  

خداحافظی باید باشد. شنیدن خبر مرگ اضطراب آور  

کا که  وقتی  تا  خداحافظیاست  و    ر  برسد  اتمام  به 

کند،  ها تمام شود. اما مراسم تدفین کمک نمینگرانی 

می اطمینان  بازماندگان  به  مردهفقط  که  شان  بخشد 

ها هم کمی از اهمیت  برای خودش کسی بوده و به آن

دهد که در  رسد. به عزاداران هم اطمینان میمتوفی می

راسمی که  اند، ممراسمی با شان و منزلت شرکت کرده

و  د دید  هم  و  گذاشتند  وقت  برایش  ساعت  سه  و 

ادای   به مرده  بار  برای آخرین  بازدیدی داشتند و هم 

احترام کردند و در غم  بازماندگانی که کمی از همان  

ها هم رسیده بود، شریک شدند.  شان و حیثیت به آن

 کند.اما مراسم تدفین به خداحافظی کمکی نمی

م هنگام  در  چند حضور  میهر  کند. حتی  رگ کمک 

دیدن پدرم که هر چند مرده اما هنوز روی تخت منتظر  

آرایش و پیرایش مرده شور بود، کمک کرد. هنوز کسی  

چشم و دهانش را نبسته بود و وحشت مرگ که باعث  

ها شده بود در  دریده شدن چشمان و قفل شدن دندان

ذهنم نقش بسته است. او مرده بود و حتی اگر آرایش  

پیر میو  اش  می  ایش  تابوت  در  طوری  و  کردند 

از   به جای گوشت و خون  به نظر برسد  خواباندند که 

پالستیک ساخته شده است، باز هم به وضوح معلوم بود  

 دانست که باید از او خداحافظی کند.که مرده و آدم می

اما این دانستن  هم به معنای خداحافظی نیست. آن    

دارد: با  عجیبی هم    فقط کار زمان است و بس. قانون

تر سروکار داشته  هر کس در سالهای پیش از مرگ کم

طوالنی میباشی،خداحافظی  بیشتر،  تر  چه  هر  و  شود 

سریع خداحافظی  میروند  پیش  همسایهتر  با  ام  رود. 

کمی دوست بودم . گاهی همدیگر را به جامی شراب  

می تابستاندعوت  ؛  و  کردیم  بالکنش  به  مرا  او  ها 

راهزمستان او  ام و چون هر دو در  کنار شومینه  ا من 

کردیم ـ او به سمت نانوایی  یک زمان خانه را ترک می

و من به طرف کیوسک روزنامه فروشی ـ تقریباً هر روز  

دیدیم. وقتی مرد بعد از چند  همدیگر را در راه پله می

روز برایم روشن شد که دیگر برخوردها و دعوت هامان  

. از او خداحافظی کردم  و مرده است پیش نخواهد آمد و ا

و البته غمگین بودم، اما غمی آرام بود، دردی بود که  

 از پی یک خداحافظی می آید. درد خداحافظی. 

اتفاقی کامالً متفاوت در مرگ همسر سابقم رخ داد. او   

با همسر دومش به جمهوری چک رفت و بعد از مرگ  

رابطه ی خیلی خوبی دا شتیم و  او همان جا ماند. ما 

دیدیم . یک بار در بهار و  ار درسال همدیگر را میدوب

مدت تا  او  مرگ  از  پس  پاییز.  در  بار  گمان  یک  ها 

کردم که هنوز زنده است و فقط در جایی دور به سر  می

برد. مرگش در آوریل اتفاق افتاد، چند هفته بعد از  می

مثل   زندگیم  در  نبودش  بعد  های  ماه  در  دیدارمان. 



 18  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

119 

 

کردم ، اتفاقاتی را که با هم  ر می. به او فکهمیشه بود

تجربه کرده بودیم، به یاد می آوردم و یا کارهایی را که  

حرف و  بود  که  کرده  چیزهایی  به  بود.  زده  که  هایی 

کردم و حتی  خواستم در اکتبر به او بگویم فکر میمی

می تعریف  برایش  ذهن  این  در  ی  همه  در  و  کردم  

کما و  تمام  را  او  جلوی چشمحاالت  میل  به  م  دیدم 

به نظر می رسید.  شکلی که تصور مرگش بسیارذهنی 

زمستان شد و من تازه فهمیدم که باید خداحافظی کنم  

و این کار تا آوریل سال بعد طول کشید. پس از این  

می  . بودم  غمگین  همچنان  طوالنی  شود  خداحافظی 

گفت این غم هنوز کامالً از میان نرفته و هیچ وقت هم   

 پایان نخواهد رسید. کامالً به  

 
ی  برنارد شلنیک با این جمالت کتابی را که مجموعه 

طور که  کند. همانهشت داستان کوتاه است شروع می

است.   خداحافظی  موضوع  پیداست،  کتاب  اسم  از 

دهد و گاهی  خداحافظی که گاهی در یک لحظه رخ می

از   خداحافظی  نیستی.  انجامش  به  قادر  عمر  آخر  تا 

دانی باید چه خاطراتی را از او به خاطر  میرادری که نب

بسپاری و کدام را فراموش کنی و درست همان وقتی  

حرف ها،  فاصله  و  که  زندگی  مورد  در  تلخ  های 

افتد به  ها ذهنت را پرکرده بودند، چشمت میموفقیت

تابلویی که سالها پیش با کلی زحمت و هزینه برایت 

بودی بود، چون گفته  در    خریده  را  مادر  آن  خانه ی 

دیده آن  بزرگ  در  و درست  داری  آن خاطره  از  و  ای 

می تغییر  گذشته  تمام  از  لحظه  صحبت  گاهی  کند، 

دانی دیگر هیچ  آدمی زنده و حی و حاضر است که می

وقت رابطه ی قبلی را با او نخواهی داشت و گاهی یک  

آورد که سی سال  دیدار کوتاه در کنسرت به یادت می

خواستی خداحافظی  از کسی که می  ایتوانستهاست ن

طوالنی   روند  پایان  دیدارْ  خود  دیگر  جای  در  و  کنی 

و   داستان  هشت  نداشتی.  خبر  آن  از  که  است  وداع 

هشت سرنوشت که فقط یک نقطه ی تشابه دارند و آن  

خداحافظی با کسی است که دانسته یا ندانسته نقشی  

ع  دوستی ودا  مهم در زندگیت بازی کرده است.مردی با 

کند که به او خیانت کرده،آن دیگری چیزی را نابود  می

باید  می زنی  داده،  دست  از  و  داشته  دوست  که  کند 

تصمیم بگیرد که آخرین آرزوی مردی که او را ترک 

آوردن   به دست  برای  برآورده کند، آن دیگری  کرده، 

خوشبختی باید تابویی را بشکند.  گاهی کسی است که  

زندگی از یاد رفته بود، طوری    پرپیچ و خمهای  در راه

که وقتی خاطره ای از آن سالها با طعمی تلخ در می  

نمی را  دلیلش  بعد یک آمیخت،  و  از  دانستی  زنی  باره 

گذرد و به خاطر می آوری یک خداحافظی  کنارت می

نیمه کاره داری که در جایی از ذهن نشسته و دست از  

ی هشتگانه  هاداستان  سرت برنمی دارد. در یکی دیگر از

نویسنده خوش  ی  با  رابطه  را  سالمند  و  موفق  ای 

بینیم که به نظر بسیار بی دردسر  خبرنگاری جوان می

آید تا یک بار که نویسنده رقص زن را در  و موفق می

میکافه جوان  مردی  با  محلی  میای  که  بیندو  داند 

ها  لحظه ی خداحافظی فرا خواهد رسید حتی اگر سال

ه در این مجموعه مرا به شدت جلب  ل بکشد.آنچهم طو

چند   همان  در  که  است  وسیعی  اطالعات  آن  کرد، 

شود طوری که احساس کند  صفحه به مخاطب داده می

داستان است.  خوانده  را  بلند  رمان  کوتاه  یک  های 

نمی انتظار  در  را  آدم  تمام  شلینک  داستان  گذارد. 
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و این هنر  شود و تو احساس ناتمامی در قصه نداری  می

 اوست. 

ای از قصه های خداحافظی که گاهی دردناکند  مجموعه

و گاهی رهایی بخش، پیروزی و شکست عشق،  اعتماد  

کننده و مسحور کننده و در  و خیانت، خاطرات تهدید

این مورد که گاهی در دل زندگی اشتباه، همان زندگی  

داستان برعکس.  و  نهفته  آدمدرست  برهه  های  در  ها 

 ها، اشتباهات و امیدهاشان.ترسلف زندگی، های مخت

برای من که تبعیدْ، خداحافظی را جزئی از زندگی کرده  

است.آن چیزی که که بیش از دیگران و شاید خیلی  

ام، این هشت  ها ناچار به برخورد با آن شدهزودتر از آن

قصه رنگ و آهنگی خاص داشت. این احساس که همه  

وداع کنیم، تسال    مانزندگی  دیر یا زود باید با بخشی از

 بخش بود و نه ترسناک. 

)آن کس که کتاب را    Vorleserاز برنارد شلینک رمان  

خواند( برای مخاطب ایرانی آشناست.  برای دیگری می

سال   در  نویسنده  جنگ    1944این  پایان  در  یعنی 

شود گفت میان دو دنیای  جهانی دوم متولد شده و می

هایش هم  ابده ، در کتپیش و پس از جنگ زندگی کر 

می هم  بر  دنیا  دو  این  تأثیر  به  گذشته  بسیار  پردازد، 

می آینده  و  حال  از  شخصیتبخشی  و  های  شود 

خلق  داستان دنیا  دو  این  تأثیر  تحت  شلینک  های 

شوند. او که در رشته ی حقوق تحصیل کرده، یکی  می

داستان پیگیر  خوانندگان  اولین  از  و  بود  جنایی  های 

نام» اجرای عدالت  یک داستان  رمانش هم   به  جنایی 

پوپ   والتر  با همکاری دوستش  که  قانونی« است  غیر 

کتاب دیگر  از  مینوشت.  او  پله  های  روی  »زن  توان  

 «،»بازگشت به خانه« را نام برد.
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 جواد طالعی 

 
 

 نام از سایه به آفتاب و از کابوس به رؤیا با یک پرسوناژ بی 

 ی یاثر فهیمه فرسا "ردید پیش از ت"نگاهی به رمان 

 
 یش از تردید پ 

 یینوشته فهیمه فرسا

 خورشیدی  1398نسخه فارسی: مهری )لندن(، 

)کلن(   آلمانی: نشر دیتریش   304،  میالدی  1998نسخه 

 صفحه 

و مادربزرگم    آمد یبود که دائم دنبالم م   یاهیسا  ی... بدبخت"

چ مرگ  که  بود  بدبخت  هی شب  یزیگفته  است...  درد    یآن 

خور بوده و عرضه و مفتیب گفتندیبود که همه م یردپ یب

 "اش را نداشتم... زدن دربارهاجازه حرف یحت

زبان  حرف  نیا از  حرفه   ک یها  .  د یآینم  رونیب  یابزهکار 

شده  ی هاحرف  ها، نیا لگدمال  به    یاپسربچه  که  است 

و  ها و کحکومت لمپن   یهاهیپا  میموازات تحک الهبردارها 

 ی ارا در خانواده  یو نوجوان  یکودک   یهاالها، سآدم فروش

که از گذشته نسبتا مرفه آن تنها خاطرات   کندیم  یسپر

  اشیراثیمانده است که خانه بزرگ م  یباق  یمادر بزرگ  حوم

از    تهیکم  سیرا رئ محل مصادره کرده است. او حاال، پس 

  یهاکه از سال یاالثر شدن مادر  مرگ مادر بزرگ و مفقود

انقال تکاپوآستانه  در  ه  ر ییتغ  یب  حاال  و    چکسیبوده 

  کهتل پر از کپ  کیبه کجا پناه برده است، در اتاق    داندینم

و حال  در  تارعنکبوت  توسر  شودیم  ریتحق  ی،رانیو   ی و 

  یایو در گذر زمان روزگار اندوهناک خود را با رو  خوردیم

که    کند یم  یسپر   یبه دختر  وستنیمهاجرت به آلمان و پ 

 اند: ش را با او بسته عقد  یدر کودک

ای شریر بود که قلبم  تنها چیزی که داشتم غم و غصه  ..."

می کور  را  چشمم  و  زهر  از  پر   " ...کردرا 

پرسوناژ اصلی رمان پیش از تردید، نام ندارد. این جوان بی 

بتواند داستان را    یزن   نام راوی رمان است. این که نویسنده

هده این کار دشوار با  از زبان جنس مخالف نقل کند و از ع 

اعجاب برآید،  با  توانمندی  که  رمان،  سراسر  در  است.  آور 

نثری روان و سیال نوشته شده و وضعیت یک هزارتوی هزار  

یابیم.  پیچ را دارد، هیچ نشانی از نویسنده و زبان زنانه او نمی

فرسا زبان شخصیت   ی، موفق شدهیفهیمه  به  چنان  است 

توان گفت از روی  که می  محوری داستان خود مسلط شود

است پریده  زن  نویسنده  یک  عنوان  به  خود   :سایه 

توانستم شهر را به  احت میر .قلبم با بتون پر شده بود ..."

توانستم سر جاوید را گوش تا گوش ببرم و  آتش بکشم. می

عذاب... ظالم شده  کف دستش بگذارم. از فرط تحمل درد و  

 ."م، بکشم و خراب کنمتوانستم فقط بزنم، بکوب بودم و می

گفتم رمان پیش از تردید وضعیتی هزارتو و هزار پیچ دارد.  

تکنیک فرسایی، هم نو است و هم خاص خود او. برای فالش  

لحظه و صفحه به صفحه به  بک زدن به گذشته، که لحظه  

ایجاد   کشش  و  جذابیت  داستان  نقل  با  میدر  او  کند، 

ها خواننده  ضی وقتکند که بعهائی چنان کم عمل میفاصله

با شخصیت محوری    ،کندفراموش می زمانی  بازه  در کدام 

تنها محرک خواننده در خواندن  این  داستان همراه است. 

داستان نیست. فرسایی در عین حال میان رویا و   یک نفسِ

هم و واقع گرائی  کابوس، خیال و واقعیت، خواب و بیداری، تو

نان طبیعی و راحت و بسیاری متضادهای دیگر مرزها را چ

  ،ریزد که از اثر خود در اوج دراماتیک بودنو روان به هم می

سازد که انگار قرار است به عمد یک داستان بازیگوشانه می

 خواننده را میان همه این تضادها سردرگم کند. در بسیاری 

لحاظلحظه   از به  داستان  تقابل  ها،  و  تضادها  به  همین  ها 

زند، اما زبان نویسنده  یح پهلو میی غیرقابل توضاپیچیدگی

چنان سیال و روان است که خواننده را باز به درکی آشکار  

 .کنداز داستان هدایت می
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زبان بچه به  راوی،  تهران در دوران  زبان  های جنوب شهر 

دوران آن  در  است.  نزدیک  داستان    ،انقالب  به  نویسنده 

  ،ایران  عنوان یک منتقد هنری و نویسنده روزنامه کیهان در

به  روایت  اما  است،  نبوده  نسل  این  همزیست  تردید  بی 

نمیگونه خواننده  که  است  قهرمان  ای  با  او  بپذیرد  تواند 

خود آشنائی مستقیم نداشته و زندگی مرارت بار او    ،داستان

 .را از نزدیک و قدم به قدم مرور نکرده است

تشریح روح و روان این شخصیت بی نام، لگدمال شده،  در  

مشکل  خش حل  برای  که  معصوم  حال  عین  در  و  مگین 

مهاجرت خود به یک سازنده گذرنامه تقلبی بی عاطفه امید  

بسته است، فرسایی بسیار موفق است. این شخصیت ترحم  

های پایانی داستان برای نجات خود به  برانگیز، که در فصل

افرادِ کشانده    سدِفا  راه  حکومتی  نهادهای  در  گزیده  النه 

دمی و  شود،  فراز  است.  نرم  موم  مثل  نویسنده  دست  ر 

رود. او معصوم فرودهای زندگی او، بسیار طبیعی پیش می

ماند که  نیشی میو در عین حال زیرک است. مثل مار بی

  های پر پیچ و خم یک زندگیِپیچ و تاب خوردن در کانال

داند  ر را به طور طبیعی آموخته است و میهمواره توام با خط

هربا کابوسچگونه  چنگال  از  به  ر  دیگر  بار  تا  بگریزد  ها 

پایان   تا  که  رویاهائی  بازگردد.  خود  رویاهای  سبز  چمنزار 

نمی رها  نمیداستان  واقعیت  به  هرگز  اما   .پیوندندشوند، 

از   بیش  را دربرگرفته است، یک   300داستانی که  صفحه 

ام. کتاب، به لحاظ نفس داستان معمولی است، نفس خوانده

ها  ها و صحنهمینه پرداخت تصویر و آفرینش لحظه اما در ز

است. داستانی    یشایسته تحسین  و زبان، دارای جایگاه ادبیِ

توانست در صورت گزینش یک پرداخت خطی و افقی  که می

حتی مالل آور شود، با گزینش یک روال انحنائی و پرفراز و 

ر نقل، نه تنها خواندنی شده، بلکه از دست نهادن آن فرود د

 .هنگام خواندن دشوار است

طی   کتاب  نام  بی  قهرمان  که  را  مسیری  تمام  خواننده، 

شود، همراه او  کند، خواسته یا نخواسته با او همراه میمی

زند،  برد، کلک میشود، رنج میخورد، تحقیر میکتک می

شود، برای فرار از کشور می  ماند، سوار یک اتوبوسناکام می

زاهدا مقصد  به  را  میتهران  ترک  از  ن  تدریج  به  کند، 

می ستوه  به  معشوق  احساساتی  پایان  شعرهای  در  و  آید 

 داستان؟

باختن  جز  نام،  بی  محوری  شخصیت  داستان،  پایان  در 

 های بی بازگشت، هیچ حاصلی ندارد.  سال

نسل انگیز  غم  داستان  این  که    یآیا  انقالبی    پیدر  است 

باخت؟ شاید    عشق و آینده خود را  زندگی، امید،   ، شدهغارت

ماجراهای   پشت  و  پس  پرسش  رمان در  این  به  ها  بتوان 

تر از آن است که ی فهیمیپاسخی مثبت داد. اما فهیمه فرسا

و   گوییشعار  ورطهبه   سیاسی  فساد  گسترش  او  بیافتد. 

ی  یراهاپرست را در پس ماج اجتماعی در نظام نوپای کهنه

که در    کندل چنان پنهان میئاپیچاپیچ و بیانی بعضا سور

ت قابل  ادبی  اثر  یک  میأنهایت  متن  مل  یک  نه  و  آفریند 

 .سیاسی/ اجتماعی

رسد  نام به این نتیجه میی از داستان، شخصیت بییدر جا

توطئه  در  باجکه  به  مربوط  خانوادههای  از  های  خواهی 

ای به دام خود کشانده،  به گونهزندانیان سیاسی، که او را نیز  

گر، دیگری  رند: یکی شکنجه سه تن دست در دست هم دا

 ."مسجدی"بازاری و سومی 

این ترکیب، همان چیزی نیست که در چهار دهه گذشته  

نام برای گریختن از آن بر کشوری حکم رانده که جوان بی

زند، اما به دلیل تهی دستی  تا آخر داستان دست و پا می

 شود؟نمیموفق 

 
ای را جهفهیمه فرسایی هشیارتر از آن است که چنین نتی

به خواننده خود القا کند، اما داستان را با ظرافت چنان پیش  

تواند به این نتیجه برسد، بدون آن برد که خواننده میمی

 .که خط گرفته باشد

با عنوان   1998نسخه آلمانی رمان پیش از تردید، در سال  

از سوی انتشارات دیتریش در    "اش پسرممواظب مردان ب"

ده است. چاپ نخست نسخه فارسی را کلن آلمان منتشر ش

)لندن( در سال  نشر مهری  داریم،  رو  پیش  اکنون در  که 

است  1398 کرده  کتاب  بازار  روانه   .خورشیدی 

زبان   به  داستان  و مجموعه  رمان  تاکنون شش  فرسایی  از 

ز چند جایزه و بورسیه از  آلمانی انتشار یافته است. او تا امرو 

و به عنوان یک نویسنده  ادبی آلمان کسب کرده    نهادهای

 .ای یافته استایرانی تبار در آلمان جایگاه ویژه
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 گلناز غبرایی 

 
 هرج و مرج در سر  

 بررسی کتاب جدید مونیکا مارون 

2018اشپیگل مارس فرازی از بخش ضمیمه ی ادبیات   

 

کتاب را تازه تمام کردم. در بررسی کتاب اشپیگل به چند  

فکر کردم بد نیست به آنها هم    موضوع اشاره نشده بود که 

 .بپردازم

به   که  است  نگار  روزنامه  زنی  ولف،  داستان،مینا  قهرمان 

ای که با آن کار می کند، باید مطلبی درباره  خواست مجله 

لمان بنویسد. موضوعی که در  ی جنگ های سی ساله ی آ

ابتدای داستان اصال مورد عالقه اش نیست و فقط به خاطر  

ه آن پرداخته است. اما در بررسی هایش به  قرارداد و مزد ب

خاطرات مردی به نام مولر برخورد می کند که سالها در این  

نتیجه می رسد که مرد   جنگ شرکت داشته. مینا به این 

ابان باشد که طبیعتا میراثی به  باید پسر چندم مردی آسی

او تعلق نمی گیرد. او ناچار است برای به دست آوردن درآمد  

ب متنفر  به جنگ  از کسی  نه  و  دارد  مذهبی  تعلق  نه  رود، 

است. می جنگد و می کشد تا شکمش را سیر کند، زندگی  

این آدم نوری تازه به جنگ سی ساله می تاباند و تصمیم  

یدگاه به پدیده ی جنگ نگاه  می گیرد درست از همین د

کند و به این نکته بپردازد که این می تواند همین حاال هم  

جوانا به  سرنوشت  که  باشد  افریقایی  و  آسیایی  کار  بی  ن 

دنبال کار و امکانات راهی سفرهای خطرناک می شوند و  

وایدئولو اربابان مذهب    مقاله  اما .  یٰ  مورد سوءاستفاده ی 

 زنی  آنها  آرام  ی  محله  در.  نیست  نویسنده  دلمشغولی  تنها

  می  آواز  بالکن  در  روز  تمام  دارد  روانی   مشکل  قرار  از  که

  اول  در  که  هایی  بحث.  شود  می  اهالی  خشم  بموج  و  خواند

به سرعت   آمد،  و سرگرم کننده می  بی خطر  نظر  به  کار 

تبدیل به مشکلی جدی می شود که پای پلیس را به محله 

ینا را هم خواه ناخواه ناچار به موضع ی آن ها می کشد و م

 .گیری می کند

جایگاه   که  دهد  می  توضیح  ساده  زبانی  با  مارون  مونیکا 

در  اجت و کردارشان  بزرگی در گفتار  نقش  افراد چه  ماعی 

برابر مشکل به ظاهر ساده ی زن آوازخوان دارد. او عقیده  

باشد، آدم    دارد هر قدر زندگی بهتر و جایگاه اجتماعی باالتر

و   سطحی  رواداری  این  که  چند  هر  شود،  می  روادارتر 

نمایشی باشد. در جلسه ی محله شاهد برخورد راننده ی 

ی با یکی از برنامه سازان تلویزیونی هستیم. راننده ی  تاکس

تاکسی که شب ها کار می کند و روز را باید بخوابد موافق  

فرستادن و  محله  از  خواننده  زن  انداختن  به    بیرون  او 

بیمارستان روانی است، در حالی که برنامه ساز تلویزیون که  

ننده روزها سر کار است و وقتی شب به خانه می آید زن خوا

هم رفته داخل آپارتمانش اعالم می کند که ما باید رعایت  

آدم های ضعیف تر را بکنیم و مراقب شان باشیم و حتی  

که می گوید    حاضر به شنیدن پیشنهاد یکی دیگر از اهالی

تا   بفرستیم  تر  شلوغ  ای  محله  به  را  زن  این  است  خوب 

  صدایش در هیاهوی خیابان گم شود هم نیست و تازه او را

متهم می کند که می خواهد زن را به نقل مکانی اجباری 

 .محکوم کند
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مونیکا مارون طرف هیچ کدام از این دونفر نیست،اما این را  

و بدون راه حل مشکلی حل   می داند که با دفاع بی اساس

نمی شود، فقط نفرت به ضعیف تر بیشتر می شود و فاصله  

با سالح تولرانس  ی آنها که می خواهند همه ی مشکالت را  

حل کنند با مردم کوچه و خیابان که بار مشکل آن ضعیف  

 .تر به دوش آن هاست عمیق تر

موضوع دیگری که به نظرم خیلی خوب به آن پرداخته شده،  

ئله ی وحشت از متهم شدن به راسیسم یا عدم تولرانس  مس

به دیگری است. اهالی محله ی آرام برلین در عمل می بینند  

ن اگر  زن که  های  مزاحمت  با  رابطه  در  را  شان  واقعی  ظر 

آوازخوان بگویند محکوم به عدم تحمل دیگری می شوند و  

این شاید از همه ی چیزهای دیگر خطرناک باشد. نگفتن  

این که سه   عقیده با  از قضاوت دیگران.  به خاطر وحشت 

این کتاب می گذرد، هنوز خیلی حرف ها   انتشار  از  سال 

 .برای گفتن دارد

 ررسی کتاب جدید مونیکا مارون ب

 2018فرازی از بخش ضمیمه ی ادبیات اشپیگل مارس 

این ما  کجا  چرا  از  نفرت  همه  این  هستیم؟  عصبانی  قدر 

انفجامی آمادگی  این  مقابل  آید؟  در  ها  دولت  و  مردم  ر 

این  موجود؟  شرایط  از  سیرشدن  و  دلزدگی  یکدیگر؟این 

از جنگ که    بحث و گفتگوی بیهوده در مورد شرایط پیش

می زندگی  آن  در  نجات  داریم  انفجار  آرزوی  این  ؟  کنیم 

 بخش؟

ادبیات، این ماشین از مد افتاده ودرعین حال مدرنی که از 

استآینده خبر می قادر  آنچه درک    دهد،  در درک  ما  به 

قدم   آن  بر  آنچه  راستی  به  کند.  کمک  ست  نکردنی 

ت؟ ایم، سطح شکننده ی شیشه ایست؟ زیرش چیسگذاشته

چه کسی ما را در این حباب نازک صابون گذاشته که حاال 

تر : این هر لحظه از ترکیدنش در هراسیم؟ و از همه مهم

 آید؟ وحشت از کجا می

کتاب بهترین  از  تا  سه  عمده  در  طور  به  که  امسال  های 

شود، به  موضوع شان به همین وحشت و دلزدگی مربوط می

این پاسخ داده شده  طور مختصر  :مونیکا مارون  طور  است 

راینر  (و  )پول  شیملبوش  الکساندر  )مذهب( 

مرکل)سرگردانی(. البته این عناوین سالهاست که در اظهار 

قرار می  نظرهای سیاسی مورد با  استفاده  اینجا  اما  گیرند. 

نبض   که  شناسانی  جامعه  با  انسان،  جان  و  روان  استادان 

 .شناسد، با نویسندگان روبه روییمآدمی را می

در   مرج  و  هرج  یا  کتاب»مونین  اولین  بررسی  هم  این 

 Munin oder Chos im Kopf«سر

به موضوع   از همه  مونیکا مارون هفتاد و شش ساله بیش 

ک شده است. او در رمان جدیدش اهالی یک خیابان  نزدی

کشد که کم  کوچک و آرام در برلین امروز را به تصویر می

افتند. دلیلش  میکم اعصاب شان خراب شده و به جان هم 

می نظر  به  جزئی  عقل بسیار  که  خواننده  زن  یک   : رسد 

می بالکنش  در  روز  تمام  ندارد،  آواز درستی  و  ایستد 

خواند، صدایش خیلی بلند است ودست  نمیخواند. خوب  می

تواند جلوی او را بگیرد. او به راستی دارد. کسی نمیبرنمی

روانش اما  بیمار است،  از از نقطه نظر پزشکی  انس مسئول 

زند.عقیده دارد که کسی  فرستادنش به آسایشگاه سرباز می

اصالً   که  بیرونش  کند،  محدود  را  دیگران  آزادی  نباید 

خواند. هر چه اهالی از فقط برای خودش می  شود کرد.نمی

می تیزتر او  و  بلندتر  کند،صدایش  رعایت  که  خواهند 

 .شودمی

روزنامه طبع،  نارک  زنی  ؛  و راوی  آماتور    نگار  ی  نویسنده 

ها  گیرد که خود را از ماجرا دور نگه دارد.او شبتصمیم می

می میکار  روزها  و  فقط  کند  نیست.  مهم  برایش   . خوابد 

خواهد وارد هیچ کشاکشی نشود. او دارد روی یک متن  می

 . کندهای سی ساله کار میراجع به جنگ 

شود یا خواهد واردجنگ باما دنیا از آدم نمی پرسد که می

شود  نه. راوی )مینا ولف(کم کم پایش به ماجرا کشیده می

مرفه   ساکنین  طرف  یک  شده.  نیم  دو  خیابانش  دنیای   .

ه بیشترشان در زمینه ی مطبوعاتی  های قدیمی ساز کخانه

کردند، موافق رواداری و برخورد دوستانه بودند.  فعالیت می

بردند  میبیشترشان هم روزها در کل بیرون از خانه به سر  

، اما در آن سوی خیابان ساکنین نه چندان مرفه آپارتمان  

بعضی که  نوساز  میهای  کار  شیفتی  هم  کردند،  هایشان 

انه می شدند. نه خواب داشتند و نه آرام، کم دیوداشتند کم

همین که  دنیایی  در  هم  چندانی  آن  آسایش  هم  طوری 

ی اعتراض  ها بی ثمربرایشان میسر نبود. در کنار همه ی این

هایی  کردند به عنوان آدم دیدند و احساس میشان را هم می

 .که با مدارا و تفاهم سرسازگاری ندارند، شناخته شده اند
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در ته قلبش با دسته ی دوم است، امااز هم صدایی  مینا ولف  

آن میبا  خودداری  بیزاری، ها  وجودش  در  چند  هر  کند. 

می رشد  عصبانیت  و  فرو  خشم  اوالً  دوران کند.  در  رفتن 

گذشته اثر خوبی رویش ندارد. او آنقدر نکات مشترک میان  

تواند نگران نشود. نگران و  بیند که نمیگذشته و امروز می

ن حال مجذوب: »شاید دوران پیش از جنگ به این  در عی

دلیل مجذوبم کرده که در یک نگاه کلی، نسخه ی اولیه ی  

ها  طور که آن وقتزمان حال را به نمایش می گذارد. همان

شد، امروز هم روزانه در روزنامه می  از مفاهیم استفاده می

شدن   گرسنگی،دوبرابر  آب،  زمین،کمبود  گرمایش  خوانم؛ 

زمین در پنجاه سال و حتی سی سال آینده و در  جمعیت  

 «.ها مذهب ، طبیعتاً مذهبکنار همه ی این

فوذ  مارون در روح راوی که در گرداب وحشت گیر افتاده، ن

مهاجرت  می تلویزیون،  اخبار  دیدن  وحشت  کند. 

گروهی،بازگشت مذهب، سرفرودآوردن در مقابل مسلمانانی  

می احساس  در  مرتب  آن که  به  فرو  کنند  شده،  اهانت  ها 

رفتن در دنیایی که مذهب و احساسات تحریک پذیر در آن  

ها  کند، دنیایی که راهی به جز ختم شدن به ده حکومت می

ها فریاد  کشتار ندارد و در کنار همه ی اینسال کشت و  

می بالکن  بر  که  و  زنی  زنان  این  همه:  از  بیش  اما  خواند. 

 .ر خانه اشمردان و بچه های غریبه درست پشت د

دنیایش  آن  و  ولف  مینا  برای  تهدید  بزرگترین  ها 

هستند»وقتی که چهره ی سرد و پس زننده ی این زنان  

ه ی ما هم مرتب تعداشان  روسری به سر را که حتی در محل

می در زیاد  سرم  به  ورود  برای  ترس  دیگر  بینم  شود،می 

های سرد و بیگانه! بعد  زند.« پناهندگان! حجاب! چهرهنمی

هم مردهای نوظهور که اگر زنان محله دست رد به سینه 

افتند و از همه بیشتر: بچه ها،  شان نزنند، دنبالشان راه می

های موسیاه«را  »تقریبا فقط بچه  های موسیاه. مینا ولفبچه 

پارک محل می به خودش میدر  و  اینبیند  »اگر  ها  گوید 

خواهد   دار شوند، شهر به چه شکلی دربزرگ و خودشان بچه

کابوس  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  حال  در  آلمان  آمد.« 

می راوی  ست.  اینپناهندگی  »مگر  که  گوید  نیست  طور 

به ما اعالم جنگ داده    ارتش صد میلیونی از مدت هاپیش

می هنوز  ما  بیو  را  موضوع  و  خواهیم  دهیم  جلوه  اهمیت 

به آن امیدواریم که  غلبه کنیم؟« و بعد یکیاشاید    باره ها 

این آواز خوانی، وحشت، حجاب،اخبار »شروع به گریه کردم،  

 «.انگار قرار بود فردا سر از تنم جدا شود

د این جنون هستیم،  ما به عنوان خواننده به تدریج شاهد رش

اظهار  در  مارون  واقعیت؟مونیکا  شاید  یا  وحشت.  موج 

اخیرش،رواداری یا تولرانس زیاده از حد در    نظرهای سیاسی

هایی  هاجرین افراطی را نقد کرد و بسیاری از حرفمقابل م

راوی می زبان  از  .  که  نویسنده است  شنویم، حتماً نظرات 

برخورد کرد اما از منظر  شاید بشود از دیدگاه سیاسی با آن  

ادبی بسیار جالب است. او با زبانی کامالً واقعی و محتمل ـ  

سریع   تبدیل  ـ  دستپاچگی  و  وحشت  با  مخلوط  طنزی 

را به یک ترس جهانی و  وحشت ی کوچک و میکروسکوپی 

 .کشدانتظار برای سقوط و پایان به تصویر می

تر راحتدمی گاه و بیگاه به خمره زدن مینا ولف هم کار را  

کند. گاهی عرق گالبی و یا آبجو و همیشه هم سری به نمی

بام که او را مونین می نامد، می  کالغ یک پای روی پشت

اسم   مارون  میزند.  کتاب  بر  هم  مرج  دومی  و  »هرج  نهد 

 «درسر

آرزوی   در  است.  هیچ  یا  منتظر همه  لجام گسیخته  راوی 

خاور در  ناگهانی  صلح  »آرزوی  رهایی  و  میانه،  رستگاری 

آرزوی توقف ناگهانی مهاجرت و یا پایین آمدن بدون دلیل  

اصل منتظر معجزه است و یا در    رشد جمعیت در افریقا؛در

انتظار چیزی برعکس. در هم شکستن همه ی سدها، هرج  

و مرجی نجات بخش تا باالخره برای همه روشن شود که 

 .مقصدکجاست
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 رضا دانشور 

 
 جهان یک متن 

 

های ناتمامی که از رضا دانشور ها و نوشتهداشتدر میان یاد
هست. رضا بر جلد    باقی مانده، دفترچه کوچک سبز رنگی

    دفتر چه نوشته است :
 ـ دم دست بماند  1
 ـ پاکنویس شود  2
ـ یادگار کوچکی از تفکرات این کوچک ، برای دوستانی  3

 شود.  وگو سرش می)دوستی ؟( که گفت
یادداشت پ این  هیچگاه  مانع  ها  همین  و  نشدند  اکنویس 

از خطوط می  آنچه در زیر میخواندن بعضی  خوانید شود. 
از نوشته یدهگز تا دمی  هایی است خوانا  این دفترچه.  های 

 وگو  بنشینیم با رضا دانشور در باره نوشتن . کوتاه به گفت
 شهال شفیق  

 

حکمت نه خرد است، نه اخالق، نه دستوری برای پراتیک    

حک مجموعهزندگی.  دستور ایمت  و  اخالق  خرد،  از  است 

چون به ملتی  زندگی، چیزیست قرون وسطایی و شرقی که  

خواب  و  فریبنده  اعتمادی  به  میبدهند  فرو  رود  رونده 

می رازند،  )خوابش  که  معدودی  افراد  و  اینجا(  آدمی  رود 

ها پرهیز کنند. و به گمانم تنها  توانند موقتا از انواع مرگمی

 ندگان همین است!  شانس نویس

گوید هفتخوان برای رسیدن به مقصد این حکمت به من می

گوید کمال، اگر رسیدنی باشد پس از عبور از ! میالزم است

 آید!  هفت مرحله آزمون به دست می

فهمم شیطان  اند، میشمارم، از هفتاد گذشتهآزمون را می

 راهبرم بوده است! 

 طان؟  حرکت از خدا! این بار گریز از شی

 هایم. کجاست شیطان؟ ضعف

 باید با آنها محاکات کرد.  

انند. باید کلمات را زبان کرد تا آنها را  مآنها در کلمات می  

 دید! با نوشتن جهان را باید شناخت.  

نویسندگان ایران یا باید تبدیل به بدترین شوند، با رژیم    

آنچنان   یا  بیشتر.  آن  از  عامیانه  اخالق  با  و  تنها  بسازند، 

قدر  می به  هم  سرگردان  یهودی  قدیمی  تصویر  که  شوند 

ممثل نمیکافی  جاودان"ها  آنکند.  شان  و  "تبعیدی  اند 

طرف. و دائم در  طرف و آنتبعیدی دائم در حال فرار به این

 حال دستگیری )تبعید ]سال؟[ سربازی( 

توانند دلیل وجود  ها دیگر نمیرسد که خواندنزمانی می  

یابی که در  ضعیت ترا برایت توضیح دهند. درمیتو را، و و

ای و دیگر خود را گفته ای  های خیانت به گونهگفتن قصه

 یابی.  آن را بازمی

 ؟ ویژگی دیگر نویسندگان نسل من بود.  "خود ویرانگری"

 این خود واقعیت ملموس بود.  

کنیم، مداوم، و به معنایی  به یک معنی خود را طرد می  

ط این  با  میدیگر  چالش  به  را  چیزها  این  رد  خوانیم. 

جها با  انطباق  از  امتناع  ماست.  معناهای  پارادوکس  در  ن 

 ساده. 

 

کنیم با نوعی  های موقت با جهان زندگی میما در مصالحه  

از دستمان میزمان  صبر. و این   به  را  اما به مطلق،  گیرد، 

 کند .  درجهان نزدیکمان می زمانی نیست

 ری در جهان حاکم است:  نوعی ارتباط ناپذی

می   زمان  میآنکه  زمان  آنکه  و  یکی دهد  ارتباطشان    برد 

کند و  کند و آنکه با یقین زندگی مینیست. آنکه تردید می

ها ارتباط ناپذیری مدام  ترساند، اینترسد و آنکه میآنکه می

اند. موقتی بودن دائم. در متن قصه اند که این ارتباط  جامعه

 شوند.   کوم به ارتباط میها محناپذیری

روشنی و تیرگی آگاهی، جستجوی ناممکن برای درک "  

میخ نه  )که  با  ویش  رسید(،  آن  به  نه  کرد  رهایش  شود 

 افزایش آگاهی به هستی تنگنای آگاهی را تشدید کردن.  
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های  ها در حذفشوند و ابهامها منجر میها به ابهام تناقض  

ن احتمال چیزها، بی دلیلی  شوند. در بنیاگسترده محو می

ل  ها، خندستان ) کمدی( است. رئال به سورئال تبدیکنش

منطقیمی آنکه  بی  تنها  شود.  بخش،  هر  وضوح  شود.  تر 

باطل   نیز  را  وضوح  نهایی  امکان  که   را،  کل  آشکارایی 

میمی آزاد  میکند.  باور  در  مانیم  ها(  )تناقض  که  کنیم 

تدامنطقه اسرارآمیز  شبکه  درون  تالقی  عیای  هم  با  ها 

ای که در آن ظهور آگاهی جدیدی  خواهند کرد. در شعله

 شود.  یآغاز م

می   کافکا  هر  "گوید؛  کشیش  درست  )دریافت؟(  درک 

را کامال حذف   یکدیگر  موضوع  غلط همان  فهم  و  موضوع 

   "کنند.نمی

توانیم نیاز به یک تعریف هنجارین از تجربه را )ما فقط می

 ( به تعویق اندازیم

 سرنوشت ما بود؟ یا شد؟   (Reduction)فروکاستن 

واقعیت، دروغ گفتن را به یک   )و پذیرفتن ضرورت به جای

 کند. کافکا، نقل به معنا(. اصل همگانی تبدیل می

کلیشه "ـ   قهرمانی شکستن  قهرمانی  )کلیشه  "های  های 

های نومیدی هستند. زیرا نومیدوارانه فقط به اصول  کلیشه 

 ها وفادارند(. لیشههستی خود آن ک

 ـ  تغییر در آگاهیمان از مقوالت هستی!

گناه من به هیچ وجه برای من روشن  ":1ر قصراز قول کا د  

کنم  نیست. تنها زمانی که خودم را با تو )پپی( مقایسه می

کند: گویی هر دو ما به شدت،  چیزی از این نوع خردم می

ای بسیار کم،  گانه، با تجربهخیلی با سر و صدا، بسیار بچه

 "ایم ...به دنبال چیزی بوده

ن ناجستجو   جستجوی  چیزی؟  جستچه  وجوی یست؟ 

 جستجوناپذیر؟  

 ـ خلق و تخریب مفاهیم جزئی از ماهیت انقالب ما بود.  

انقالب ایران انسان ایرانی را اعدام کرد تا پیدایش وجودی 

 جدید را جستجو کند.

  و در این فاصله وظیفه ما آموختن است.

 

 
  "قصر"ان کافکا اشاره به شخصیت کا در رم - 1

شگفت   من  برای  فرانسه  که  واژگان  واژگانی  آنها  انگیزند. 

میمفه  "بستگی" بیان  را  در  ومی  همواره  نیستند.  کنند 

دانم چیزهایی پنهان  اند. ظاهر و باطن دارند و میروشنسایه

شان هست که دستیابی به آن را روزی خواهم یافت  پشت

 روزی در متن... 

برابر واژه   مدر  زبان  این  ندارم! دائم  های  اقتداری  ن هیچ 

هر   با  بیایند  کنار  من  با  آنها  کنم  سعی  که شیوهباید  ای 

بدین است.  میممکن  عوض  دارد  من  منش  شود.  گونه 

به کار کشیدهشوم. جستصبورتر می مرا  و....  اند  وجوگرتر 

واژه گفتهاین  )هیچ  متافور  یک  کدام  هر  معمولی  ها  ای 

 نیست( 

نه در کله من باید همکاری کنند )با  این دو زبان با هم بیگا

 هم در ساختن معنا(  

 ."پیکربندی تجارب"، "گزارش"، "روایت"

 

خواهی به منطق پنهان ساختارها برسی  از یک طرف می  

های بیرون زمان را پیدا کنی )این از فرهنگ "ماتریس"و  

تاریخ هستی  اسطوره از سوی دیگر درگیر  و  آمده(،  تو  ای 

 ارها و خود تو روایتی از این تاریخی! یعنی تکامل ساخت

 زمان. تاریخ و اسطوره.  در زمان و بیرون

رابطه  با  موازیست  خطی  ـ  زمان  دو  این  بین  های...  رابطه 

 خیال. 

 ........ 

 ......... 

تابی به دلواپسی.  بی تابی و دلواپسی: اعوجاج مدام از بی  

ها  انیهای هستی که در پس ثتابی زمانی که مشتاق حادثهبی

حادثه ندانستن  از  دلواپسی  کرده،  که  کمین  آمدنش  ای 

، زیرا بسا حادثه  تواند نگران کننده باشد و نیامدنش هممی

نویسی تا حادثه را در ید قدرت  خوب باشد. و این میان می

تابی و دلواپسی  بگیری، نوشتن اقتدار است، اقتداری که بی

ـ اقتداری است  دهد،کند و به خود سکون میرا مسخره می

 یابد. که به سهولت وقایع دست می

 .... .... 
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هایی کشف کردیم که خودمان ننوشته ما دنیا را با کتاب  

خواستیم خودمان بودیم ـ و اتفاقی که افتاد این بود که می

 بنویسیم تا کشف کنیم! 

 ، جنگ کهنه و نوتورگینف "پدران و فرزندان"

 سرنوشت دوگانه نیک و بد   

 ..... 

 ..... 

سیاست    گویداش با بارگاس یوگا میبورخس در مصاحبه  

 آور است. یکی از اشکال مالل

Una de las formes del tadis1  
دانیم که بورخس هرگز رمانی ننوشت و آن را دوست  اما می

 داشت.  نمی

 

نقد خود را از نخستین نویسندگانمان در پایان قرن پیش    

ایران و روس شروع بیداری  هاالواقع جنگ آموختیم. فی ی 

 ما بوده است.  

نقد هنوز خود را به صورت یک جامعه، یک ملت و  اما این    

بود. به نقد خود از خود یک پیشینه می ایرانیان  نقد  دید، 

 1دانید ما اعتراف ممنوعیم!تازه داریم می رسیم ـ می

 و ضمنا هنوز دیگران مقصرند!  

زندگی   مجال  و  فرد  حاکمیت  هیچ   نظریه  را  آزادی  در 

اخذ و میل آن کامال از    استعمارگری برایمان ساندویچ نکرد!

ها  طریق فرهنگی به ما رسید و از طریق سیاحان، دیپلمات

 و تاجران و نویسندگان.  

مثل همیشه حاال هم  قرن، و  ابتدای  از  پیش  چندی  های 

 ای است ناتمام.  ، مسئله آزادی و حاکمیت فرد مسئله1906

ان ما نیز چند ایران وجود دارد. ایران آخوندها، ایر  2در ایماژ

ایران قدیمی که بی هیچ   ایران شخصی خودمان و  بیمار، 

ها نیز تویش هستند )ایران ها و تاجیکلحظه تردید، افغانی

 فرهنگی( و هر کدام هویتی ایالتی هم داریم.  

همیشه )روایت   ـ  فاتحان  ایران  ایران،  از  مختلف  های 

 میشه حاکم( و  مغلوب و ه

 جان ناپلئون ـ   ییخوب زمان ما ـ دا یهااز رمان ییک

------ 

 
 ها و خطاهای خویش    ای طنزآمیز به ناتوانی در گفتن از  لغزشاشاره   - 1

 آلود بود! این نخستین جمهوری تاریخ ما چنان خون

ایم. نسل  مان دست نیافتههای قرنما به هیچ یک از آرمان   

اولین کسانی   اما نیز  شکست هستیم و خشونت و گواهی. 

دریابیم بکوشیم  کردیم  آغاز  که  در    هستیم  و  که هستیم 

 خواهیم کرد.  آینده چه 

متون " واقعی  نیمه  خیال،  نیمه  ادبی،  نیمه  صفحات  در 

جذاب اسرارآمیز،  شکل،  بی  متوجه "مشروطیت،  ؟ 

شد  آرزوهامان شدیم و چیزی که اگر به واقعیت تبدیل می

بخشید. اما از صفحه مان معنا مییافت( به زندگی)تحقق می

 روزگار محو شد.  

سر نمی بریم، با هیچ    نظم و هماهنگی در جهان بهما با    

شود چه؟ چرایش را باید جست!  چیز هماهنگ نیستیم، می

 اش اما روشن است، ماییم! نتیجه

 ما آرزوی غم و شادی داریم.  

می   خود  در  را  زندگی  نوع  چندین  در  امکانات  اما  بینم، 

سر   به  مطلق  امکان  عدم  اعماق  در  خویش  پنهان  ضمیر 

   برم.می

 و بینوایی!  مضحکه و بینوایی! مضحکه

بیان،  ")توماس( مان:     از  زاییده  لذت  اگر  روح،  شناسایی 

   "کشد.هشیار و خوشحال نسازدمان، قطعا به غم و سودا می

-هرگز نبرده است. لعنت بوده است. به جز برای پاورقی  

نویسان، لعنت بوده است. صادق چوبک کوری و غربت، بهرام 

جوانم مصادقی  خودکشی،  هدایت  صادق  نوچهر  رگ، 

شیبانی اوور دوز، احمد شاملو، بیماری. لعنت است زیرا در  

 ذات خود جدایی دارد.  

هایی  زیرا طنز ـ بی ایمانی ـ مخالفت، حس و دانایی دره  

کنند )این  هستند که او را از بشریت دور و به او نزدیک می

 افتد(! دوری اتفاق نمی

 شوم غالم! ازده میها شاهم ـ ساعت یصبح

ندگان پادشاهان اقتدارند! و شوفران تاکسی قاتالن/  نویس  

 کنند! ای که با مرگ مبارزه میغالمان بالقوه

 نویسندگان بورژواهای ورشکسته نیستند! گواهند آقا! 

 سگ و شاه است نویسنده نزد ما.  

 

2 -Image    در اینجا به معنی تصویر تصوری 
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کاریر"   کلود  می1ژان  که  پژوهشی  سبب  به  بر  :  و  کردم 

فیلمنامه روحسب  یک  بود  راه  در  که  متخصص ای  از  ز 

کتاب   مولف  ساکس،  اولیویه  روان  و  که  "اعصاب  مردی 

پرسیدم  که به نظر    2"کردهمسرش را یک کاله تصور می

 او یک انسان طبیعی کیست.  

داستان    است  قادر  که  کسی  شاید  معمولی!  انسان  یک 

  داند از کجا آمده و به کجازندگی خود را حکایت کند. او می

داردرود )گذشتهمی کند،  ای که منظم کار می، حافظهای 

داند به  داند کجاست )هویتش چیست( و گمان دارد میمی

هایی دارد که مرگ آخرین  رود )او برای خود طرحکجا می

این در  پس  روایت  آنهاست(.  یک  جریان  میان  او  صورت  

این   اگر  است.  داستان  است. خود یک  داستانی جا گرفته 

. به هر دلیل روانی و روحی  دفرد ـ داستان بریده شو  رابطه

افکنده می از جریان زمان  بیرون  به  او  باشد، شخص  شود. 

نمی نمیدیگر  کیست.  که  مفهوم  داند  بکند.  باید  چه  داند 

او به چیزی چنگ زده است    دهد. زمان را نیز از دست می

 که ظاهرا وجود نام دارد. فرد، از نظر پزشک، هویت خویش 

از دست داده است. هر چند که ساز و کارهای جسمی او،    را

کنند، او در میانه راه خود را گم  همچون گذشته عمل می

   "کرده، او دیگر وجود ندارد.

فرد می   باره یک  در  را  آنچه  و میآما  در  گوییم  آزماییم، 

اندیشند از مورد جامعه هم صادق است؟ بسیاری چنین می

ه ناتوانی در خلق و حکایت کردن  ه کجمله کوندرا. آن لحظ

شود، از آن هنگام که نتوان خود را به شکلی  داستان آغاز می

طبیعی در زمان جای داد، هم در آنجاست که زنگ خطر  

آید، آنها از خود بریده اند  محو و نابودی ملتی به صدا درمی

حافظه طور زیرا  به  و  است  نیامده  مددشان  به  دیگر  شان 

باید نو کنند و تعمیم بخشند از خاطر برده که  منظم آنچه را  

، آمریکای  های آفریقااند. چنین است سرنوشت برخی از ملت

 جنوبی و به زودی شاید ما نیز.  

 ..... 

سبز کوچک فکرم  به   با خواندن سطرهای پایانی دفترچه
رفت که آخرین نوشته بلند   "مسافر هیچ کجا"  نمایشنامه

 
1Jean Claude Carrière,    نویسنده، سناریست و کارگردان تئاتر 

 

نم این  است.  دانشور  تامالتی  ایشرضا  بعضی  ادامه  آیا  نامه 
 اند؟   نیست که در این دفترچه ثبت شده

 
 
 

 دو داستانک از رضا دانشور 
 

 هیوال و تلخک 

عادت   که عیالش  بود، مخصوصاً  زبانزد همه  خست تلخک 

و   بزرگ  قالی  وقتی  ببرد.  همه  پیش  را  شکایتش  داشت 

. معروف  گرانقیمتی خرید قدغن کرد روی آن جارو بکشند

خورد. حقیقت اما این اش را میهای خانهک آشغالشد تلخ

زد زیر فرش. شاید هم از خست نبود ها را میبود که آشغال

 ترسید. زخم میو از چشم

طرف  طرف و آنهر حال تلخک برخالف زنش که دائم این  به

ها که زیر فرش زیاد  زد، خیلی رازدار بود. آشغالحرف می

خوردن. به سبب بعضی    د به تکان تکان شدند شروع کردن

ای از این بابت به کسی نگفت. فقط  مالحظات، تلخک کلمه

 در اتاق را قفل کرد. 

2L’homme qui prenait sa femme  Olivier Sacks, « 

pour un chapeau », Ed, Seuil , 1985, Paris  
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»می گفت  همه  به  را عیالش  عزیزش  قالی  دزد  ترسد 

 «.بدزدد

گشت خانه در اتاقش را از تو  بدین ترتیب وقتی هم برمی

 .بستمی

 .نیامدبار، روزها گذشت و تلخک از اتاق بیرون یک

خوشحال بود و به روی خودش نیاورد. هفته شد  زنش هم  

ها را خبر کرد و در  و زن ترسید دردسر ایجاد شود. همسایه

 را شکستند و رفتند تو.

هایش را خالل  هیوالی بزرگی روی قالی نشسته بود. دندان

ای کرد. با چوب و چماق افتادند به جان هیوال. هر ضربه می

 رفت. ا میاک زیادی به هوزدند گرد و خکه می

ساعتی که زدند تمام هیوال شده بود گرد و خاک و نشسته 

ها را ریختند توی بود روی قالی. قالی را تکاندند، خاکروبه

تر و تمیز سر   کیسه پالستیک و دادند دست سپور. قالی 

جایش ماند. از تلخک دیگر خبری نشد و عیال مربوطه از  

 .هفت دولت آزاد

 ترتیب 

 اه و این معقول بود. ماه افتاده بود به چ

 فه شود.خ آب در  شاید داند،می که    -

 سخت پکر شد تلخک. 

 .ته آن افتاده. نیست که شوخی    -

پا کرد.   از جایی دست و  جلدی رفت طنابی، هر جور بود 

یک سر آن را به کمر خود بست و سر دیگر را قالب کرد و  

 رها کرد ته چاه... 

 خدا  شکر    -

های براق  سنگ بزرگ از خرسنگ تخته  ... گرفت به نوک یک

 ی گنگ بیچاره. این سیاره

 که شاید تا حاال حسابی چاییده باشد -

زور زد تا تکانش داد و از جا کندش. گرچه خودش به پشت 

افتاد توی الش و لوش آن دور و بر. اما حاال ماه آن باال بود  

 و متشکر.

ب  فکر کرد: شکر خدا،   االخره هر چیزی سر جایش تلخک 

 هست، اقالً، حاال 
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 نصرتی اصغر

 
 شبق چون درخشان

 یک بر مکثی و شهریاری خسرو هایکوشش به نگاهی

 کتابش

 

 سخن پیش

 به (1) فرصتی در این از پیش شهریاری خسرو یباره در 

 مختصر کالمی چند «برونمرزی تاتر آرشیو» تکمیل یبهانه

 و تشتاف من یاری به بعد اندکی هم او خود و امنوشته

 آن در .کرد تمام حدی تا را کار و افزود آن بر (2) ایتکمله

 را او هایکوشش خویش توان حد در داشتم سعی نوشته

 بیشتر اما اینجا در .کنم ذکر تاتر نظری و عملی یعرصه در

 عنوان با او ارزشمند بسیار کتاب یک بر داشت خواهم مکثی

  .«شبق مثل درخشان»

 شهریاری خسرو هایکوشش به نگاهی ابتدا بدهید اجازه اما

 خسرو نظر؛ مورد کتاب به بپردازیم بعد و باشیم داشته

 از هایشانکتاب آغاز در که دیگر بسیاری برخالف شهریاری

 اما وی کنند،می سخن آغاز خود تعریف بسا چه و معرفی

 سریع معروف قول به .نویسدنمی خویش باره در چیزی

 خودستایی و تمجید و تعریف از و مطلب اصل سر رودمی

 هر یا باشد فروتنی حاصل چه رفتار این .دارد پرهیز خویش

 وی شناخت در مرا چون کنجکاوی مردمان کار دیگر، چیز

 حدس به آلوده مستندگویی هرگونه که چرا .سازدمی دشوار

 این از او زندگی ی باره در نوشتن پس .گرددمی گمان و

 بتوان شاید اینترنت در ستجوج با .است دشوار بسیار منظر

 دقیق و کامل چندان اما هم اینها .یافت ایپراکنده مطالب

 ست نگارشی وی یباره در مستند اندک مورد تنها .نیستند

 فقط (5 و 4) منابع باقی و است آمده (3)«پدیاایران» در که

 همه خواندن با .هستند منبع همان کامل یا مختصر تکرار

 شهریاری خسرو زندگی چگونگی به ندانچ باز نیز هااین

 است آمده دنیا سال چه در و کجا دانیمنمی .شویمنمی واقف

 به پس .است بوده چکونه او هنری زندگی فرایند و روند و

 شاید تا که معلومات و بدیهیات همین حد در مانیممی ناچار

 .بشنویم را ها پرسش این پاسخ خودش زبان از روزی

 رشته در دراماتیک هنرهای دانشکده زا شهریاری خسرو

 فارابی دانشگاه از بعد و است گرفته لیسانس نمایشی ادبیات

 هنر شناسیجامعه یرشته در لیسانسفوق اخذ به موفق

 دکترای استرلیا ِ«ویلز ساوت نیو» دانشگاه در .شودمی

 .کندمی دریافت را کارگردانی و بازیگری

 نظری و عملی یکارنامه م،بگذری که او دانشگاهی مدارج از

 تا بوده ایران در که زمانی از یعنی دیرباز، از که شهریاری

 در بعد و کانادا در ابتدا) تبعید به ناچار به که سالهایی

 :است توجه قابل داشته، ادامه (استکهلم

 شده اجرا تبعید در نمایش 17 کنون تا شهریاری خسرو از

 شعر، کتاب 4 صه،ق کتاب 11 داستان، یک همچنین .است

 که پژوهشی کتاب 3 ،(ایرانی تاترورزان با) گفتگو کتاب 5

 11 آخر سر و است، تعزیه باره در انگلیسی زبان به یکی

 محسوب او قلمی هایکوشش حاصل ینمایشنامه کتاب

  (6) .شودمی

 

 دو کتاب که دانندمی خوب تاتر یزمینه در تحقیق اهل

 برای بزرگی کمک چه «یشنما کتاب» عنوان با وی جلدی

 توسط ایران در یکبار کتاب این .هست و بوده هاتاتری

 یگفته به که شد چاپ (1356) کبیر امیر انتشارات

 تازه و است بوده وی تالش کل از بخشی تنها (2) نویسنده

 چند کتاب این خوشبختانه .مواجه بسیار سانسور با آنهم

 انتشارات تهم به و نویسنده توسط (2008) بعد سال

 الزمن نه اما بیشتر، حجم با و تر کامل شکل در «ارزان»

 اهل باز .شد منتشر ،(ریزتر حروف با) خواناتر و ترشکیل

 خودش زمان در جلدی دو کتاب این که دانندمی تحقیق

 یا نمونه و شدمی محسوب نمایشی المعارفدایره یک

 پایان تا اصلن .نداشت وجود آن انتشارش از پیش ایمشابه
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 بسیار زمینه این در پژوهشی هایکتاب ایران در 1357 سال

 توانمی کتاب این بر البته .نبود اصلن یا بود اندک

 کردن مزتب برای فرصتی اگر که کرد ذکر را هاییکاستی

 خواهم آن به جداگانه نوشتاری در یافتم هایم یادداشت

 .پرداخت

 شهریاری خسرو زا دیگری ایبدبینانه اما ارزش با پژوهش

 اسم با 1360 سال در ابتدا «نافرجام هایکوشش» عنوان با

 آن در .یافت نشر آگاه انتشارات توسط (گوران هیوا) مستعار

 ”ایران تیاتر سال صد در سیری„ تا داشت تالش شهریاری

 بعدها تکمیل و تغییر اندک با نیز کتاب این .باشد داشته

 ارزان انتشارات همان مته به باز و نویسنده توسط (1396)

 بیشتر اینجا در نویسنده کوشش .رسید خود سوم چاپ به

 گیریشکل و غربی تاتر فرایند و روند چگونگی متوجه

 دارد نگاهی وی همچنین .است ایران در نمایشی هایگرو

 را آن توانمی که .ایران تاتر رشد راه سر بر اصلی موانع به

 .دانست خود تاریخی سیری در تاتر شناسیآسیب نوعی

 این„ :گویدمی چنین کتاب سخنپیش در نویسنده خود

 سیمای از طرحی ترسیم برای ست کوششی کتاب

 البته ”.سال صد طول در ایران غیرسنتی تیاتر یناشکفته

 الزم را مهمی ینکته تذکر اولیه اشارات همین در کتاب

 بعد ِقاختنا هایسال بدبینی از گ زیدن دوری„ آن و بیندمی

 خوش روند به شدن بین خوش و (1334 سال تا) کودتا از

 تعالی به بیشتر امید با کتاب بخشیدن پایان و بعد هایسال

 ”.ایران تاتر

 شبق چون درخشان کتاب به نگاهی

 گفتگو چند تاتری پژوهش دو این کنار در شهریاری خسرو

 در ذکرش که یادداشتی در وی خود .دارد هم تاتر اهل با

 چهار „ :کندمی حکایت چنین را هاکوشش این رفت، البا

 در گوها و گفت این .است من کارهای دیگر از گو، و گفت

 هاسال و گرفت انجام اسالمی، حکومت نخستین های سال

 گفت که یکی جز و شدند منتشر ازکشور من خروج از پس

 را کدام هیچ ازچاپ اینمونه است، بازان سیاه با گو و

 (2) .”ندیدم

 سه :شودمی منعکس کتاب چهار در گفتگوها این حاصل

 یعنی زمان، آن مشهور بازیگر سه با گفتگو ینتیجه کتاب

 .شودمی مشایخی جمشید و انتظامی اهللعزت نصریان، علی

 نمایش باز سیاه پنج با دلچسب گفتگویی اما چهارم کتاب

 ایران در هاسال همان در نخست گفتگوی سه .است تقلید

 پ شت پس» ،«همراه یاران با» چون عناوینی با ترتیب به

 توسط جداگانه هایکتاب صورت به «طلوع تا» و «سَحر

 انجامش نویسنده یگفته به .شودمی چاپ آگاه انتشارات

 با نصیریان و انتظامی که چرا .است نبوده آسان هم چندان

 ،بوده آنچه از را کتاب انتشار کار بسیار ادعاهای و بهانه

 (2) .کنند می دشوارتر

 در ابتدا که است گفتگوهایی مجموعه که چهارم کتاب اما

 عنوان با 1379 سال به کاوشگران انتشارات توسط ایران

 یگفته به و شودمی منتشر «دارانزنده شب یافسانه»

 برآن را نویسینده مقدمه، حذف و سانسور با آنهم نویسنده

 مثل درخشان» عنوان با بار این ولی دوباره که داردمی

 2019 سال به ارزان، انتشارات توسط باز سوئد، در «شبق

 .کند منتشر

 

 
 با گفتگو پنج حاصل کتاب آمد، نیز باال در که همانطور

 نمایشی عامیانه عنوان تقلید .است تقلید نمایش بازانسیاه

 بدون یعنی .دارد عهده به را آن محوری نقش سیاه که است

 نوع این باره در .باشد داشته وجود تواندمین سیاه نقش

 کاری 50 دهه اواخر تا حداقل بیضایی، بهرام قول به نمایش،

 برپایی برای تالش و پنجاه دهه اما .بود نگرفته انجام جدی

 به تحقیق اهل سوی از که شد سبب بومی و «ملی» تاتر
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 بیضایی باز را غفلت این علت .شود توجه هم تاتر از ژانر این

 ارزش که چرا .داندمی مذهبی نیروهای فشار یمقوله

 نمایش نوع این به نسبت باور اهل و دین نگاه و اجتماعی

 روحانیت که نکنیم فراموش .است بوده آمیزتوهین بسیار

 را مردم توجه که ای وسیله و تفکر یا و گروهی یا  نیرو هر

 بودن حرام حد تا و دانندمی  ضدارزش کند، منحرف آنها از

 .کند خانه مردم روح و جان در ترس تا .برند می پیش را آن

 بسیار کتاب یمقدمه را بیضایی گذرای یاشاره این

 مفصلی شرح مقدمه همچنین .است داده شرح ترمفصل

 چرایی و بازی سیاه با روحانیت دشمنی علت از دارد

 البته .نابودی هاینزدیکی تا نمایشی ژانر این نشینیعقب

 در وقتی ویژه به .است آماری ذکر و منابع از عاری همقدم

 در گریشیعه که کندمی ادعا نویسنده کتاب 17 یصفحه

 بیشتر .است بوده „ اروپایی های دولت تصمیم„ حاصل ایران

 اطالعات مقدمه این همه این با .شویممی منبع ذکر نیازمند

 انندهخو و است کرده ذکر نکته 26 در را ارزشی با و فشرده

 نمایش تا کند می الزم و کلی نگاهی به مجهز را

 کتاب مطالب و بفهمد بهتر را وگوهاگفت و «بازیسیاه»

 .کند دنبال بهتر

 

 
 گرمصاحبه با ”بازسیاه„ پنج نوشتم باال در که همانطور

 حسین از عبارتند هااین .اندنشسته گفتگو به (شهریاری)

 مصطفا و افشار سعدی ده،زا عرب رضا یکتا، محمود یوسفی،

 چندان دلیل، هر به زاده، عرب رضا تن پنج این از .زاده عرب

 از بخش این رو همین از دهدنمی نشان گفتگو به تمایل

 .است مختصر خیلی کتاب

 برای ایوسیله یک بلکه نیست، گفتگو یک فقط اما کتاب

 نمایش نوع این به شناسانه جامعه نگاهی به یافتن دست

 محیط از گسترده تصویر آوردنبدست برای ایسیلهو است؛

 معنای در آن هنری و عام معنای به ایرانی جامعه فرهنگی

 و تقلید هایگروه درونی فضای لمس برای امکانی .خاص

 سیاه اجتماعی و شخصی مشکالت با همدردی حس یافتن

 شناخت ما تا کندمی کمک هاگفتگو همچنین .بازان

 تمرین شیوه نمایش، یک گیریشکل چگونگی بر تریدقیق

 و نقش با .بیابیم را سیاه نقش آموختن یشیوه ها،نقش

 هایگروه نام با .شویم آشنا «شادمانی هایبنگاه» کارکرد

 و تاتری هایسالن و هاگروه این تجمع محل البته و تقلید

 آشنا شده،می اجرا آنجا در نمایش نوع این که ”هاکافه„

 تاریخ به متاسفانه امروزه که هاییمکان و نامها .شویم

 پنج این البالی در .اندمانده خاطرات در تنها و اندپیوسته

 از که ایرانی دیگر بازسیاه 10 از حداقل خواننده گفتگو

 آمده میان به سخن کردند،می کار ژانر این در قاجار دوران

 هخوانند زادهعرب مصطفا با گفتگو در مهمتر همه از .است

 سیاه نمایش یک در مهم هایصحنه ینمونه از برخی با

 .شودمی آشنا ،«حساب تصفیه» یا «پرحرفی» همچو بازی،

 هایتیپ یا هانقش به واقف ما که هاستگفتگو همین در

 ،«حاجی» ،«سیاه» همچو تقلید، نمایش یک اصلی

 و البته .گردیممی «ش لی» ،«پوشزن» ،«پوشجوان»

 تکراری های پرسش با و جور یک ها گفتگو خوشبختانه

 توجه با هم، دهندگانپاسخ خوشبختانه باز و نیستند همراه

 و عاطفی هایمکث و هاپاسخ شیوه از مختلف، روحیات به

 را کتاب خواندن این و .برخوردارند متفاوتی هنری

 .کندمی تربخشلذت

 مورد مختلف انحا به گفتگو پنج هر در موضوع چند اما

 و شاه دوران در سانسور تفاوت  :است گرفته قرار پرسش

 دشواری و نمایش نوع این اجتماعی هایگرفتاری شیخ،

 هاپرسش این .تقلید هایگروه درون مشکالت و مالی های

 و هنری کیفیت بازیگران، روحیات شناخت به بزرگی کمک

 بخش ترینشیرین .کندمی نمایش نوع این شناسانهجامعه

 شیرین و تلخ خاطرات حکایت لحظات من نظر به کتاب
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 را خواننده که ست گوییخاطره همین .هااست«هسیا»

 اما .کندمی غم انبوه دچار لحظاتی و شادی از سرشار گاهی

 یجلوه کتاب به که ستانسانها این با همدردی حس همین

 .است بخشیده انسانی

 نمایش یویژه هایواژه برخی با همچنین ما کتاب این راه از

 «سردسته« یا (گریم اتاق) خانهصورت همچو تقلید،

 مهمی نکات از بسا چه .شویممی آشنا ،(گروه سرپرست)

 بازیگران، دستمزدهای ها،نمایش ورودی بلیط قیمت چون

 تاترها، یا شادمانی هایبنگاه توسط دستمزدها کشیدن باال

 ندگوبل نقش و آمدن نمایش، نوع این توسعه در زارالله نقش

 هنر فرهنگ توسط بازیگران این درمانی بیمه با تاترها، در

 ورود با اسالمی، حکومت توسط آن شدن قطع و شاه زمان

 واقف آنها، ممنوعیت بعد و تلویزیون به هاچیتقلید

 .گردیممی

 واقع به دارد بازانسیاه زندگی بر جدی مکثی وقتی کتاب

 این بیشتر .ست اجتماعی عمیق زخمی بر دردناکی توقف

 چرا .اندشده مطلق کوری یا بینایی ضعف دچار بازانسیاه

 کردن سیاه برای که (شده سوخته پنبهچوب) موادی که

 .است بوده مضر شدیدا چشم برای کردندمی استفاده چهره

 سال 60 بازان سیاه معروفترین از یکی مصری مهدی مثلن

 اشنوایین و چشم درد عزلت، در خود اما خنداند را مردم

  .کرد سپری را زندگی پایان

 و شیرین خواندنی، جالب، مطالب آنقدر کتاب سراسر در

 در آنها از بخشی حتی ذکر که دارد وجود تلخ هم گاهی

 تفنن و تنوع برای که نباشد بد شاید اما .نیست میسر اینجا

 اینجا در خوانندگان برای را کتاب از هایتکه شده، که هم

 :کنم ذکر

 به /افراد ورود چگونگی هاخاطره ترین شیرین از یکی

 از یکی نمونه برای .است سیاه ایفای و تقلید نمایش

 است؛ ماهری اهللذبیح بازانسیاه ترینقدیمی
 .آمد دنیا به شاه، الدینمظفر سلطنت هایاول خاناهللذبیح„

 را او گی،بچه در .رفت میان از هم، او (؟) پیش سال چند
 گذاشتند قاجار دربار زرگرباشی الممالک،عصنی حاج پیش

 روز، یک ماه هر الممالک،صنیع .بگیرد یاد زرگری تا
 حوض دیوارهای تا بردمی را دربار یهازرگرخانه شاگردهای

 هاخواجه .بشود تمیز تا بدهند تراش را گلستان باغ و ارگ

 آنها با و شدندمی جمع آنها دور درباری، هایسیاه غالم و
 ادعای آوردن در به کرد شروع خان اهللذبیح .زدندمی فحر
 و بزنن حرف (فارسی) درست توانستند،نمی که هاغالم این

 .بفهمانند مقابل طرف به را شانهایحرف مفهوم گاهی
 زرگرخانه به بازار، کارگاه از را ماهری اهللذبیح المملک،صنیع

 زرگرها شاگرد ،هاکارگاه تعطیل از بعد .کرد منتقل دربار ی
 جمع میدان، سبزه در جعفر کربالیی یخانهقهوه در ،

 هایحرکت و لهجه تقلید با ماهری، اهللذبیح و شدندمی
 اهللذبیح هم روز یک .خنداندمی را همه درباری، هایغالم

 رفت جعفرنایب اکبر پیش زرگرآباد، یخانهقهوه در ماهری،
 که خواست او از و داد اننش را هایشتقلید از چشمه چند و

 روزها، آن .بدهد نشان او به را بازیکارسیاه فن و فوت استاد،
 شده پیر تیمور بابا .بود مشهوری بازسیاه جعفر، نایب اکبر
 56 و 55 .ص) .”بود گرفته را جایش جعفر نایب اکبر و بود

 (کتاب

 
 ز،باسیاه برای هاتوانایی و هامهارت از یکی کتاب یگفته به

 تقلید توان هرچه .است بوده ایران مردم هایلهجه تقلید
 می باال هم باز سیاه ارزش داشت،می سیاه بیشتری یلهجه
 او از را باال یخاطره که یوسفی همین قول از مثلن . رفت
 بازسیاه سال 65 ماهری اهللذبیح که خوانیممی کردم، نقل
 ترکی و نهاوندی نطنزی، قزوینی، اصفهانی، هایلهجه و بود
 عمر اواخر در نیز ماهری متاسفانه .زدمی حرف خوبی به را

 (58 و 57 .ص) .بود داده دست از را خود بینایی و شنوایی



 18  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

135 

 

 ناصرالدین) ناصری ی دوره در هامطرب یوسفی یگفته به

 و مستمری از که هادرباری :بودند دسته سه به (شاه
 به که هاییدسته .ندبود برخوردار دربار یماهانه دستمزد

 دو درجه به نداشتند راهی اشراف و اعیان هایخانه و دربار
 پرداخت به موظف دسته دو این .شدندمی تقسیم سه و

 امور سرپرست به خود یساالنه درآمد از (مالیات؟) مبلغی
 در یوسفی اینکه جالب .بودند (مطربان باشی) دربار هنری

 تصریح را قلیدچیانت و هامطرب میان تفاوت همینجا
 کریم و بزاز اسماعیل ورود زمان از را تقلید گروه و کندمی

 (61 و 60.ص) .داندمی ایشیره

 
 مکان گیریشکل چگونگی و تحوالت گفتگوها سیر در

 سیار هایگروه از .گیردمی قرار بحث مورد هانمایش اجرای
 یارتت» تا شاهی ده وردوی با هاخانهقهوه از .ثابت محل تا

 اطراف های سالن از .پورشاه خیابان در «قفقازی بیک علی
  .«نو شکوفه» تا قزوین میدان

 خواننده تا بنویسم زادهعرب مصطفا از هم خاطره یک
 شاید و شود آشنا بیشتر تقلیدچیان  کاریشیرین با عالقمند
 :شود کتاب اصل خواندن برای تشویقی

 … مهمانان از یکی … رفتیم عروسی یک به شب یک„
 توی بیندازی را مفتخور ارباب این خواهد،می دلم» گفت
 حوض لب کشاندم کم کم را ارباب بازی حال در … .حوض

 ارباب .حوض توی انداختم کرد، غفلت که لحظه یک در و
 دیدم که من .زدن پا و دست به کرد شروع نبود، بلد شنا که

 که گرفتم را اشدست و شدم خم شود،می خفه دارد
 و کشید مرا دست و نکرد نامردی هم او .بیرون اشبکشانم

 ریسه خنده از عده یک حاال، .حوض توی افتادم هم، من
 تمام و بکشند بیرون حوض، از را ما خواهندمی و روند می

 .ص) .”کنندمی ضعف و غش خنده، از دارند تماشاگران
242) 

 روایت بعد صفحه یک زاده عرب که هم دیگر یخاطره
 فردا» گفت سرشار اکبر روز یک „ :ستخواندنی کند،می
 استخر بود قرار … کرج راه در … «داریم برنامه ساعت نیم

 بخش از یکی .کنند افتتاح بازی،سیاه با را ناسیونال ایران
 مادر .آب توی افتدمی بچه، یک که، بود این نمایش های
 و بآ توی پریدمی باید نمایش سیاه و کشیدمی جیغ بچه،
 من که ناشی شناگری با ببینید حاال .دادمی نجات را بچه

 کار بود، ما قرار که ساعت نیم جای به .داد روی چه باشم،
 شب، نیم بعداز ونیم دو تا و شد شروع بعدازظهر نیم دو از ما

 .ص) .”دادند ما به تومن، پانزده آید می یادم .داشت ادامه

243) 

 نمونه دو به اما است اربسی کتاب در اینچنینی خاطراتی
 کمبودهای سراغ به گذرا نگاهی با روممی و کنیممی اکتفا
 :کتاب

 (69 و 46 .ص جمله از ) کتاب جای چند در گرچه -1

 است، شده نمایش نوع این در زنان نقش به  گذرا هاییاشاره

 یدرباره جداگانه گفتگوی یک یا جدی مکث یک جای اما

 که نکنیم فراموش .ستخالی کتاب رد آنها خود با یا و زنان

 از بیشتر مراتب به نمایشی هایگروه این در زنان مشکالت

 بوده گرپرسش جدی یوظیفه این شاید .بود مرد بازیگران

 .زد می زنان نقش و وضع به هم نقبی گفتگوها البالی که

 ای .گفتمی آنهاسخن تاثیر و حضور یا ورود چگونگی از

 مطربان ی سردسته خود که انهاچه نان،ز از تن چند با کاش

 های نقش تقلیدگر هایگروه در که آنها چه و بودند زنانه

 سر بر بزرگی مانع نقص این .شدمی گفتگو داشتند، فرعی

 .است تقلیدگر های گروه باب در کتاب بودن کامل راه

 مثلن) تاریخی هایاشاره وقت به بود بهتر گفتگوها در -2

 را رخدادها دقیق تاریخ زیرنویس در نویسنده ،(55 .ص

 کار توانست می اینچنانی هایزیرنویس .کردمی مشخص

 بزرگی کمک و کند همراه بیشتری دقت با را بعدی محققان
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 هم را شهریاری آقای کتاب به اینکه ضمن .باشد آنها برای

 .کردمی تاریخی مستند یک به ترنزدیک

 در آنها توضیح و (نمکا و نام و کتاب) نمایه یک جای -2

 .ستخالی کتاب پایان

 و زمان آن نمایشی هایسالن یا اصطالحات برخی شرح -3

 .ستخالی کتاب در هم آنها سقوط و صعود چگونگی

 در بازی،سیاه هنر ی باره در فشرده، شرح یک همچنین -4

 کتاب پایان یا مقدمه در آن روند چگونگی و ورود تاریخ باره

 .هست که کند آن از ترکامل را کتاب توانستمی

 (128 تا 105 صفحه از) کتاب وسط هایعکس کاش ای -5

 یا کتاب خواندن وقت به تا داشت اییاشناسنامه توضیح

 دو هم نگارنده .شدمی آنها شناخت یوسیله آیندگان برای

 کسی چه به بدانم آنکه بدون امآورده را کتاب این از عکس

 .است متعلق

 بسیار، شیرین لحظات و خاطرات با کتاب این رد اینهمه با
 نمایش مراکز تقلید، هایگروه فراوان، تخصصی های واژه با
 همگی که شویممی آشنا بسیار بازیسیاه هایسالن و

 کتاب این خواندن از شخصا من .هستند جالب و خواندنی
 به همه، به رو همین از .آموختم بسیار و بردم لذت بسیار
 برای و کنممی توصیه را آن خواندن اتر،ت اهل ویژه

 .دارم ترافزون هایکوشش و موفقیت آرزوی آن ینویسنده

 (چهره) نصرتی اصغر

 

 2021 فوریه 24 کلن،
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 جالل رستمی 

 
 نگاهی دیگر به طاعون 

گویند: زیاد طول  میشود مردم  زمانی که جنگی آغاز می»

و شک  بدون  ابلهانه.  است  کاری  زیرا  کشید!  با    نخواهد 

ن گفت جنگ کاری است ابلهانه ولی با این  تواقاطعیت می

 کشد. وجود خیلی طول می

ماند.  می  باقی  تمام  با سماجت  اگرانسان   بالهت همیشه 

 همیشه به خودش فکر نکند، متوجه  این امرخواهد شد. 

همین انسان ها بودند،    شهریان ما ماننددر این رابطه ، هم

، بگوییم  دیگری  طور  کردند،  می  فکر  خود  به  آنها    آنها 

رااومانیست طاعون  که  بودند  نمی  هایی  و  جدی  گرفتند 

انسان   که  بیماری  آنرا  و  نداشتند  طاعون  به  اعتقادی 

خاطر همین  به  دانستند  نمی  شود،  خود    درگیرش  پیش 

یک می است،  واقعی  غیر  می    گفتند:  که  است  بد  رویای 

گذرد. اما یک رؤیای بد همیشه زودگذر نیست. از یک رویای 

رؤ تا  انسانبد  دیگر  بد  مییای  تلف  زیادی  و  های  شوند 

از را  آن  که  دلیل  این  به  اول،  درجه  در  قبل   انسانگرایان 

از  پیش بیش  گناهی  ما  همشهریان  بودند.  نکرده  بینی 

اموش کرده بودند قانع  آنها خیلی ساده فر دیگران نداشتند،

می فکر  آنها  آن باشند.  برای  چیز  همه  ها  کردند 

نها چیزی را که جدی نمی گرفتند طاعون  امکانپذیراست و ت

دادند، خودشان را برای به کسب وکار خود ادامه می  بود. آنها 

آماده می کردند آن   مسافرت  داشتند.  را  نظرات خود  ها  و 

طاعون فکر کنند که به مسئله چگونه می توانستند در باره 

تغیر و  بحث   آینده  و  زندگی   دامن  محل  گوناگون،  های 

ولی تا زمانی    کردند. ا خود را آزاد احساس میهزد. آنمی

  «کس آزاد نیست.که یک مصیبت اجتماعی وجود دارد هیچ

   آلبرت کامو: طاعون

 
  کالسیک  اثر  یک  حال   و  شده  خوانده   قبالً  که  را  رمانی   آیا

  دوباره  بایستی   می  را،  محسوب می شود  جهان  ادبیات  در

 که   یبرخ  نظر  به  است  ممکن   سئوال  اینجواب     خواند؟

 گزاره   این  اما  ،  کردن  باشد  تالف  وقت    اندخوانده  را  کتاب

  را  ها  رمان  از  برخی.  کند  نمی  صدق   طاعون  رمان  درمورد

بارها  ی جدیدی  یا بنا بر انگیزه  بنا به مناسبتی و  توان  می

ازنو  دوباره  که  کالسیکی  های  رمان  نیستند  کم  خواند. 

  ها   رمان  گونه   این   اعتبار.  راهی بازار کتاب شده اند  ترجمه و

  .نیستند محدود

 شده   منتشر  1947  سال  در  که  ،  کامو  آلبر  نوشته«  طاعون»

 روز   به  هم  هنوز  21  قرن  در  که  هایی است  رمان  زمره  در  ،

 .است مطرح و

 
استاتهامطاعون    رمان .  جهان  هایعدالتیبی  علیه  ی 

را توصیف میشهر  ابتدا  در   نویسنده ا ران یای  نام  به    کند 

الجزایر واقع  شهری بزرگ که در شمال غربی کشور ،وهران

چگونه »نویسد  کامو در توصیف خود از این شهر می  .شده

بدون باغچه   و توان از یک شهر، بدون کبوتران، درختانمی

ت بالها،  صدای  آن  در  که  شهری  داد.  ارائه  زدن    صویری 

 « …توان شنیدها را نمیخش برگخش پرندگان و
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برای» عملی  روش  که    یک  است  این  شهر  یک  شناختن 

چگونه در آن    ببینی مردم در آن چگونه عشق می ورزند و

رمانش تصویری    همین شهر که کامو در آغاز «.  می میرند.

  توسط  ترسیم می کند، ساکنانانش  ناگهاناز آن را برایمان  

مورد هجوم واقع می شوند و    طاعون  ناقل باکتری  موشهای

 طاعون   مردم را به  ز روز پیشروز بیشتر ا  این باکتری هر 

 است،   شدن  بسته  حال  در  شهر  های  دروازه.  کند  می  مبتال

  آنها  های  خانواده  و  میرند  می  هولناکی  شرایط  در  بیماران

 .ندهست قرنطینه در

هنگام خروج    ریو  برنارد   دکتر  ،  آوریل  شانزدهم   روز  صبح"

  یک   ها پایش به طور تصادفی بهپلهبین راه در   اشمطب  از

رمان طاعون در حقیقت از   ". مرده برخورد می کند  وشم

  ریو.  شود  می  آغاز  جزوم  همین جا و به همین شکل ساده و 

استفاده از    با   می کند   سعی   که  تهس  شهر  پزشکان  از  یکی

 . کند  مبارزه طاعون  گیریهمهبا   ی ممکنروشهای همه

 
اش حاکم می  زندگی مردم  بر   و  تنها عدالتی که در این شهر

مرگ است. زیرا سایه محکومیت خود را برسر همه به شود  

می برای .  افکندیکسان  مختلفی  پیامدهای  طاعون  فاجعه 

گیر ارزش  همههمه مردم به همراه دارد، سیاهی این بالی  

آورد و برای دیگرانی آنرا نابود می  زندگی را به یاد برخی می

برابر.  کند در  کامال    برخی  مقاومت  بدون  سرنوشت  این 

و جان خود را از دست می دهند. برخی    یم می شوندتسل

روبرو شدن با یک مصیبت که  .  آن فرار می کنند  از  دیگر

گرایی  به پوچانسان شناخت درستی از آن ندارد می تواند  

  .طاعون است  از منجر شود، که خود کشنده تر

چندالیه و پیچیده است اما به    رمان کامو یک رمان بسیار

دهد می  نشان  مرگباروضوح  خطر  یک  برابر  در  مردم    که 

درابتدا رفتار بسیار انسانی  :  چگونه واکنش نشان می دهند

انیان  قرب   کنند با از خود نشان می دهند، به دیگران توجه می

رفته رفته عمق   و بازماندگان آنها همدری می کنند، اما بعد

دهد که هر کس به خودش  ها را به جهتی سوق میفاجعه آن

عالوه بر این ، افراد زیادی در ا ران هستند که . فکر می کند 

  و   در ابتدا حتی نمی خواهند چیزی درباره طاعون بشنوند

   . بدانند

برابر این واقعیت    را در  مروز، ما رمان کامودر شرایط کرونایی ا

دهد که برای زنده ماندن و در امان ماندن از یک  رار میق

دی گرفت و سپس با  آنرا ج  فاجعه، ابتدا باید آن را شناخت،

اپیدمی یا پاندمی را    بخواهیم هر  حتی اگر.  آن مبارزه کرد

آنرا منکر از آن،  شویم، هیچ    به رسمیت نشناسیم و فراتر 

»مرگ« است کم نمی    که همانا  واقعیت مهلک آنهاچیز از  

   کند.

 
بهتر می  را هم  "طاعون"هرکسی که کتاب   بخواند  اکنون 

می احساس  بهتر  نه،  بیماری    کندفهمد،  تحت  زندگی  که 

 به چه معناست .  همه گیر کرونا 

 

تغیر یافته متن کوتاهی است   این مطلب ترجمه ی تقریباً 

آل نوشته  طاعون  مورد  در  من  روزنامه که  کاموبرای  برت 

ام بدون  نوشته   General Anzeigeآلمانی زبان     محلی

اینکه خواسته باشم به جوانب دیگر این رمان )که بسیار هم  

مورد آن نوشته شده( بپردازم فقط مسأله محوری آن که در  

طاعون است مورد توجه ام بوده است. برای نوشتن این متن 

 ه است. از ترجمه آلمانی آن استفاده شد
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 دانالد هال 

 
 میان انزوا و  تنهایی  

 ترجمه فارسی: گیل آوایی 
در هشتاد و هفت سالگیِ خود، منزوی هستم. من به  

ک طبقه از خانة روستایی که خانواده ام از  تنهایی در ی 

در آن    م(   – ) جنگ داخلی امریکا  زمان جنگ داخلی  

پس    هم ،  1کیت زندگی می کنم. مادربزرگم  می زیست،  

از مرگِ پدر بزرگم، تنها در اینجا زندگی می کرد. سه  

او می آمدند. در سال   به دیدار  او در    1975دخترش 

م و  و هفت سالگی در گذشت  نود  او  سن  به جای  ن 

نشستم. چهل سالِ عجیبی که من روزهایم را تنها بر  

روی صندلیِ روکشی  روی یکی از دو صندلی گذراندم.   

شدة آبی در اتاق نشیمنم از پنجره به انبار قدیمیِ رنگ  

نگاه می    2رایلی نشده، طالیی و خالی از گاوها و اسب  

کنم. به گل الله نگاه می کنم: به برف نگاه می کنم.  

مکانیکیِ  صندلیِ  این    3روی  و  نشسته  پذیرایی  اتاق 

م. من  پرگردها را می نویسم و حروف را انشاء می کن

اخبار تلویزیون را هم می بینیم. اغلب بدون این که به  

آنها گوش کنم در انزوای بسیار آرامبخش، لم می دهم.  

 
1 Kate 
2 Riley 
راحتی می توان آن را تغییر داد.   منظور صندلی راحتیست که برای  3

 نوعی مبل یک نفرة قابل تغییر 
4 Linda 

5 New Hampshire 
6 Maine 

7 Manhattan 

کسانی می خواهند به دیدارم بیایند اما عموماً من آنها  

) ترجیح  م. خلوت خودم را حفظ می کنم  را نمی پذیر
دو شب در هفته می آید. دو تن   4لیندا . م(  –می دهم 

و    6مِین که در    5نیوهمشایر بهترین دوستانِ مَردَم از  از  

زندگی می کنند، هر از گاهی  سری به اینجا    7منهتن 

هفته   در  ساعتی  چند  زنند.  کارهای    8کارول می 

انجام می دهد   را  لباسهایم  قرصهای مرا  شستشوی  و 

می شمارد و خوردنِ داروهایم را پی می گیرد. من در  

از پیشم می رود،  انتظار حضورش هستم و و قتی هم 

احساس آسوده ای دارم. گاه گاهی بویژه شبها، انزوای 

من نیروی آرامبخشش را از دست می دهد و تنهایی  

جای آن را می گیرد. من از اینکه انزوای من به من باز 

 خوشحال می شوم.   می گردد

زاده شدم. من تنها فرزند بودم. در مدت    1928در سال  

که    10اسپرینگ   گلنو دبستان    9ی رکود بزرگ اقتصاد 

برادر  و  بدون خواهر  ما  از  بسیاری  بود،  هشت کالسه 

اما   داشتم  رفیقی  مان  محله  در  گاهی  از  هر  بودیم. 

دوست    11اکسل   چارلیرفاقت هرگز به درازا نمی پایید.  

مدلهای  داشت   کاغذی  دستمال  و  سبک  چوبِ  با 

اما دست و   بودم.  پا  هواپیما بسازد. من هم همینطور 

می   کاغذی  بالهای  میان  در  سیمان  و  بودم  چلفتی 

تمبر   من  بعدها،  کردند.  می  پرواز  او  مدلهای  ریختم. 

هم همینطور    12بِنِدیکت   فرانک جمع آوری می کردم و  

ر کالسهای  بود. از جمع آوریِ تمبر هم خسته شدم. د

  بارابارا هفت و هشت دخترها نیز بودند. یادم هست که با  

8 Carole 

جهان    9 تاریخ  در  اقتصادی  رکود  بزرگترین  اقتصادی،  بزرگ  رکود 

ادامه یافت. پانزده میلون امریکایی    1933تا    1929صنعتی بود که از  

) گفتاوری و  <نزدیک به نیمی از بانکها ورشکست شدند.بیکار بودند و  
 ترجمه از سایت تاریخ در اینترنت( 

10 Spring Glen 
11 Charlie Axel 

12 Frank Benedict 
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هنگامیکه  در    1پاپ  داشتم.  همخوابی  او  تختخوابِ 

مادرش با دلواپسی حواسش به ما بود ما با لباس کامل  

و جدا از هم بودیم. بیشتر وقتها،  پس از مدرسه دوست  

داشتم تنها در سایه ای در اتاق نشیمن نشسته و درس  

می گیرفتم. مادرم خریدها ی خانه را انجام می  داد    یاد

زی می کرد: پدرم در دفتر کارش  یا با دوستانش بریج با

 درآمدهایی می افزود که من آرزویش را داستم.

را ترک می کردم تا با   2کانِتیکات تابستان، روستایم در 

، یونجه و مانند نیوهمشایرپدربزرگم در همین کشتگاه 

. او را که   هر بام و شام از هفت    .آن جمع می کردم

تماشا    3هالتسین   گاوِ نهار  شیر می دوشید  می کردم. 

،  4برای خودم ساندویچ پیاز که میان دو تکة ک ل فتِ نان 

 بود، درست می کردم. از این ساندویچ پیشتر گفته ام.  

در پانزده سالگی برای ادامة آخرین دوسال دبیرستان  

می    از  اکستررفتم.    5اکستر به   کالج  به  آموزشی  نگاه 

ا من از آن  را آسان می کرد ام  6هاروارد خورد و رفتن به  

پانصد دانشجوی همانند، هر دو نفر در یک    -متنفر بودم 

اتاق، بودند. انزوا و خلوت ترسناک بود اما من تالش می  

کردم به آن دست یابم. برای قدم زدنهای طوالنی می  

ر یک اتاق عجیب  رفتم، سیگار می کشیدم. خودم را د

می یافتم و همانجا تا جایی که می توانستم می ماندم  

می خواندم و می نوشتم. شنبه شب، بقیة دانشجویان    و

در میدان بسکتبال می نشستند، یا مشتاقانه فیلم تماشا  

 
1 Barbara Pope 
2 Connecticut 

3 Holsteins ی شیرده در شمال  هولستاین یا هولشتاین، نوعی گاوها

آنها از هلند) فریسلند   آلمان)  امریکاست که اصلیت  و شمال هلند( و 

 ) گفتاوری از ویکیپدیای انگلیسی( شلسویگ در شمال آلمان( می باشد.
4  Wonder Bread     منظور نام تجاری نوعی نان در شمال آمریکاست

 تولید و توزیع می شد. 1921از 
5 Exeter 

6 Harvard 
7 Oxford 

8 Ann Arbor  .شهری در ایالت میشیگان امریکاست 

انزوای   از  و  ماندم  می  خودم  اتاق  در  من  کردند.  می 

 خودم لذت می بردم. 

نفره و دونفره بودند.    در کالج، سوئیتهای خوابگاه یک 

بودند    سه سال در یک اتاقِ پ ر از وسایلی که از خودم

زندگی کردم. در مدت سالهای پایانیم، توانستم سوئیتِ  

و   نشیمن  اتاق  و  خواب  اتاق  کنم:  حفظ  را  نفره  یک 

، من دو اتاق برای خودم  7اکسفورد دستشویی حمام. در  

ویی  داشتم. همه داشتند. بعد من کمک هزینه دانشج

داشتم. بعد کتابهایی نوشتم. سرانجام بخاطر بدآمدنم  

آن    –ل یک کار گشتم. با نخستین همسرم  از آن، دنبا 

وقتها مردم زود ازدواج می کردند: ما بیست وَ بیست و   

بود سالمان  در    - سه  در    8اربر   انمن  و  شدم  ساکن 

دانشگاه میشیگان ادبیات انگلیسی تدریس می کردم.  

دم و در باال و پایین راهروها قدم می  عاشق قدم زدن بو

  توماس گفتم یا شعرهای  می    10جویس و    9ییتس زدم. از  

را با صدای بلند می خواندم.    12ماروِل  اندروو    11هاردی 

این عالقه ها کمتر با انزوا جور می آمدند ولی در خانه،  

می   شیروانی  زیر  کوچک  اتاق  یک  در  را  وقتم  من 

کر می  کار  شعرها  روی  و  سرشارِ  گذراندم  هوشِ  دم. 

بود. ما با هم زندگی    همسرم بیش از پرداختهای ادبی

فقط وقت   بزرگ می شدیم.  از هم  می کردیم و جدا 

کمی از زندگیمان؛ مهمانیهای جمعی را خوش داشتم.:  

کوکتیلِ   مهمانیهای  یک  اربور  اناز  از  که  دریافتم   ،

مهمانی آخر هفته به مهمانی دیگر کشانده می شدم.  

9  Yeats   (William Butler Yeats    متولد )و    1865ژانویه    29

، شاعر و نویسندة ایرلندی، یکی از شناخته  1939ژانویه    28درگذشت  

ایالت   سناتور  دوره  دو  نیز  و  بیستم  قرن  ادبی  های  چهره  ترین  شده 

 نگلیسی( اینترنت ا  ایرلندِ آزاد بود.) گفتاوری و ترجمه از 

10  Joyce  (Joyce James Augustine Aloysius  و نویسنده   )

و درگذشت    1882فوریه    2شاعر، آموزگار و منتقد ادبی ایرلندی) متولد  

 ( 1941ژانویه  13
11  Thomas Hardy    یکی    1928و درگذشت    1840جون    2متولد

 از مشهورترین نویسندگان و شاعران ادبیات انگلیسی 
12  arvellAndrew M   به علوم ماورای طبیعی! که  شا باورمند  عر 

 سابقة سیاسی او شناخته تر از شاعریش بود.  
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نیها  سبب شد که از زندگی زناشوییم فاصله  این مهما

و  بگی ها  جمعه  در  چنانی  آن  مهمانیِ  سه  یا  دو  رم. 

بیشترش در شنبه ها بود که زن و مرد را از یک اتاق  

پذیرایی به اتاق پذیرایی دیگر می کشاند. ما الس می  

زدیم می نوشیدیم گپ می زدیم بی آنکه یادمان می  

 گفتیم. بود یکشنبه یا شنبه شب چه می 

از هم جدا  پس از شانزده سال ازدواج، من و همسرم  

انزوایم   از  آنکه  بی  اما  تنها شدم  باز  پنج سال  شدیم. 

با   را  بد  ازدواجِ  یک  بدبختیهای  باشم.  بوده  راحت 

با    1بوربون بدبختیهای   کردم.  می  قسمت  نوشیدن 

قرار می گذاشتم که روزانه دو بطر ودکا می   دختری 

با س ه یا چهار زن قرار می گذاشتم.  نوشید. هر هفته 

یک روز. سرودن شعر کم و قطع شد.   گاهی سه زن در

من   داشتم.  خوشی  زندگی  که  کنم  فکر  کردم  سعی 

 زندگی خوشی نداشتم. 

بود. شعر    2کنیون   جین باهوش  او  بود.  دانشجوی من 

می سرود. در کالس شاد و ر ک بود. می دانستم که او  

ندگی می کرد. از این  در یک خوابگاه نزدیک خانه ام ز

ک جلسة طوالنیِ یک ساعته  رو یک شب در مدتی که ی 

داشتم از او خواستم در خانه ام بماند و مواظب خانه ام  

، آن زمان، سال جدایی و وارد شدن  اربور  انباشد. ) در  

به   آمدم،  خانه  به  وقتی  بود.(  دیگر  ای  رابطه  در 

ازة لذت  رختخوداب رفتیم. از یکدیگر لذت بردیم. به اند

بودیم. سپس  آزاد و رها  برای شام    از عشقبازی،  او را 

دعوت کردم که در دهة هفتاد همیشه با صبحانه هم  

بود. ما یک بار در هفته همدیگر را می دیدیم در همان  

حال با دیگری هم قرار می گذاشتیم. بعد شد دو بار در  

هفته، بعد سه یا چهار بار در هفته و با هیچ کس دیگر  

 
1 Bourbon !نوعی مشروب امریکای شمالی/مانند ویسکی 
2 Jane Kenyon 

3 Michigan 
4 Gus 
5 Ragged Mountain 

رف  نمی گذاشتیم. یک شب با هم دربارة ازدواج ح  قرار

نوزده   زدیم. بالفاصله حرف را عوض کردیم چون من 

سال بزرگتر از او بودم و اگر ازدواج می کردیم او سالهای  

ازدواج    1972زیادی بی همسر می شد. ما در ماه اوریل  

زندگی کردیم و در سال    اربور  انکردیم. ما سه سال در  

از    نیوهمشایربه    3ن میشیگااز    1975 او  کوچ کردیم. 

 ة خانوادگی روستایی خیلی خوشش می آمد. این خان

بیدار می    جینمن تقریاً به مدت بیست سال پیش از  

شدم و برای او در رختخوابش قهوه می آوردم.  او وقتی  

سگمان را بیرون  می    "4گاس   "از خواب برمی خاست،  

ر دو جهت  برد. سپس هر کداممان به اتاق کارمان، د

به   و  رفتیم  می  مان  خانه  می  مخالفِ  نوشتن  کار 

پرداختیم. اتاق کار من در طبقة هم کف و جلوی خانه،  

او در طبقة دوم،    4مقابل جاده شماره   کار  اتاق  بود. 

بود. در دو انزوای    5راگد پشت خانه، برابر چمنزارِ کوه  

جدایمان، هر کدام صبحها شعر می نوشتیم. نهار می  

ی  ه ساندویچ بود. برای قدم زدن می رفتیم بخوردیم ک

آنکه با هم حرفی بزنیم. پس از آن بیست دقیقه خوابِ  

نیمروز داشتیم تا نیروی دوباره ای برای بقیه روز می  

داشتیم و بعد به کارهای معمولی مان در باقیمانده روز  

نیاز   نوازش  به  کردم  می  حس  سپس  پرداختیم.  می 

تازه اوج می گرفت و او    ینجداشتم اما نیروی جوانیِ  

 می رفت. به اتاق کارش 

چند ساعت پس از آن، من هم به پشت میز کارم می  

با صدای بلند    جینرفتم. آخرای روز یک ساعتی برای  

، 6وردزورث شعر می خواندم. من بخش پیش درآمد از  

، وصیتنامة کهن  7جیمز   هنریدو بار خواندنِ سفیران از  

6  William Wordsworth    7شاعر رمانتیک انگلیس، زاده شده در  

گفتاوری از ویکیپدیای    <(1850آوریل    23گذشت  و در  1770آوریل  
 انگلیسی( 

7  Henry James    و    1843اوریل   15نویسنده امریکایی زاده شده در

او بعنوان چهره ای کلیدی میانِ واقعگرایی    -1916فوریه    28درگذشت  
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بیش1فالکنر   ویلیاماز   و  از  ،  نوزدهم  قرن  شعرهای  تر 

را می خواندم. پیش از شام یک آبجو می    جیمز  هنری

جرعه ای شراب می نوشید    جیننوشیدم و در حالیکه  

می   نیویورکر  به  نگاهی  هم  من  کرد،  می  آشپزی  و 

با   گوساله،  گوشت  ک تلتِ  شاید  آرام  آرام  او  انداختم.  

یده  قارچ و آبگوشت سیر یا شاید مارچوبة تابستانیِ روی

خشمزه ای می پخت. آن  در طرف دیگر خیابان،  شام  

می   من  از  کرد،  می  روشن  شمع  او  حالیکه  در  گاه 

خواست بشقابمان را روی میز بچینم. اگرچه هنگام شام  

 در باره روزهای جدای از هم حرف می زدیم.

می رفتیم. کمی    2پاند   ایگلنیمروزهای تابستان را ما به  

ه ها، راسوها و سگ آبی  در ساحل کوچک میان غورباغ

ای  می گذر پارچه  اندیم. در حالیکه من روی صندلی 

در آفتاب دراز کشیده    جیننشسته و کتاب می خواندم،  

و حمام آفتاب می گرفت. هر از گاهی ما برای شنا به  

زودهنگام،   برای شامِ  رفتیم. گاهی  دریاچه می  داخل 

از   روی منقل ذغالی سوسیس کباب می کردیم. پس 

ما  بیست افعاده  فوق  ازدواج  از  زندگی  سال  هم  با  ن، 

کردن و نوشتن در دو انزوا، جین بر اثر سرطان خون  

سالگی،  1955آوریل  22در   هفت  و  چهل  سن  در   ،

 درگذشت.

بیش از دو    جین  مرگِ  است. و از   2016آوریل    22حاال  

هفت   و  هشتاد  در  امسال  اوایل  است.  گذشته  دهه 

او   به سوگ  نوعی  به  نشسته ام که هرگز  سالگی، من 

داشته بودم. من بیمار شدم و فکر کردم  چنین سوگی ن

در حال مرگ    جینکه در حال مرگ بودم. هنگام که  

ماندم درکنارش  روز  هر  من  نیم.  -بود،  و  سال    - یک 

چنان جوان می م رد. و رستگارانه    جینهولناک بود که  

بود چونکه من می توانستم هر ساعتِ از روز با او باشم.  

م. این بار بخاطر اینکه  نویة گذشته، باز هم سوگوار شدژا

 او کنار من نمی نشست زمانی که من می م ردم.  

 
او بزرگترین نویسنده رمانها به زبان    و تحددگرایی ادبی و به باور بسیاری

 انگلیسی است. 

 

 متن انگلیسی از سایت نیویورکر برگرفته شده است. 
 

 

 
 

1 William Faulkner 
2 Eagle Pond  .نام یک دریاچه/تاالب/آبگیر است 
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 آرتا داوری 

 
گروه   و  اسالمی  جمهوری  در  کتاب  سانسور 

 کتابخوانی »داستان گویا« 

 
 

پی  و  درخواست  به  پانزده  و  دوهزار  گروه  سال  شنهاد 

کوچکی از دوستان اهل کتاب در شهر کلن گروهی بنام  

به   نیز  تلگرام  ]در  کردم  گذاری  پایه  گویا«  »داستان 

همین نام ثبت شده است[. بنا را بر آن گذاشتیم که  

هر عضو کتاب دلخواهش را روخوانی و آن را در گروه  

همگانی کند. هدف از برپائی  برای شنیدن دیگر اعضا  

ای که هنوز  ن کتاب بزبان فارسی بود، نکتهگروه شنید 

هم برجاست و اعضا اندک شمار گروه »داستان گویا«  

که در آغاز به بیست تن نمی رسیدند، شش سال پس  

زمین   هرجای  از  ایرانی  پنجاه  به  اش  گذاری  پایه  از 

می هم  آغاز  همان  از  از  رسیده.  کارمان  سر  دانستیم 

ر از بستر طبیعی آن  دلبستگی و نیاز به زبان مادری، دو

 است و در انجامش نیز بی ادعائیم.   

با توجه به امر نگرش سیاسی یا خاستگاه های اجتماعی  

و   ناشی  نظرهای  اظهار  بروز  و  و دلبستگی های دیگر 

ناگزیرش در یک جمع و ایجاد ایست های احتمالی و  

رفته ضرورت یک  ه رفتهدور افتادن از هدف، اعضای گرو

احسا را  را  سرپرست  خود  که  من  بدوش  را  آن  و  س 

 عضوی همچون دیگر دوستان می دانستم، گذاشتند.

های  بنا بر آن شد تا اگر اظهار نظری باشد، در باره کتاب

نه   هیچ.  ممکن  جای  تا  و  دیگر  و  باشد  شده  خوانده 

مناسبتی.   و  آگهی  یا  و  دالنه  حرفی  نه  فراخوانی، 

و»داستا باشد  کتابخوانی  ویژه  گروهی  گویا«  دیگر    ن 

اندازه جدی از  به نظر خشک و بیش  رسید،  می  هیچ. 

و   پذیرفته  را  آن  اعضا  که  ست  حقیقتی  این  ولی 

 چارچوبش را محترم می دارند. 

از   گروهی  عضویت  با  گویا«  »داستان  اکنون  باری،  و 

و   بازیگر  پنج  گوناگون،  های  پهنه  در  هنرمند  هشت 

پوینده  کارگردان، نویسنده، دو مترجم و چند  از    پنج 

جنبش حقوق زنان و چندین عضو دیگر که از توانائی  

شان آگاهی ندارم، گروهی ست که از بودن در آن شادم  

و با کمال میل برایش نیرو می گذارم. برای نمونه از دو  

ها که  ای از کتابسال پیش برای داستان ها یا دسته

ها چنگی بدل نمی زد،  ندر چشم من کار روی جلد آ

ار شده و گرافیکی برایش دست و پا  خودم دست به ک 

 می کنم. 

زندگی دلبستگی های سراسر  از  یکی  رمان  آنکه  ام  با 

بوده، در »داستان گویا« بیشترین توجه و  گزینه های  

فیلمنامه   و  نمایشنامه  متوجه  کتاب،  روخوانی  در  من 

»تاریخ »آرش«،  جمله  از  بیضائی  بهرام  سری    های 

مار«، »سلطان  آبسکون«،  در  »خاطرات    سلطان 

هنرپیشه نقش دوم«، »آهو، سلندر، طلحک و«، »مرگ  

یزدگرد« و . . . و آثار شاهرخ مسکوب همچون »روزها  

در راه«، »سوگ سیاوش«، »گفتگو در باغ«،«سفر در  

خواب«، »در سوگ و عشق یاران«، »ملیت و زبان« و .  

 . .  بوده.

داستان  „نسور« در جمهوری اسالمی و  و اما ناگهان »سا

 یا“! گو

چندی پیش آغاز کردم به روخوانی رمانی بنام »کافکا  

هاروکی   دلخواهم  ژاپنی  نویسنده  اثر  کرانه«  در 

موراکامی، با ترجمه مهدی غبرائی. نیمی از این کتاب  

که  ششصد صفحه بودم  کرده  و ضبط  روخوانی  را  ای 

کرد پیشنهاد  و  شد  آگاه  آن  از  وجود    دوستی  بسبب 

این در  اروتیکی  هائی  بد  صحنه  کتاب،  آنجای  و  جا 

برای   را  آلمانی  بزبان  آن  شنیداری  اگر  بود  نخواهد 
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پیشنهاد   چه  کنم.  گوش  فارسی  ترجمه  با  سنجش 

 بجائی!

توانست صحنه ای عاطفی یا  فکر کردم کجای کتاب می

رختخوابی رخ داده باشد که تیغ حکومت اسالمی آن  

رسی دریغ کرده. و به بخش یازده کتاب  را از خواننده فا 

اندیشیدم که پسری پانزده ساله و فراری از خانه و زنی  

بیست و یکساله که تنها آشنای او در آن شهر و شاید  

بودند،   ندیده  را  یکدیگر  کودکی  از  که  ست  خواهری 

توانسته آنچه  شبی را نزدش به صبح رسانده. ای بسا می

باشد. پس  اش می گشتم، میانشا را در پی ن رخ داده 

لمانی کتاب همان بخش را گوش کرده  ابتدا از ترجمه آ

و متوجه شدم آن شب را آن دو جوان با کلی »دادار و  

البته نوش جانشان. ولی چرا   دودور« صبح کردند که 

من به ترجمه مخدوش و دزد زده حکومت جمهوری  

دیگران  نوشته  سر  بالئی  هر  که  ایران  در  اسالمی 

 بدهم؟    آورد تن می

های قیچی شده بخش یازده    و اینگونه بود که ابتدا تکه

را ترجمه و به صفحه مربوط به آن سنجاق کردم. سپس  

آغاز کردم به سنجش نسخه شنیداری آلمانی »کافکا  

های  اش در بیان صحنهدر کرانه« از آغاز آن که نویسنده

اروتیکی پروائی از آن دست که در ادبیات فارسی رایج  

جنسی ـ در    ، ندارد. زیرا  زبان و فرهنگ ژادین ـاست

صفویان   بویژه  و  سلجوقیان  دوران  از  فارسی  ادبیات 

و   پهنا  در  و  اندک  این  در  تا  شدم  برآن  شده.  زدوده 

های  درازای توانم در این راه جبران مافات کرده، صحنه

قیچی شده ژادین از سوی حکومت جمهوری اسالمی  

اثر هاروکی موراکامی را به    از کتاب »کافکا در کرانه«

اش، برای  ی خود نویسنده برای احترام به نوشتهپروائبی

نیز در جایگاه   به شنوندگان »داستان گویا« و  احترام 

همکاری دوستانه با مهدی غبرائی ترجمه و به آن افزون  

 کنم.   

 

ـ کلن      و نشانی کانال من   21فوریه  27آرتا داوری 

 @ArtaDavariدر تلگرام     
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 جواد تسلیمی 

 

 یک حقة سینمایی؟ موزیک متن:  

هایتان گول  گوش   ق از طری حواستان باشد هنگام دیدن فیلم  

 نخورید.  

 موزیک متن، یک حقة سینمایی یا بخشی از ساختار فیلم 

موزیکِ متن چه کارکردی در فیلم دارد؟ آیا موزیک فقط  

رود؟  کار میبه خاطر پر کردن فضاهای خالیِ صوتیِ فیلم به  

ینسکی معتقد بود موزیک، یک  یعنی همان طوری که استراو

حقة سینمایی است برای پنهان کردنِ ایراداتِ فیلم، به مثابة  

دیواری  ترککاغذ  پوشاندنِ  برای  که  سوراخای  و  ها،  ها 

رود؟ و یا نه برعکس، طبق نظر  های دیوار به کار میزشتی

و   است  فیلم  از ساختار  این  موفقیتآدورنو بخشی  در  اش 

امکان   حد  تا  که  ضرورت است  نشود؟  شنیده  فیلم  در 

وجودی موزیک در فیلم چیست و در چه لحظاتی موزیک 

 در فیلم کارآیی دارد؟

 موزیک داستانی و موزیک متن فیلم 

می پیدا  حضور  فیلم  در  طریق  دو  از  یکی  موزیک  کند. 

یلم  موزیکِ داخلِ فیلم، یعنی موزیکی که هم کاراکترهای ف

ند: مانند موزیک رادیو، شنوو هم تماشاگران فیلم آن را می

ضبط یا دستگاه صوت و یا موزیک کنسرتی که در فیلم در  

آن در درون فضای  منبع  یعنی موزیکی که  است،  جریان 

موزیک   توان  می  را  موزیک  این  دارد.  قرار  فیلم  داستانیِ 

ار دارد داستانی نامید. در طرف دیگر موزیکِ غیر داستانی قر

نامیم، یعنی موزیکی که  می  که ما آن را موزیکِ متنِ فیلم

نمی را  آن  فیلم  گوش  کاراکترهای  به  فقط  و  شنوند 

می فیلم  موضوع تماشاگران  که  موزیک،  این  منبع  رسد. 

فیلم   از فضای داستانی  بیرون  این جستار است، در  اصلیِ 

 قرار دارد.

 نقش موزیک متن در فیلم 

 ه شاید بتوان در بارة نقشِ موزیکِ متنِ ای کنخستین فرضیه 

فیلم عنوان کرد این است که این موزیک به بیننده در دیدن  

می گونهفیلم کمک  به  یا  و  برای  کند،  است  راهنمایی  ای 

تصویری که می بهترِ  برای درکِ  این  تماشاگران  بینند. در 

برای   را  تصاویر  یعنی  دارد،  اطالعاتی  نقشِ  موزیک  حالت 

تر  بیند دقیقتر، و درک او را از تصاویری که میضحبیننده وا

میمی استفاده  ما  شنوایی  حس  از  موزیک  تا  کند.  کند 

شفاف را  بیانتصاویر  قابل  و  حالت  تر  این  در  بکند.  تر 

های ما به وسیلة موزیک تبدیل به عینک و یا لنزی  گوش

توانیم  ها جزئیات تصویر را بهتر میشوند که از طریق آنمی

ترتیبب این  به  فیلم  دیدنِ  فرایندِ  غنیینیم.  همه ب  و  تر 

اگر صحنه تر میجانبه را میشود.  بینیم که در درکش  ای 

یا   و  متفاوت  معانیِ  است  این صحنه ممکن  و  داریم  شک 

توانیم از طریق موزیکی که حتی متضادی داشته باشد می

می نواخته  لحظه  همان  دریافتدر  به  شکل شود  هایمان 

مشخص  تردقیق همچنین و  فیلم  موزیک  بدهیم.   تری 

ها  تواند از طرق مختلف )همان طور که در بعضی فیلممی

فیلم   ژیمِ"مانند  و  تروفو  "ژول  یا  می  فرانسوا  بینیم 

شنویم( جنبه های مختلفِ شخصیتِ افراد را بیان کند،  می

و یا موضوعاتی را که در سیستم سراسریِ فرمالِ فیلم طرح 

سط ها را بشوند در فیلم خلق و تداعی کند )و حتی آنمی
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این موزیک می بر  عالوه  برای جذابیت  دهد(.  عاملی  تواند 

د موزیک، لذتِ تجربة شوبیشتر فیلم باشد. اینکه گفته می

می افزایش  را  فیلم  نظریه  دیدنِ  طرف  از  هم  امروز  دهد 

پذیرفته   از طرف تماشاگران فیلم یک اصل  پردازان و هم 

 شده است.   

مم  فیلمساز،  انتخاب  بر  بنا  گاهی،  بین  اما  مرز  است  کن 

این گونه   برود.  از بین  فیلم  داستانِ  بیرونِ  فضای درون و 

کن است برای خلق شوخی یا ابهام، یا  بازی با قراردادها مم

به   رسیدن  برای  یا  و  بیننده،  در  غافلگیری  ایجاد  برای 

های دیگر به کار گرفته شود. گاهی موزیک عمدا به  هدف

این موزیک فیلم با این  منبع صدای خود وفادار نیست. بنابر  

تواند در توضیح رویدادهای تصویر به بینندگان فیلم  که می

اما   غافلگیری کمک کند،  ابهام و  گاهی ممکن است باعث 

ها هم بشود و در جهت نفی آن چه که در تصویر نشان  آن 

می هم  داده  ترتیب  این  به  فیلم  موزیک  کند.  عمل  شود 

بمی بیننده  در  را  انتظاراتی  تواند  تواند  می  و هم  انگیزد  ر 

گاهی بر خالف انتظارات بیننده عمل کند و او را فریب دهد  

ا انتظارات  است و  ممکن  حتی  گاهی  بگیرد.  بازی  به  را  و 

چنین به نظر برسد که موزیک فیلم از نظر ریتمی به تصاویر  

در چهار شب یک نمی خورد )مانند بخشی از موزیکِ فیلمِ  

ز موزیکِ تندی برای حرکت آرام روبر برسون که ا  رؤیابینِ

می استفاده  ایجاد  یک کشتی  راز  و  رمز  پر  فضایی  و  شود 

اممی میکند.  بعدا  توسط  ا  پرشور  موزیک  این  که  فهمیم 

 شود.( گروهی در کشتی نواخته می

درونیِ   احساساتِ  بیانِ  فیلم  در  موزیک  دیگر  نقشِ  یک 

ر در  کاراکترهای فیلم است، بیان احساساتی که از طرق دیگ

کردن  برجسته  برای  موزیک  گاهی  نیست.  ممکن  فیلم 

شخصیت  در  که  میاحساساتی  فیلم  بهای  کار  بینیم  ه 

فیلم  می در  هرمن  برنارد  موزیک  تاکسیِ "رود.    "راننده 

کند. در یکی از  مارتین اسکورسیزی همین نقش را ایفا می

نماهای فیلم تراویس بیکل )شخصیت اصلی فیلم که راننده  

نیویورک است و نقش او را رابرت دنیرو بازی می   تاکسی در

کت است: اش در شهر در حربینیم که با تاکسیکند( را می

شب است، و همه جا آرام است. اما موزیک، تهدیدآمیز است 

دهد و حس ما را  و خبر از حاالت درونیِ راننده تاکسی می

می و  دیدیم  او  از  که  را  حاالتی  به  تشدید  نسبت  بینیم 

میکمی ترتیب  این  به  موزیک  را ند.  صحنه  معنای  تواند 

به وقوع   خواهدعوض کند. گاهی موزیک خبر از آنچه که می

دهد. به عنوان مثال هنگامی که همزمان با به  بپیوندد می

آمیزی  تهدید  موزیکِ  آرام،  فردِ  یک  کشیدنِ  تصویر 

زنیم که این شخص ممکن است فرد شنویم حدس میمی

در انتظار حرکت خطرناکی از او هستیم.    خطرناکی باشد و 

فیلمِ  در  منفردزاده  اسفندیار  مسعود    "رِقیص  "موزیک 

همینکیمی به  میایی  عمل  یک  گونه  فیلم  این  در  کند. 

نامِ   آن  به  بتوان  نواخته می شود که شاید  ملودیِ ملودی 

شنویم منتظرِ داد. هر گاه این ملودی را در فیلم می  مرگ

می بعدی  ملودی  شویم  قتلِ  این  نواختنِ  زمانِ  که  این  با 

برای مثال   آرام نشسته و  ببینیم که  ممکن است قیصر را 

صحبت کردن با برادر اعظم است. ولی نواختنِ این    مشغول

اش را پیدا  دهد که قیصر شکار بعدیملودی به ما خبر می

خواهد برای از بین بردنش اقدام بکند و یا به قول  کرده و می

 ها. ش پیش مالئکهخودش: بفرستد

روان کارکردهای  است  ممکن  فیلم  هم  موزیکِ  شناسانه 

ا گ ربمَن موزیک فیلم، بیننده ها  داشته باشد. به گمان کلودی

های الکان استفاده  را به حالت رؤیایی )یا اگر بخواهیم از ترم 

که   دورانی  طفولیت،  دوران  به  برگشت  حالت  به  بکنیم 

از مادر   را جدا  زبان مستقل  نمیکودک هنوز خود  بیند و 

کند طوری برد و بیننده را به این وسیله اغوا میندارد( می

به هر آنچه که خارج از داستان فیلم قرار دارد  که او نسبت 

شنود.  شود و موزیکِ خارج از داستان را نمیکور و کر می

از  برخی  که  است  این  مورد  همین  در  جالب  مثال  یک 

ن از دیدنِ یک فیلم )و شاید  تماشاگران با وجود لذت برد



 18  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

147 

 

درست به همین دلیل( از موزیکِ آن فیلم چیزی به خاطر 

وزیک این جا کارکردش در نفی خودش است، آورند. منمی

به اصطالح شنیده نشود.   و وقتی کاراییِ حداکثر دارد که 

برای وارد کردن بیننده به داستان، و جذبش به وقایعِ داخلِ 

ه لذتِ  امکانِ  و  در  داستان  را  او  موزیک  او،  بیشترِ  چه  ر 

 شنود.کند که او دیگر آن را نمیدنیایی غرق می

بحثی همان  کاغذ    این  نظریة  مقابل  در  آدورنو  که  است 

و   نیست  فیلم  موزیک حجاب  دارد.  استراوینسکی  دیواری 

موزیک نمی نقشِ  برعکس،  بلکه  بپوشاند  را  چیزی  خواهد 

به دنیای واقعیِ فیلم    ها و وارد کردن بینندهکنار زدن پرده

از  از دالیلی که موزیک  اساس یک فرضیه، یکی  بر  است. 

ها نفوذ کند این  تواند در انساننی میلحاظ احساسی یا روا

است که جنین در رحم    است که صدا نخستین فضای روحی

کند: صدای ضربانِ قلبِ مادر، صدای جذب  مادر تجربه می

از این قبیل در محیطِ  غذا در بدن مادر و دیگر صداهایی  

زیستِ پیش از تولدش. جنین به نوعی در رحم مادر در یک  

 ی کند و در صدا شناور است.زندگی م پوستة صدا

 تفاوت موزیک با دیگر عوامل فیلم  

با   فیلم  موزیکِ  ارتباطِ  در  موثر  عوامل  از  دیگر  یکی 

توان در تفاوت موزیک با بقیة عواملی  تماشاگرانِ فیلم را می

رود دید. تفاوت موزیک با دیگر عواملِ  در فیلم به کار میکه  

این است که ما موزیک را نمی را فیلم در  بلکه آن  بینیم، 

شنویم. به عبارت دیگر موزیک یکی از عناصر فیلم است  می

نمی دریافت  مستقیم  را  آن  ما  غیر که  طور  به  بلکه  کنیم 

آن را   اتیکمستقیم و از راه شنیدن، و نه دیدن، و بطورِ اتوم

پذیریم. مسئلة دیگر این است که وقتی که ما به تماشای  می

نشسته حفیلم  همة  و  اگر  ایم،  است،  فیلم  متوجة  واسمان 

چیزی را ببینیم که به نظر ما روال منطقی ندارد، بالفاصله 

دهیم. به عبارت دیگر به هنگامِ  به آن عکس العمل نشان می

شان دادنِ عکس العملِ  تماشای فیلم، ما قدرتِ تشخیص و ن

بینیم داریم. بنا بر این  سریع نسبت به آن چیزی را که می

م، کنشی است که می تواند کارکرد انتقادی  عملِ دیدنِ فیل 

لحظه  همان  در  اما  داریم.  را  امکانش  چون  باشد  داشته 

اتوماتیک ما  می  موزیک و صدا را بطورِ  شنویم و این حسِ 

ر اساس تفکر و قدرت انتقاد  بیشتر خود به خودی و کمتر ب

سالن   در  را  طالیی  امکان  این  کارگردان  نتیجه  در  است. 

که دارد  فیلم  سینما  بیشترِ  چه  هر  جذابیت  نزد برای  اش 

از موزیک حداکثر استفاده را بکند. پس دفعة   تماشاگران، 

طریقِ  از  که  باشد  حواستان  فیلم  دیدن  هنگام  دیگر 

 هایتان گول نخورید.  گوش

 مثابة موزیک    سکوت به 

شویم  ای منقلب میدیدنِ صحنه   از  می کهعالوه بر این هنگا

یا بغض می کنیم ممکن است خلقِ این احساسات نزدِ ما به  

که   تصاویری  نه  باشد،  فیلم  موزیک  و  تاثیرات صدا  خاطر 

میمی حتی  فیلم  در  صدا  وجود  خلقِ بینیم.  موجبِ  تواند 

ادة موثری در فیلم  دینامیزمی شود که بتوان از سکوت استف

نماهای از  یکی  در  کامرون،    "تایتانیکِ"فیلمِ    کرد.  جیمز 

اصلیِ  های  شخصیت  از  یکی  کشتی،  شدن  غرق  هنگام 

داستان، زنِ جوانی به نام ر ز، در قایقِ نجات نشسته و در  

اش، جَک، است.   بزرگ و جاودانة زندگی ِحال وداع از عشق

ماند )چون تعداد  میجَک در کشتیِ در حالِ غرق شدن باقی  

است و جایی برای مردان در قایق  های نجات محدود  قایق

های نجات نیست(. ناگهان برای چند لحظه تمام صداهای  

اطراف ر ز قطع می شوند و ما فقط صدای نفس کشیدن او  

شنویم، به همراه صدای یک فلوت ایرلندی. با حذف  را می

های ر ز که  صداهای دیگر و با باقی گذاشتن صدای نفس  

ناگهان ر ز و احساسات و افکار    نشانة ضربانِ تندِ قلبِ اوست،

گیرند. آهنگ فلوت ایرلندی اش در مرکز فیلم قرار میدرونی

هم اشاره به جک دارد که ایرلندی است. ر ز می خواهد یکی  

اش را بگیرد: در  ترین تصمیماتِ زندگیترین و مهماز بزرگ 
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نی جک را ترک بکند و جانِ خود  قایق نجات باقی بماند، یع

اش را به خطر بیندازد و به جک و  ، یا زندگیرا حفظ کند

به تایتانیکِ در حالِ غرق شدن بپیوندد. صحنة بسیار مهمی  

در فیلم که قرار است در آن یک تصمیم حیاتی گرفته شود.  

کامِرون این جا از حربة سکوت برای ایجاد تاثیر دراماتیک 

می نوعی    کند.استفاده  یک صدا،  ناطق،  دنیای  در  سکوت 

کند. صدا این  ، است و کارکرد بیانی نوینی پیدا میموزیک

  با ورودِدهد همان طور که  جا به سکوت ارزش نوینی می

سیاه و سفید می تواند نشانة   برداریسینما، فیلم  بهرنگ  

 یک انتخاب هنری باشد.  

 سفر زمستانی شوبرت در فیلم معلم پیانو 

پنهان    بیان مسائل  ،از کارکردهای موزیک در فیلم  یکی دیگر

میشائیل هانکه،    "معلم پیانو"فیلم است. برای مثال در فیلمِ  

شوبرت )که از همان ابتدای فیلم    سفر زمستانیِاین موزیکِ  

اصطالح   به  و  شنویم  را می  آن  از  موتیفِ"بخشی   "الیت 

از  شود( است که خبرفیلم است که بارها در فیلم تکرار می

اش از ن رمِ  لم، و سرپیچیتنهاییِ اِریکا، شخصیتِ اصلیِ زنِ فی 

دهد. این جا موزیک شوبرت یک  حاکمِ جامعه را به ما می

کند که ب عدِ مهمی هم هست. به  ب عدِ دیگر به فیلم اضافه می

خصوص آن بخش از موزیک شوبرت که در فیلم پخش و 

اتکرار می مردی  بارة  در  شوبرت  موزیک  به شود.  که  ست 

جوعشق زنِ  نرسیده:  زندگی  در  مرد  اش  این  که  انی 

اش بوده با یک مرد ثروتمند، که پدر و مادر او برایش  عاشق

کرده داستان  پیدا  یک  داستان  این  است.  کرده  ازدواج  اند 

معمولی و تکراری در سراسر تاریخ بشر بوده ولی این اجرای 

عاشقِ   این  وضعیتِ  به  که  است  شوبرت  دلباختة ماهرانة 

برتر و  کننده  تعیین  نقشِ  از  سرگردان  قسمت  این  در  ی 

میموزیک  این  اش  تبدیل  روند  به  راجع  موزیک  تمِ  دهد. 

توان این  شخص به بیگانگی کامل یا الیناسیون است که می

بیگانگی را به نظرِ رابین وود به بیگانگی از جامعه هم تعمیم  

فته و جمع به  داد. یعنی فردی که بیرون از جامعه قرار گر

ند و حتی ممکن است دیوانه کگونة دیگری به او نگاه می

خطابش کند، مسئله ای که بیان دقیقی از وضعیت روحی  

فیلمِ   البته دیدنِ  اِریکا است.  بدون    "معلم پیانو"و زندگیِ 

شناختِ موزیکِ سفرِ زمستانیِ شوبرت هم کامال امکان پذیر  

فیل دیدنِ  لذتِ  آگاهی،  این  اما  بیشتر می است  را  و  م  کند 

 دهد. ترِ فیلم را به بینندگانش میدقیقامکانِ درکِ بهتر و 

 راز ارتداد کوبریک در فیلم تاللو   

فیلم   موزیک  از  سیوه لم  شارلوت  استنلی    "تاللوِ"مطالعة 

انتخاب و کاربرد دقیق موزیکِ نشان می  کوبریک دهد که 

ف به  مسیحی  ضد  و  مذهبی  ضد  ب عد  یک  تاللو  یلم  فیلمِ 

دهد، نگاهی کفر آمیز به مسیحیت و مذهب، که در آثارِ  می

یک   فیلم  )مثل  کوبریک  قابل  "پرتقال کوکی"دیگرِ  هم   )

مشاهده است. فیلم تاللو در بارة مبارزة قدرت در خانوادة  

نفرة   اقامت  سه  هنگام  خانواده(  پسر  و  مادر  )پدر،  تورنس 

تان است. ها در یک هتلِ دور افتاده در میانة فصل زمسآن 

اول فیلم )زمانی که تکستاز همان لحظه نامهای  ها  ها و 

شود. یک  شوند( موزیکی با تم مسیحی پخش مینوشته می

وندی   و  اِلکینز  راشل  از  الکترونیکی  و  بدون کالم  موزیک 

س که برگرفته از یک قطعه کاتولیک به نام روز خشم  کارلو

فیه حساب  که در بارة آخرت، یعنی روز بازگشت مسیح، تص

های  روز موعود و جدا کردن به اصطالح خیر از شر، یا انسان

ها و موزیکِ  از بد، است. بالفاصله پس از این نوشته   خوب 

داریم    لی شات )نمایی از باال، از آسمان(ابتدای فیلم، یک هِ

که نشانة پرسپکتیو خدایی است. جَک، پدر خانواده که نقش  

می بازی  نیکلسون  جک  را  برای   کنداو  صحنه  این  در  و 

مصاحبه به طرف هتل در حرکت است، در واقع نمایندة خدا  

روی زمین است و نقش مسیح را بر عهده دارد. در صحنة 

جیل، البته پایانیِ فیلم نیز ما شاهد تکرار داستان مسیح در ان

شویم. وندی، همسر جک، هنگامی  اش، میاز نوع کوبریکی 
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تبدیل به فردی خطرناک  رسد که جک که به این درک می

شده و قصد کشتن او و پسرشان دَنی را دارد با چوب بیس 

کند و جسد بیجان او  ای مرگبار بر جک وارد میبال ضربه

کند. جک پس  ل میاندازد و درِ انبار را قفرا در انبارِ هتل می

از  از مدتی به هوش می آید )مانند زنده شدن مسیح پس 

ارو از  یکی  دِلبرت مرگش(، و سپس  نام  به  اح داخل خانه 

آید و درِ  گِرِیدی )به مثابة یک فرشته( به کمک جک می

کند. پس از این صحنه  بسته و زنجیر شده را برایش باز می

اقد آخرت  روز  مسیح  مانند  دست  به  تبر  قتل  جک  به  ام 

کند. در حالی که بازگشت مسیح در آخرت قرار  ها میآدم

همراه روشنایی  و  امید  با  صحنة   است  این  کوبریک  باشد 

بازگشت را تبدیل به ترس و وحشت و کشته شدن آدم های  

می گناه  روی بی  دوربین  که  هم  فیلم  آخر  صحنة  کند. 

سال قبل    50دهد که جک  کند و نشان میعکسی زوم می

دار هتل بوده، حکایت از بازگشت مجدد مسیح دارد.  انمهم

این صحنه  به  که  چیزی  آن  مذهباما  ب عد  میها  و  ی  دهد 

کند استفاده از قطعات موزیک می  نمایانهدفِ کوبریک را  

مذهبی است که دقیقا در هر صحنه، داستانِ مسیح، مرگ  

بازگشت و  تدفین  میاو،  بیان  را  این  اش  کمک  به  کند. 

بررسی دقیق آن در هر قطعه از فیلم است که می   موزیک و

 توانیم راز ارتداد کوبریک را افشا بکنیم.

 م عشق در فیلم تایتانیک مفهو 

جیمز کامرون شاهد داستان چهار روزة    "تایتانیکِ"در فیلم  

آشنایی و عشق بین دو پسر و دختر جوان، ر ز و جَک، از 

غرق شدنش   زمان  تا  تایتانیک  آمدنِ  به حرکت در  لحظة 

هستیم. این داستان از نگاه و زبانِ ر ز در زمان حال، که زنی 

شود. فیلم اما در بارة زندگیِ ر ز در  ساله است، بیان می  101

دهد، در  ی پس از حادثة تایتانیک چیزی نشان نمیهاسال

خواهیم بدانیم که  حالی که این موضوع مهمی است و ما می

 اش شدن و از دست دادناو  ر ز پس از آشنایی با جَک، عاشق  

واقعة   این  از  بردن  در  به  و جان سالم  تایتانیک  در حادثة 

ه تاثیراتی از جک، از این عشق بزرگ از دست  بزرگ قرن چ

رویارویی با مرگ گرفته است. اگر به فیلم با دقت  از  فته، و  ر

دهند ولی این  هایی مینگاه بکنیم تصاویر فیلم به ما سرنخ

ای تفسیر کرد. به عنوان مثال ها را می توان به هر گونهسرنخ

عکس سالمند،  ر زِ  خانة  جوانیِدر  دوران  از  دیده    هایی  او 

اومی از زندگیِ  از از سال  شود که تصویری کلی  های پس 

ما می به  تایتانیک  این عکسحادثة  نشانهدهد.  از ها  هایی 

ما  سال نزد  را  ذهنیت  این  و  است  ر ز  زندگیِ  خوشِ  های 

آورد که او پس از این حادثه زندگیِ خوبی داشته  بوجود می

حسرتِ از دست  و در هراسِ ناشی از غرِق کشتی، و یا در  

اش، بسر نبرده. اما از طرف  و از دست رفته  دادن عشقِ بزرگ 

ها هر کدام تصویری از یک لحظة زندگیِ ر ز دیگر این عکس

 84دهند. مشاهدة فقط چند عکس از این  را به ما نشان می

گوید؟  سال زندگیِ ر ز پس از حادثة تایتانیک به ما چه می

کنیم، نشاط  فیلم دریافت مییک نشانة دیگر که از تصاویرِ  

ساله است. هنگامی که برای اولین بار   101و خوشخوییِ ر زِ  

بینیم او در حال درست کردن یک  اش میاین زن را در خانه

ست. دکوراسیون خانة او هم از هارمونی و آرامش  گ لدانِ گِلی

دهد. او فردی است که حتی در سفرهای اش خبر میدرونی

نمی مدت  زندگیخکوتاه  و  خانگی  همراهانِ  از  اش،  واهد 

کند.  ها را با خود همراه میها، جدا بماند و آنهیسگ و ما 

های خانوادگیِ ر ز،  حضور نوة ر ز در داستان، به همراه عکس

تایتانیک   حادثة  و  جَک  مرگِ  از  پس  او  ازدواج  نشانة  هم 

های  است. وجود این جزئیات و جزئیاتِ کوچکِ دیگر ایده

به ما میبسیاری   ر ز  به زندگیِ  از وضعراجع  ولی  یت  دهد 

گوید  سال چیز زیادی به ما نمی  84روحی و روانیِ او در این  

تواند برای  را نمی  ، هاو این فاصله، این حباب بزرگِ پرسش

ای در فیلم و  ساله  84ما پ ر کند. در نتیجه ما فضای خالیِ  

نمی واقع  در  و  داریم  ر ز  زندگیِ  داستان  در  داندر  که  یم 

مهیب حادثة  آن  از  پس  زن  این  او    زندگیِ  و  چه گذشته 
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چگونه با مسئلة غرق شدنِ کشتی، و به خصوص، از دست  

اش برخورد کرده است. اطالعاتی  دادنِ عشقِ بزرگِ زندگی

گیریم محدود است و  مان از فیلم میهایکه از طریق چشم

 دهند. بیشتر از این چیزی به ما نمی ر،تصاوی

شگیِ قلبِ  تپشِ همی  "گر به موزیکِ فیلم، و متنِ ترانة  اما ا

سِلین دیون که در پایانِ فیلم به صورت کامل پخش    "منِ

شود، گوش بدهیم آن گاه ممکن است پاسخِ بسیاری از می

آهنگهایپرسش که  شعر  این  متنِ  بگیریم.  را  اش مان 

ای از آن در فیلم پخش  ملودیِ اصلی فیلم است و بارها قطعه

و را به کلی  گوید که ر ز را و زندگی اشود از عشقی میمی

دگرگون کرده و از او، فردی که در ابتدای فیلم تصمیم به  

سالِ    84خودکشی گرفته بود، انسانی ساخته که تمام این  

زندگی   به  عشقِ  با  را  تایتانیک  غرق شدنِ  از  پس  زندگیِ 

به جَک،  گذرانده است. متنِ موزیک که از زبان ر ز، و خطاب  

هر شب در رویاهایم  "ود:  ش ها آغاز مینوشته شده با این واژه

می را  میتو  حس  را  تو  میبینم،  گونه  این  تو  کنم،  دانم 

این حس این است که قلبِ عاشق در این    "ای.زنده علتِ 

نزدیک، دور، هر  "نگاه تبدیل به خانة جاودانة معشوق شده:  

... تو این ی، قلبی که همیشه جا در قلبِ منجا که هستی 

مان فیلمساز، به مثابة اکسیری  عشق این جا، به گ "تپد. می

کند که کافی است همان  جادویی و معجزه آمیز عمل می

گوید یک بار کسی را لمس کند  گونه که متنِ این ترانه می

بماند:   باقی  برای همیشه در وجودش  ست  عشق کافی"تا 

ایم  ماند، و تا زندهمان کند و برای تمام عمر بیک بار لمس

ا همیشه با همیم، جای تو در قلبم  هرگز ترکمان نکند ... م

 "تپد. همیشه محفوظ است، قلبی که همیشه )برای تو( می
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 چشم چرانی از سوراخ ِ کلید 
 

 
 

  ای از کامش ویزیون و زمانی که ناگهان صحنه نشینند به تماشای فیلم از تلهی خانواده میها همهگفت برخی شبخانم جوانی می

 'ای بابا، این دیگه چیه؟'کنند: ود، با تظاهر به شوکه شدن صدا بلند مینشان داده ش

تجربه نداشته من چنین  اما هنوز دیدن صحنه ای  تنام،  تلهکامی  در  آزار خواهانه  از هر چیز دیگری  با دیگران  ویزیون همراه 

به تصویر و یا با مشغول کردن خود به چیزی   شومخیره می  فشارم وتر است. در سکوت و سرخ از خجالت، آرواره به هم میدهنده

دست   تلفن همراه  -دم ِ  یا  سر می-روزنامه  در شگفت،  این گردانم.  از  تلهام  تماشای  معمولی چون  کاریِ  تواند ویزیون میکه 

ی دیگر،  وزانه آور رای شرم کارهعکس    تصویری خیالی که هیچ ربطی به تو ندارد،ی چنین شرمی در میان ِ جمع بشود.  انگیزاننده

ی آموزشی با هنرجویان گرد آمدیم به تماشای فیلمی از پدرو  آید در پایان دوره)یادم میشود.  سبب چنین احساس شرم می

ی کامش که رسید، هیچ کسی از ما نبود که به تصویر بنگرد. همه سر به زیر انداختند یا سر گرداندند. چندتایی  آلمادوار. صحنه 

 گلو بیرون داده شد.(  نیز از 'اوه'صدای 

اندازهدیدن   به  به آسانی چشم می  دیده شدنی  گاهی  به آنآزارنده است. در زندگی روزانه  اما  چه نمیبندی  ببینی،  خواهی 

گونه هنری، به زمان تماشا چنین  ات هدایت و خیره کند، حتا اگر احساس راحت نداشته باشی. چهتواند نگاههنرهای زیبا می

کردن به آن توانیم داشته باشیم با کار هنری که با نگاهبندیم و چه ارتباطی می؟ در برابر چه کار هنری چشم میکند و چرامی

 کنیم؟  تن ِ خود جمع و جور می
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ناراحتی،  ای در آمستردام به خوبی نشان داده شد:  ی احساس ناراحتی است، در نگارخانهکه نگاه کردن به کامش سرچشمه این

 س از گشایش بسته شد.(  (. )نمایشگاه یک روز پ Jennifer Lyon Bellفر لیون بل )کاری از جنی

چه جهان برای ارایه به او  خواهد و آن چه انسان می سوی سوراخ، میان آن آن ای آلبر کامو آمده بود:  روی پوستر نمایشگاه جمله

 دارد. 

اتاق خواب و به شکل ناشناس است، اما گاهی نیز میان دیوارهای  های الفیه شلفیه )پورنو( لیون بل در مجموع برای تماشا در  فیلم

های چوبی ِ پنهان در پشت ِ  شود. در نمایشگاه شهر آمستردام، میان آلونکها به نمایش گذاشته میجداساز نمایشگاه در نگارخانه

ه منظور؟ یعنی باید بروم و روی آن بنشینم؟ دانم به چاند و من نمیای تخت گذاشته ار پا به هشدار. در گوشه ها با نشان ِ چهپرده

 بازی دو نفر بر صفحه تصویر. دهم از الی پرده نگاه کنم به عشقترجیح می

های  ه زن نشان دهد، به عکس فیلمتر بتر و با احترام بیشهای لیون بل به این منظور ساخته شده که کامش را واقعیی فیلمهمه

کنند و در حال کامش لباس  خواهانه دارند. عریان آغاز میکامقه است و در آن دو نفر بازی تن صنعت الفیه شلفیه. فیلم سی دقی

اقعی  تر تمرکز روی چهره است که به ودهد، فریب انگیزی، خلسه و گاه تردید. بیشتر چهره را نشان میپوشند. دوربین بیشمی

 ام در نمایشگاه هنری؟ زد: یعنی ایستادهانگیرساند و این واقعی بودن پرسش در من مینمودن یاری می

کند: کسی که از سوراخ که در آن اشاره می  چرانی چشم ی  است درباره  ( بندی نوشته 1943)  هستی و نیستی ژان پل سارتر در  

ی خیره.  شود نگاه ند با خیال راحت کارش را انجام دهد و با تمام وجود میتوااش گرفته شود، میکه مچزند بی آنکلید دید می

کند دیگری دارد چیزی  شود، چون حاال احساس میاند، شرمسار میاش را گرفتهاما اگر کسی متوجه شود یا خودش فکر کند مچ

 زند که نباید. او اکنون زیر نگاه ِ چشم چران دیگری قرار گرفته است. را دید می

      
 )تنها یک روز در مارس( 2020، ناراحتی                     ساخته جنیفر لیون بل   2018، آدورندو صحنه: 

در خلوت خانه تماشا    ی موزه و نگارخانه به تمامی فیلمی متفاوت است از آنی کهدرست همین دلیلی است که آدورن از جنبه 

شود  ه میی من نیست، این نگاه من است که آشفتکنم خود ِ فیلم موضوع ِ مشاهدهام جلوی پرده و احساس میشود. ایستادهمی

 با تصویر حضور نگاه دیگران به خودم: چشم چرانی از سوراخ کلید. 

 

 

 

 

 

 
                                            

 ، بالتوس1938ترزه در رویا، 
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شود، اما چشم چرانی با احساس حضور دیگران مسبب آن نیست. در پایان سال  الفیه شلفیه در جای همگانی سبب شرم می

متر2017 موزه  دیدارکنندگان  از  یکی  نگاره،  نمایش  علیه  کرد  شکایت  نیویورک  رویای  وپولیتن  در   Thérèse]  ترزه 

Dreaming  بالتوس از  دروال/[  کلوسوفسکی  فرانسوی–  [Balthasar Kłossowski de Rola]بالتازار  و    -نگارگر 

سیزده ساله که شود، دختر [ دیده میThérèse Blanchardبالنشار ] خواست که از نمایشگاه برداشته شود. در نگاره ترزه

اش دیده  ی صندلی و شورتو یک پا گذاشته بر لبه  –پنجه  پنجه در    –ها گذاشته به پشت سر  پشت داده است به صندلی. دست

 خبر است. هاش سرخ است. از نگاه ِ بیننده بیها بسته است و گونهشود. چشممی

شود، موزه متروپولیتن بدون  تر میاده جنسی از کودکان علنیبا توجه به فضای کنونی که روزانه سوءاستف'در شکایت آمده بود: 

 'روشن برای همگان به روشنی از چشم چرانی و تبدیل کودکان به ابزار حمایت کرده است. هیچ توضیح 

در آن  ای که  نفر این دادخواست را امضا کردند. این درخواست برداشتن نگاره از موزه قابل درک نبود. اما نگاه به نگاره  11598

تقاد به بالتوس نه تازه بود و نه بی اساس. دختران خردسال گونه است. انکنی، چهای نگاه میداری به شورت دختر سیزده ساله

 های او هستند/بودند. خود او بارها به انحراف جنسی متهم شد.  ای دیگر، موضوع ِ بسیاری از نگارهبا آن حالت ِ تداعی جنبه

 
 ایشگاه بود( ، جنیفر لیون بل )تنها یک روز در نم 2020، ناراحتی                                     

های  خوری است.  دوپهلو و رازآمیز است و برداشت ی دلانگیزانندهناراحتی  بیش از    ترزه در رویا  توان گفت که  حال میبا این

 حراف جنسی بالتوس. تواند سندی باشد در اثبات انکند. اما نمیگوناگون از آن ممکن می

انگیز باشد و الفیه تواند شهوت توان ادعا کرد که کار هنری نمیتفاوت وجود دارد. نمی  چرانی هنری و الفیه شلفیه  میان چشم

ب عدی برای ارضای تمنای خاص نیست  تر است. اما کار هنری هرگز ابزار تکشلفیه هرگز راز آمیز نیست. گرچه الفیه شلفیه صریح 

دزدی این  نمی  ترزه در رویاکه نگاه از  است. دلیل اینهای هنری  ی جنبه ر گام نخست دعوت به واکنش نسبت به همهبلکه د

چرانی هنری بیننده به    است که رنگ است بر پرده، تصویری است با ترکیب بندی و خیلی بیش از تخیل مبتذل است. چشم

حیط بنگری، بلکه به  طلبد که نه تنها به نگاره و متو را به چالش می ترزه بهخواهد موضع بگیرد. نگاه طلبد و از او میچالش می

 ات و یافتن راهی برای گریز از ناراحتی. گذاری برای برخورد با خودت و نگاهکنی، جایی میخود آیی. نگاه که می

چرانی قائم به ذات باشد. دیدن با دیده    آید که چشمکند باید انتظار ناراحتی نیز داشته باشد. کم پیش میکه چشم چرانی میآن 

 شود.  و دیگری پاسخ داده میشدن از سوی خود 

[ هنرمند و عکاس اوکراینی، پنج سال پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی،  مدت Boris Mikhailovبوریس میخاییلوف ]

 Case  /شرح حالها را در کتاب  خت. عکساش خارکف پرداخواب در شهر زادگاهخانمان و کارتندو سال به عکاسی از صدها بی

History توان دید.  ها را می. نمایشگاه برپا کرد و در اینترنت نیز برخی عکسمنتشر کرد 
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ایستادند. گاه برهنه و گاه با باال زدن لباس و نشان دادن بخشی از تن: شکم،  افراد با دریافت غذای گرم، جلوی دوربین او می

ی لنین. تصاویری خام و ساده به نشان دادن هستی ِ سیاه افراد، بی  ضایعه پوستی( و خالکوبی چهرهاش )پستان، باسن، زخم، ر

کند. مردان و زنان این  اند که جامعه به آنان پشت کرده و میها جسمیت ِ دیگرانیهدف انگیختن همدردی با آنان. این مدل

ها  ات بدزدی. اینتوانی نگاهکنی، اما نمیها شرم مینگاه به این عکسبا    کشند.  به چالش می  'به ما نگاه کن!'ها تو را با  عکس

 نگرند.  دارند به تو می

 

 

  

 2011نمایشگاه عکس بوریس میخاییلوف در موزه هنرهای مدرن منهتن، نیویورک، 

 1998 - 1996عکسی از مجموعه »شرح حال«، 
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 نیاز )داریوش( ب. بی 

 

 

 

 

 

 در جستجوی یک م دل راهنما 
 

 آمد در  

در   اکنون  هم  دیجیتالی  آغازما  و زمانه  هستیم  شدن 

با  ها و کنسرنشرکت این حوزه فعال هستند  هایی که در 

شرکت بیشتر  چه  هر  کنسرنسرعت  و  کالسیک  ها  های 

رانند. زمانه استفاده از کامپیوتر ]آناگوگ[ را به حاشیه می

واگذاری وظایف انسانی  جای خود را به دیجیتالیسم یعنی  

هوشمند ماشین به   سال    های  از  است.  که    2007داده 

ای فون در اختیار همگان قرار گرفته تا امروز زمانه اسمارت 

اسمارتبس   کوتاه،  زمانه  همین  در  ولی  است،  فون کوتاه 

ها به خود اختصاص توانسته جایگاهی در زندگی ما انسان

بدهد که بدون آن دیگر زندگی اجتماعی بسیار دشوار است.  

گیری خود  ادیو و تلویزیون هم نتوانستند از زمان شکلحتا ر

ا  تا به امروز یک چنین جایگاهی در زندگی اجتماعی ما ایف

توان گفت که زندگی کنونی ما از دو  کنند. در یک کالم می

تنیده دیجیتال ]به اصطالح مجازی[ و جزء الینفک و درهم

آناگوگ ]فیزیکی[ تشکیل شده و هم اکنون این دو بخش  

برند. و اگر ما  در یک ارتباط دیالکتیکی با یکدیگر بسر می

ان به به آمار جهانی باور کنیم، امروزه دسترسی مردم جه

آب  اسمارت  به  جهان  مردم  دسترسی  تا  است  بیشتر  فون 

 آشامیدنی.  

رسانهاسمارت  و  اینترنت  با  فون،  مرتبط  همگانی  های 

رند، ولی  اینترنت یک وظیفه اصلی یعنی »اطالع رسانی« دا

»اطالع رسانی« یعنی چه؟ یعنی من )به عنوان یک فرد از  

م بنا بر نوع  توانهفت و نیم میلیارد انسان روی زمین( می

ها دیگر  ام با انسانزندگی، تربیت، دانش و جایگاه اجتماعی

های شخصی  سلیقه کنم. این اطالعات از  تبادل اطالعاتی می

غیر و  اجتماعی  و  سیاسی  نظرات  تا  منمن  در    ه  را 

 گیرند.  برمی

به   هستم.  اجتماعی  سرمایه  از  جزء  یک  نوعی  به  »من« 

یک جزء از سرمایه   همین علت شناخت از »من«، شناختِ

اجتماعی است: یعنی این سرمایه اجتماعی ]انسان[ چگونه  

کند،  کند، چگونه مصرف میاندیشد، چگونه زندگی میمی

، چگونه گذشته را کندچگونه آینده را برای خود تعریف می

مهممی از  یکی  رو،  این  از  غیره.  و  غیره  و  ترین  نگرد 

ارسالت و  گردآوری  دیجیتال  جهان  دادههای  های  نباشت 

 هاست. اجتماعی یعنی ما انسان مربوط به سرمایه

 

کننده  ترین و تعیینخالصه این که در جهان دیجیتالی، مهم

زغال نه  خام/اولیه،  الکتریماده  نفت،  بلکه  سنگ،  سیته 

شرکت»داده نیست  مهم  هستند.  زمینه«ها  چه  در  ای ها 

شرکت همة  دارند،  اقتصادی  شرکتفعالیت  به  های  ها 

شدهمحور  داده  آن  تبدیل  به  شدن  تبدیل  حال  در  یا  اند 

هستند. از این رو، گردآوری یا انباشت داده، رویکرد اصلی  

 ها در زمانه کنونی شده است.  حرکتِ ما انسان

ا جهانبه  دادهین  کاربردی،  یا  بینی   گرایی داده باوری 

[Dataismusمی ] »گویند. طبعاً الزم است که میان »داده

(Data( و اطالعات )Information  .تفاوت قایل شویم )

های گوناگون  گردآوری اطالعاتِ زمخت و ظریف در زمینه 

همواره در درازنای تاریخ انسانی وجود داشته است. تبدیل 

گونه  به  دیجیتالی  اجزاء  به  آن اطالعات  بتوان  که  را ای  ها 

م  ها سازمان داد، »داده« ناتوسط علم ریاضیات و آلگوریتم

اطالع  که  این  محض  به  درآیند،  دارد.  داده  صورت  به  ات 

نتایج  می پردازش کنیم و  مرتبط کنیم،  آنها به هم  توانیم 

داده ما  بیاوریم.  بدست  را  خود  نظر  عنوان مورد  به  را  ها 

دهیم تا بتوانیم ( به رایانه یا پردازشگر میInput)  داددرون 

سیم.  ( معین برOutput)   خروجیپس از پردازش به یک  

هایی هستند که برای  دستورالعمل  اهآلگوریتم در این میان  

داده میپردازش  نوشته  آلگوریتمها  این  فقط  شوند.  یا  ها 

دستورالعمل فرمان یا  هستند  ساده  هوشمندی های  های 

یادگیری   قابلیت  از  که  آزمون  –هستند  و  خطا   - یا 

 برخوردارند.  
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بهتر داده از  برای فهم  »انسان  گرایی بخش کوتاهی  کتابِ 

( نوشته یووال هراری را در اینجا  Homo Deusخداگونه« )

 آورم:  می

باوری[، کیهان از  گرایی ]دادهبینی داده»بنا بر درک و جهان
ها تشکیل شده است، و ارزش هر های گوناگونِ دادهجریان

ها  پدیده یا هر موجود با سهم و مشارکت آن در پردازش داده
ت عجیب ید این نگاه برای برخی، نظراشود. شا سنجیده می
نشین به نظر برسد ولی در واقعیت  ای حاشیهو غریب عده

این نگرش، بخش بزرگی از جریانات عمده علمی هم اکنون  
باوری از تلفیق سریع دو جریان علمی  بدان باور دارند. داده
سال گذشته یعنی از زمان انتشار    150بوجود آمده است. در  

د چارلز  دکتاب  انواع،  منشأ  دربارة  انشمندان  اروین، 
اورگانیسمزیست  به  آلگوریتمشناسی  عنوان  به  های  ها 

نگریستند. همزمان دانشمندان علوم کامپیوتر بیوشیمی می
 Alanنیز، از زمان اختراع ماشین محاسبه آلن تورینگ )

Turing  بر آن شدند که بدون وقفه   80( در پیش،  سال 
آ توسعة  و  طراحی  به  هوشمندتر لگوریتمدست  های 

باوری، هر دو جریان ]اورگانیسم به  نیکی بزنند. دادهالکترو
آلگوریتم آلگوریتممثابة  توسعه  و  بیوشیمی  های  های 

هوشمند الکترونیکی[ را با هم ادغام کرد. این بدین معناست  
آلگوریتم برای  هم  برای که  هم  و  بیوشیمی  های 

قواهای  آلگوریتم  دقیقاً  از  الکترونیکی  مشابه  ریاضی  نین 
باوری مرز میان موجود . بدین وسیله دادهرخوردارنداعتبار ب

این نقطه حرکت  از  برداشته و  را  زنده ]حیوان[ و ماشین 
آلگوریتممی که  میکند  زمانی  الکترونیکی  توانند  های 

 های بیوشیمی را کشفِ رمز کنند.  آلگوریتم 
کارآفرینان  داده سیاستمداران،  برای  و  باوری 

فناوریمصرف عادی،  دگرگونکنندگان  و  های  کننده 
عرضه می دادهامکانات شگرفی  برای کند.  همچنین  باوری 

بسیاری از دانشمندان و روشنفکران، نوید آن جام مقدس  
ها ما در پی یافتن آن بودیم: این  ]گمشده[ است که سده

از    -های علمی  جانبه است که همة شاخه تنها نظریة همه
را در یک جا به وحدت    -یقی تا اقتصاد و بیولوژی  علم موس

باوری، سنفونی پنج بتهوون، شاه لیر و  رساند. طبق دادهمی
ها هستند  ویروس آنفوالنزا فقط سه الگو از سه جریان داده

اجازه می پایهکه  مفاهیم  و  ابزار  با  را دهند  آنها  مشابه  ای 

نگرش به   اندازه جذاب است. اینحلیل کنیم. این تصور بیت
دانشمندان  پدیده همه  برای  مشترکها،  زبان  بوجود   یک 
زند و  های جدا از هم آکادمیک پل میآورد و میان حوزه می

های گوناگون را به یکدیگر تسهیل های رشتهانتقالِ آگاهی
موسیقیمی ترتیب  بدین  و کند.  اقتصاددانان    شناسان، 

بود که یکد بیولوژیست  به  های سلولی قادر خواهند  را  یگر 
انسان  هراری:  نوح  ]یووال  کنند.«  درک  و  بفهمند  خوبی 

»دین    –خداگونه   بخش:  آلمانی،  آینده،  مختصر  تاریخ 
 [ 564و  563پرستی«،  برگ داده
 

گرایی که گرایش غالب امروزی در جهان به همین دلیل داده

جهانی است که ما اکنون در   است، پیوسته در حال تغییر

های  گرایی تأثیر مستقیمی روی روندادهبریم. دآن بسر می

دادن   تغییر  حال  در  پیوسته  و  دارد  خدمات  و  تولید 

تولید   در  دخیل  اقشار  و  طبقات  اجتماعی  ساختارهای 

گرایی عرض  ترین چیزی که در این دادههستند. ولی مهم

می ااندام  است:  انسان  به  نگاه  یک  کند،  مثابة  به  نسان 

 ها.  مجموعه گسترده از داده

 

 کارگر، کارمند و کاربر 

کارکنان کالسیک )کارگر و کارمند و صاحبان مشاغل آزاد(،  

کسانی بودند و هستند که طبق یک قرارداد کاری در برابر 

دریافت دستمزد معینی باید در یک مکان معین )شرکت یا  

و وظایف معینی را   کارخانه( از لحاظ فیزیکی حضور یابند

قرارد این  بدهند. طی  میانجام  کاری مشخص  که  ادِ  شود 

مدت   چه  کنند،  کار  ساعت  چند  هفته  در  باید  کارکنان 

مرخصی سالیانه دارند و تحت چه شرایطی قرارداد تمدید 

شود. این شرایط هنوز وجود دارد و در آینده نیز  یا فسخ می

وضعیت اضافه شده  ادامه خواهد یافت. ولی آنچه که به این  

شکل جهانی  گیری  است،  نقطة    نوینشهروند  که  است 

« بودن اوست. کاربر در  کاربر مشترک این شهروند جهانی، »

آلمانی    Userانگلیسی   در  گفته   Benutzerو  کسی  به 

امکانات  می و  اینترنت  از  مشخصاً  و  کامپیوتر  از  که  شود 

می بهره  جهاینترنتی  نقاط  تمامی  در  کاربران  از  برد.  ان 

ا از  استفاده  برخوردارند:  مشترک  و مشخصات  ینترنت 

های  های همگانی که البته هم زمان اطالعات و دادهرسانه
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های خدمات  های اطالعاتی کنسرنشخصی خود را به بانک

 دهند.  اینترنتی می

زمان  همان از  شد،  گفته  نخست  بخش  در  که  گونه 

  ام تبدیل شدهترین مواد خشدن، »داده«ها به مهمدیجیتالی

با میزان سرن ها و کناست. ثروت امروزی شرکت ها اساساً 

داده»داده فقط  نه  و  کلمه  وسیع  معنی  ]به  های  «هایی 

می سنجیده  رو  انسانی[  این  از  دارند.  اختیار  در  که  شود 

است. می »داده«  روی دیگر مدالِ  »ثروت«  توان گفت که 

بوک،  (، فیسانگیز نیست که آلفابت )گوگلبنابراین شگفت

رین و ثروتمندترین کنسرنها  بابا، آمازون و ... به بزرگتعلی

  های میلیاردها انسانها، دادهاند. زیرا این کنسرن تبدیل شده

ها  را در اختیار دارند و همواره در حال داد و ستد با این داده

در بازار هستند و همین منبع درآمدهای نجومی آنها شده  

 است. 

دهند چنین است( این  اشد )که آمارها نشان میاگر چنین ب

هایی  دین معنی است که ما »کاربران« با اطالعات و دادهب

بیداده  هیچ) شبکهای  و  داریم  که  نیست(  و  ارزش  ها 

کنیم، ثروت بزرگی  های اجتماعی را با آنها تغذیه میرسانه

توان در یک کالم  دهیم. میها قرار میدر اختیار این کنسرن

شرکت  این  طالی«  »معدن  کاربران  که  کرد    های خالصه 

طور  رسانه به  که  کاربرانی  هستند،  یا  رایگانای  آگاهانه   ،

در  ن را  اجتماعی خود  و  اطالعات شخصی  تمامی  اآگاهانه، 

دهند. به اصطالح ما  اختیار این مؤسسات اقتصادی قرار می

« بدانیم  که  این  و  کارگر-کاربربدون  آمازون  و  آلفابت   »

 .  بدون دستمزدبوک و ... هستیم البته فیس

گیری  تغییر بزرگی است که هم اکنون در حال شکلاین آن  

گ است،   رایگانکاربر  یا  لوبالیستی  چین  در  که  کاربرانی   .

همه به کند  تانزانیا و آلمان یا هر مکان دیگری زندگی می
کار رایگان در برابر  گیرند:  مورد استفاده قرار می  یک شکل

کارگر  -ر. البته در اینجا کاربایاستفاده از یک پالتفرم رسانه

ننده  فون، کامپیوتر، پول برق، پول رساباید خودش اسمارت

ها را بپردازد. به عبارتی دیگر،  خدمات اینترنتی و سایر هزینه

باید   خودش  کالسیک  کارگر  برخالف  امروزی  کاربر 

 های »ابزار کارش« را بپردازد و آنها را تهیه کند.  هزینه

کنونی   وضعیت  که  کرد  یادآوری  باید  توطئه البته  حاصل 

برآیش عده این  نیست،  بدخواه  و  پلید  انسان  ای 

(Evolutionانسان ما  زندگی  هر  (  حل  با  که  است  ها 

شویم. یکی  مشکلی با یک سلسله از مشکالت نوین روبرو می

های ما در آینده نزدیک، پرداختن به مسئلة رابطه از چالش

این  »کاربر و شرکت آنالین« است. ولی حل  های خدمات 

از سوی مس است.  جهانی  بلکه  محلی  موضوع  یک  نه  ئله، 

های همگانی دیجیتالی  أکید کرد که همین رسانهدیگر باید ت 

ای پیشین )از سویه رسانه یک انقالب بزرگ در کیفیت یک

آورده فراهم  گیرنده(  به  یعنی  فرستنده  از  اند،  یکی 
 های غیردموکراتیک جهان آنالوگ را حل کرده است گاهگره

هم به ولی  نوینی  مسئله  یک  خود  رهیافت،  همین  زمان 

است. امروزه هر »کاربر« خود یک رسانه همراه خود آورده  

است، موردی که در جهان آنالوگ و سیطره رادیو و تلویزیون 

تصورناپذیر بود. همین شرایط دیجیتالی باعث شده است که  

زندگیانسان مدت  تمامی  در  که  صفحه هایی  چند  شان 

ننوشته   رسانهمطلب  این  آمدن  با  به  بودند  همگانی  های 

زندگی تمام  )صرفاندازه  متن  ارزشگذاری( شان  از  نظر 

اند. به عبارتی  های اجتماعی منتشر کردهنوشته و در شبکه

رسانه سرعت  همین  و  شدت  با  دیجیتال  همگانی  های 

همگانی    -آنهم سوادآموزی فعال و نه پاسیو  –سوادآموزی را  

راتیک کرده است ولی همزمان مسائل و  یا به اصطالح دموک

 به همراه آورده است.   مشکالت نوینی را با خود

گره از  یکی  با  باری،  جهانی  شهروندان  کنونی  های 

بخشکنسرن  آن  ویژه  به  جهانی،  طور های  به  که  هایی 

کنند، این است که  ها کسب ثروت میمستقیم از طریق داده

بانک پیوسته  جهانی  اطالعاکاربر  ]دادههای  این  تی  ای[ 

را  کنسرن  ثروت  –ها  منبع  آنهاسکه  توسعه   - تاندوزی 

 . اش شودای نصیببدون آن که سهم ویژهدهد می

 

 های انبوه دوران انتقالی دیجیتالی و بیکاری 

انسان سخت  برای  و دردآورترین شرایط  دورهترین  های  ها، 

است. زیرا در دورة گذار ساختارهای گذشته در حال    گذار

جا ف هنوز  هم  نوین  ساختارهای  ولی  هستند  روپاشی 

بسر نیفتاده شرایطی  چنین  در  ما  حاضر،  حال  در  اند. 

 بریم.  می
های  سپردن بخشهمانگونه که گفته شد، دیجیتالی شدن، یعنی  

ن روند  . پیامد ایهای هوشمندبزرگی از تولید یا خدمات به ماشین 
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انساناتوماسیون بیکار شدن میلیون  این شرایط    است.  ها  طبعاً 

دار« نیست. این روند  ای »سرمایه آمیز عده نیز نقشه پلید و توطئه

انسان  هاست، همانگونه که بکارگیری ماشین  طبیعی زندگی ما 

 ای انسان شرور نبود.  بخار و الکتریسته توطئه عده 

ب است  دیگری  مفهوم  به اتوماسیون  انسانی  وظایفِ  انتقال  رای 

یا  ماشین  هوشمند  اصطالح  های    سپاری برون به 

(Outsourcing  از انسان به ماشین. این گرایش در ذات انسان )

نهفته است که همواره در طول تاریخ تالش کند کارهای سخت  

تر کند، حال  فیزیکی را با ابزارهای تولید نوین برای خودش سبک 

بیل و کلنگ باشد یا ماشین بخار و یا تراکتور  خواهد این ابزار  می

های هوشمند در راستای همین  ار. طرح و ساخت ماشین یا قط

حرکت تاریخی است. به اصطالح، امروز ادامه گذشته ماست. ولی  

دانیم که رسیدن به یک این رویکرد، می ضرورت تاریخیجدا از 

میلیون زندگی  بعدی،  نسبی  ثابت  خط وضعیت  به  انسان  ر  ها 

حل پیدا    درست باید برای همین دورة گذار یک راهافتد و  می
. یکی از انتقادهای رئیس جمهور آمریکا، ترامپ، به چین و  کرد

گذارهای آمریکایی این بوده که علت بیکاری در آمریکا را  سرمایه

های مالی و فنی آمریکا به چین تعریف کرد. انتقال / فرار سرمایه

درسد بیکاری در ایاالت    80ولت آمریکا،  در حالی که طبق آمار د

اتوماسیون است و نه »فرار سرمایه   متحد آمریکا ها به به دلیل 

چین«. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که هنوز ما وارد »دولت  

اند  ها هیچ تمایلی نشان نداده ایم. هنوز دولت الکترونیکی« نشده 

دانند که  یرا می که یک دولت الکترونیکی به واقعیت تبدیل شود ز

دولتمیلیون »خدمتکاران  از  نفر  خانه ها  باید  شوند.  «  نشین 

 85-80های جهان مانند روتردام و شانگهای تا  بزرگترین بندرگاه 

توانند کار هزاران  اند و با حداقل کارکنان میدرسد اتوماتیک شده 

ناپذیری به فرجام  نفر کارگر و کارمند را با دقت بسیار و خستگی

 نند.  برسا

دن به مرحله باثبات  های انبوه هستیم و تا رسیما در آغاز بیکاری 

گیری نیروی کار ورزیده متناسب با شرایط، به زمان نسبتاً  و شکل 

نیازمندیم. پس چگونه می  میلیون درازی  زندگی  انسان  توان  ها 

 بیکارشده را در این دورة گذار تأمین و تضمین کرد؟ 

آیا از منظر اقتصادی اساساً جوامع امروزی توان برآوردن نیازهای  

  - که در پروسه تولید و خدمات نیستند –نسان بیکار ها امیلیون

های ملی و ثروت جهانی تا به  را دارند؟ به سخن دیگر، آیا ثروت 

آن حد رسیده که بتوان زندگی هر شهروند بیکار شده را تأمین 

و جایگاه اجتماعی آن شهروند آسیبی  کرد بدون آن که به شأن  

 برسد؟  

توان. زیرا تا آنجا که به یاست. آری م  مثبتپاسخ به این پرسش  

برمی  جهانی  میثروت  را  گردد،  بیکار  شهروندان  زندگی  توان 

درآمد پایه بی قید و شرط برای  تضمین کرد و آن هم از طریق  

شهروند  ژرف هر  آینده  در  بنیادین  .  موضوع  این  به  خواهیم  تر 

پرداخت. اگرچه این ایده ]درآمد پایه[ بسیار قدیمی است ولی  

زما آن  نه  در  زیرا  بود،  »اتوپی«  یک  بیشتر  شانزدهم،  سده  ن، 

نه ثروت   و  بود  از رشد رسیده  باالیی  به سطح  انباشت سرمایه 

از این سرمایه. در حال حاضر ولی ثروت ملل به چنان   حاصل 

ین »اتوپی« را به واقعیت تبدیل توان اابعاد نجومی رسیده که می

بسی باید  رویکردی  چنین  تحقق  برای  البته  از  کرد.  اری 

ساختارهای اجتماعی دگرگون شوند و در اینجا باید تأکید کرد 

ها  ها و رهیافتدر دل همین شرایط دیجیتالی نوین، راه حلکه  
   گیرند.نیز شکل می 

 

 بندی موقت یک جمع 

های  هم اکنون همة بنگاه   - 1در اینجا به سه موضوع اشاره شد:  

جهت   در  غیراقتصادی  و  اند،  حرکت در    محوریداده اقتصادی 

ها ذخیره و پردازش  داده   شفافیعنی همه چیز در آینده در هستة  

  طور رایگان های خود را به  داده   کاربر جهانیاین که    -2شود،  می

کنسرن  اختیار  می در  قرار  دادهدهها  همین  و  کاربران  د  های 

جهانی یکی از بزرگترین منابع انباشت کالن سرمایه و سودهای  

های مربوطه شده است. از این رو حل مسئله  هنگفت برای کنسرن 

رایگان   کار  این  از  ناشی  سودهای  و  جهانی  کاربر  رایگان  کار 

وقفه  با توجه به افزایش بی  -3نیازمند یک راهیافت خواهد بود،  

)اتوم  جمعیت Internet of thingsاسیون  آینده  در  ما   ،)

دیگر    گسترده  سوی  از  ولی  داشت  خواهیم  بیکاران  از  جهانی 

تصاعد هندسی افزایش    همین اتوماسیون ثروت جهانی را به گونه 

دهد یعنی با توجه به انباشت انبوه سرمایه و ثروت تولیدشده  می

د و شرط برای هر  قیای بیجهانی، شرایط برای طرح درآمد پایه

شهروند امری قابل تحقق است.  
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 نن یم کای نیِ

 
سیس انجمن  أ فتاد و پنجمین سالگرد ته 

 ند  قلم فنال 

 برگردان از زبان فنالندی: کیامرث باغبانی 
 

 ایم اکنون جمع به جشن نشسته  

 های گذشتههای سپری شده، دههبه یاد سال

 تا بیندیشیم به کارمان 

 مان هادستاوردو  اهداف

 نیز هامانناکامی

 یک انجمن هستیم

 معیک ج

 عنی ی و این

 عالیق مشترک داریم 

 مسئولیت مشترک  و

 مان راتوانایییکجا کنیم  خواهیم یعنی می

 هم باشیم   همکار

 یکدیگر  پشتیبان

 اکنون و  ما اینجا

 دیگرانو 

 جهان ةدر هم

 در گذشته و آینده 

 تاریخ مشترک داریم 

 خاطرات مشترک 

 یاز کار پر زحمت جانفرسا

 پیکارهای بیهوده

 م ها تفی و سوء عدالتبی

 دشمنان آزادی واقعی در رویارویی با 

 هم  خوب را ایهوریم اتفاق آبیاد 

   ها ها و پیروزیدانسته 

 احساس مشترک  و روح مشترک

 خوانمهفت سال پیش خود را می ةسرود

 در آن هنگام به چاپش نکوشیدم 

 نظرم آمد خیلی بدبینانه استه بکه 

 تماز این ظلمن باید از خودم بگویم در گذر ا "

 غمبار نیسخ

 انگیزد خشمم را بر ةکلمات کرختی که شعل  خوانیتک

 هایم راروشن کند، ذوب کند غمشود، گرم و ور شعله

 ای  به شکل ترانه

 م هَرَدرونم بِتا با این ترفند از انفجار خشم 

 
دارم کشد وقتی که قوطی کبریت را برمیاین شعله زبانه می

کبریت ساخت  »  شده  تهقوطی نوشتا روشن کنم شمع را: بر  

اییم، طرفدار که اینقدر پارس   . ما«شرکت فنالندی در مالزی

هیچ مخالف  هستیم،  طرفدار  همه  تنها  و  نیستیم    کس 

به مناطق  که  صلحیم و ضد جنگ. ما   نیروی مدافع صلح 

نه که  . ما  های انسانی فرستیم و مشاور و کمکبحرانی می

سازی یتبرک  ة کارخان  کشورهای مستعمره داشته و داریم. 

می تعطیل  را  ماشین خودمان  و  کنیم،  جنگلداری  های 

میکار بیکار  را  خودمان  کارخانه  گران  مالزی  در  و  کنیم 

کنیم که چوب ارزان است و کارگر ارزان. کبریت  تاسیس می

هایی  کنیم بار بر کشتیرا از آنسوی دریاها به اینجا وارد می

می حرکت  ارزان  نفت  با  جنگل  کنند.که  خاهما  را  ود  ی 

می جنگلذخیره  و  نابود  کنیم  را  مالزی  استوایی  های 

خریم و از فراز موز و قهوه و چای و سیگار می سازیم. مایم

ارزانتر از سیب درخت همسایهاقیانوس البته نه   ؛ها خیلی 

فروشان،    توسط عمده  واردکنندگان،  بلکه  دریایی  دزدان 

های  نساناسد.  ا برم   آنها به  به مالکبا ضرر  تا  ،  خرده فروشان

  اورزیهای کشچون در زمین   ندشوشماری گرسنه می  بی

ما    شود. موز، چای، قهوه و تنباکو کشت می  ؛ به جای غالت

انسانمی آنها  که  هستند،گوییم  تنبلی  عادت    های  آنها 

لم بدهند و منتظر باشند تا غذا بیفتد    درخت  زیر  اند کرده

 . نیستیم..ما استثمارگر  در دهانشان.
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ما فرزندان تاریکی چه چیزی برای ارائه به   باشیم:  بین  واقع

داریمجها دستی.ه  ب  ن  تلفن  و    جز  کاشت  غله  باید  چرا 

وقتی غله ارزان و پنیرهای استاندارد و بررسی    ،گاوداری کرد 

طرف از  میشده  دریافت  قراردادمان  هم    کنیم. های  کاغذ 

به  چوناست:    الزم اینترنت  سررو  ةهم  هنوز  ت ایستاها 

ای دو کیلو تبلیغات به صندوق پست هر  اید هفتهب  رده،نک

برای   نکند دریانوردی را فراموش کنیم:  ای تقسیم شود.خانه

اما ما فرزندان    بروبرگرد است.ما سفرهای تفریحی دریایی بی

ارائه به جهان داریم؟  برای  نفربر    ظلمات چه چیز دیگری 

ت ویا تقمی رظاصنایع ن  نارنجک و مین. باید که   پوش،زره 

از برای حفاظت  تا  تبلیغا  کنیم    ت، تلفن دستی، کاغذهای 

لوکس زره  ؛سفرهای  جنگنده    جت  ،پوشنفربرهای  های 

 . اقع بین باشیمتولید کنیم. و

شویم که  حال که شروع کردیم واقع بین باشیم متوجه می

ک  فرشتهما   ولی  باشدهخوامی  هنیستیم،  خیال    ؟ د  این 

دهیم تا از ه خود اجازه میکه بکند  آنچنان ما را گرم می

شیش ببریم.  لذت  در  آبجو    ةزندگی  سوسیس  تکه  یک  و 

کنیم. زورکی خود را به خوشی را روشن می  نتلویزیودست  

میمی یاد  به  زود  ولی  هستیم:  زنیم  بین  واقع  که  آوریم 

برنامه  می که  استخسته  ذاتاً پذیریم  تصمکننده  یم  ، 

 ازیم... بیندگیریم یک کانال دیگر راه می

شمعی که با کبریت فنالندی ساخته شده در مالزی روشن  

 ، داری که در راه استدنباله ةخاموش شد. ستار ، کرده بودم

هنوز هم    ، یی که پیش از من بودههنوز پیدا نیست. تاریکی

می شعله  گرفته  گر  خشم  نرفته.  بین  را  از  زمان  کشد، 

بینی  خوش تن.  نشیند از سوختابد و فرو میمی  سوزاند،می

از سرما می دارد  پ ذاتی من  زیر  به  پیروزی من  توی  لرزد، 

کس در بیرون در    کند. هیچنشینی میهای گرم عقبسال

خانه مرا برای بردن به    با اسلحه منتظر من نیست، کسی درِ

مسائل من    شکند. واقع بین باشیم.بازجویی و شکنجه نمی

انسان  یک    طور که برای  جای خودش است، همانهمه سر  

کشد؟ طوری باید باشد. پس چرا خشم درون من زبانه می

 "د.تاب ای نمیدر این تاریکی من حتی جرقه که

 

 اکنون، امروز پس از گذشت هفت سال

 دانیم که  همه می

 لی بدتری استدنیا جای خی

 همه سال   پس از اینام بدبینی

 ه  ور وحشتناکی کم شدبه ط

 یم دیگر ابهامی ندار  اما چرا ما

 بینی من درخشان شده است؟ را خوش چ

 ام ت که من االن از بشقاب نوهگمان به این دلیل اساین بی

 غذایش را خوردم  ةباقیماند

 ندارد ایزردآلو مزه مسخرهپوره و پذیرفتم که 

 کوچولو   ِ "اِمی"تواند مربوط باشد به اینکه این می

 ت.ناپذیرش را به من سرایت داده اسشادی زندگی خستگی  

 ا در آخر به چه دلیل و برای چه:ام

 و برای او غمگین می شدم،  ماندمهمچنان بدبین می باید 

 جای آنکه برای او و با او شادی کنم. ه ب

 کنم در این روز جشن بیش از این به گذشته نگاه نمی

 کار مرا توانی نیست چون برای این

 های سپری شده بلند کنیم ها را برای سالجام

 یم دی سرکشو به شا

 و لحظه را دریابیم 

 گذرد: شادی کنیم از آنچه می

 های قدیمی حاکمندان قدرتهر چند هم

 حکام پول، حکام بیداد، حکام سیاست

 خواه، حاکمان غاصب قدرت با تقلب حاکمان تمامیت

 ردیکتاتورتهای پیشین، به مراتب همان قدرت

 اند کشانده تر دنیا را به کام ترورر، وقیحتستردهبه مراتب گ

 های قدیمی هر چند همان قدرت

 کوشند قدان میبا قدرت بیشتر در تضعیف منت

 کنند را از جویندگان حقایق پاک میخود  تر راهرحمانهبی

 کنند می یهمکاران ما را هر چه بیشتر زندان 

 کشند کنند و میشکنجه می

  های پیشینهر چند همان قدرت

 که بر هستی مادی ما حاکمند 

 تاحساس قدر با

 کنند تا  کوشش می

 خود بکشانندافکار ما را نیز به زیر حاکمیت  نحویبه 

 بینیمامروز می

 همه جا
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 موج مخالفت با ترور و نیرنگ برخاسته است 

 بین هستم،من خوش

 کار ما تازه شروع شده است

 ای توان داریمهر کدام از ما تا اندازه

 به آنچه وظیفه ماست عمل کنیمکه 

 شماریمشیم که ما بیه یاد داشته باب

 برای کمک به یکدیگر 

 این یعنی انجمن

 ها را به این خاطر باال ببریم جام

 فهمیم بیشتر میکه هر روز 

 ایمنشسته جشن  بهاکنون که 

 های گذشتههای گذشته، دههبه یاد سال

 کنم همبستگی داریمفکر می

 هستیم متشکل

 شترک داریماین بدان معناست که ما عالیق م 

 ایف مشترک  و وظ  

 های آینده های آینده، دههسالدر 

 دیگر وجود ندارد  ، که من تنهای ما
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 یاد یاران 
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  ( چهره) نصرتی  اصغر 

 
 ایران   تاتر   و   کیانوش   محمود 

 

 کیانوش  اما.  شناسندمی  ادبی  منتقد  یک   بعد  و  کودکان،  اشعار  ویژه  به  شاعر،  یک   عنوان  به  بیشتر  را  کیانوش  محمود

  های   زمینه  در   وی.  نبود  عرصه   یک  به  دود مح  انسانی  ایران،  در  هنر  و  ادب   ی عرصه  کوشندکان  از   بسیاری  مانند   هم

  ینمایشنامه  چندین  برگردان  مدیون  تاتر  اهل  مهمتر  همه  از.  بود  متنوع  آثاری  با  فعال  مترجمی  او.  داشت  فعالیت  فراوان

  سرک  هم   او  ادبی   نقدهای  از  برخی  به   بعد   اندکی.  شناختم  تاتر   راه   از   نخست   را   کیانوش محمود  من .  هستند  او  از   خوب

 .  لهجه صراحت با  اما هیاهو از دور  مستقل،  بسیار بود ی انویسنده .کشیدم

  یادی   باید  خاطره  این  روایت.  است  خورده  گره  امتاتری  خاطرات  ترین  قشنگ   از  یکی  با  من  برای  کیانوش  محمود  نام

  چندان   آن  ز ا  پیش  تا  که  ادبیاتی.  گشت  جهان  نمایشی  ادبیات  از  بخشی  با  من  امثال   آشنایی   سبب  که   انسانی  از  کند

 . نبود دوران  آن  تاترهای توجه مورد

 
  به  مرا  مانند  هنرجویانی  هاسال  آن  خوب  کارهای.  بود  انقالب  از  پیش   ِایران  تاتر  دوران  شکوفاترین  از   یکی  50  دهه

  انوری ایمبیک   خواستیم نمی  دیگر.  بردمی  باالتر  تاتر   بازیگری  برای  را  آرزوهایمان  سقف.  برد  می   هیجان   و   خیال  دنیای 

.  باشیم  تسلیمی   سوسن و   زنجانپور  اکبر  یا   کاویانی   فردوس مانند   شده  هرجور  خواستیم می .  باشیم  مطیعی ملک   ناصر  یا

  ، «مضحک  پیرمرد» چون هایی نمایش دیدن .  کشیدمی  زبانه ما  در  ها نمایش این دیدن   با شدن  بازیگر های  شعله  رقص

  هریک   ،«است  مرده  زوبانسیسی»  ،«سچوان  نیک   زن»  ،«دارامهج   یک   هایکابوس»  ،«چین  دیوار»  ،«گانخفته  خلوت»

 .  کردمی بازتر کارگردانی  و  بازیگری در  را  ما دید نحوی به
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  کمتر   ولی   نمایشی،   ادبیات  مهم  آثار   دستمزدی،   اندک  با   که   مترجمینی   از  بودیم،  غافل  ها انسان  این   از   همواره  ما  اما

  ایران  در   دورنمات  و  شکسپیر  و  برشت  مانند  هرگز  آثار  این  نویسندگان .  دادندمی  قرار  تاتر  یخانواده  اختیار  در  را  مشهور

  بودند  هنر و ادب یعرصه ورزانتالش مهجورترین همیشه نمایشی آثار مترجمین که بماند. نداشتند هواخواه و شهرت

  همین   برای.  ندارند  مهمی  ایگاهج  هم  تاتر  اهل  برای  حتی  اینها.  کنند  قناعت عرصه  همین  به  تنها  اگر  ویژه  به.  هستند  و

 .  فارسی به اینمایشنامه برگردان الزامن  نه و بود دیگر هایعرصه مدیون همیشه مترجمین  این  عمده شهرت

 
 (1348)  ، «آلبا  برنارد  خانه»  لورکا،  گارسیا  معروف  اثر  برگرداند،   فارسی  به  کیانوش  محمود  که  اینمایشنامه  نخستین

  تاتر  های کارگردان  از   یکی  تشویق  به  شاید .  گشت  ترفعال  نمایشی   آثار   برگردان   در   کیانوش  پنجاه  یدهه  در  اما.  بود

  از  یکی  با  را  ما  فوگارد، (ولآت)  ولآث  از  نمایشنامه  چند  برگردان  با  وی  که  است  دهه  همین  در .(خسروی؟  الدین  رکن)

  به  کیانوش  توسط   فوگارد   نمایشی   آثار   مهمترین  56  تا  50  سال   از .  کندمی  آشنا (جنوبی)  آفریقایی  مهم   نویسندگان 

  مرده   بانسی   زوئهسی»  سرانجام  و (1355 «)خداحافظ  سالم»  بعد  ،(1350 «)اندزنده  آنها»  ابتدا .  شدند  برگردانده  فارسی 

  .(1356 «)است

        
  تجربه  ومین د آن  پی  در و  نوشت را  «سیاوش  خون از»  و  کرد تجربه را  نویسی  نمایشنامه خود  1384 سال در   کیانوش

.  نکرد  آنها  اجرای  به  تشویق  را  تاتر   اهل  چندان   نوشته  دو   این   البته.  بود «سؤال  عالمت»  ینمایشنامه  عرصه  این   در  او

 . برد نام من دورف آریل  مشهور اثر( 1397) «دختر  و مرگ» ینامهنمایش برگردان از  باید آخر سر

  موضع،   هوا،  و   حال  که  هایی نمایشنامه.  شناساند  را   فوگارد  اثول  من   امثال   به  که   بود  کسی   نخستین   کیانوش  محمود

  این .  گفتند  می  سخن  نژادپرستی   یتاریکخانه  و  سیاهان   دنیای  از.  کردند  می   طرح   را  دیگری   سیاسی   فضای   و  موضوع

  با  آشنایی  به  مایل  چندان  و  کرد می  سکوت  بدان  نسبت  آگاهانه  نفع ذی  جهان  از   بزرگی  بخش   که  بود  دورانی  همان
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  آفریقای   نژادپرستی   یفاجعه  و  ستم  با   تاتر  راه  از  را  ما  که   بود  کیانوش  محمود  این  آری.  نبود  سرزمین   این  کالت مش

 .  کرد  آشنا جنوبی

 

  انسانی  او  که دریافت  راحتی  به  توانمی  برگرداننده،  کیانوش  محمود   که (نمایشی  غیر  و)  نمایشی  آثار  به  دقیق  نگاهی  با

  را  سخن  نه  و   خورد  روز  نرخ  به  را  نان  نه.  کوشید  عدالت  و  تعهد  برای  استوار  قامت  با  عمر  یک.  عدالتخواه  و   متعهد  بود

 .  داشتمی ارزانی همگان بر را اش توانایی و فهم همه  که  بود ایساخته خود انسان. آلود روز  مد  و بازار نرخ به

  نخست .  برد  صحنه  روی  به  تنوری،   تازه،  تازه  بود،  کرده  ترجمه  کیانوش  که   را  فوگارد  اثر  سه  از  نمایشنامه  دو  خسروی

  سال   از   خسروی  دانممی.  1357  سال  در  را «است  مرده  بانسی  زوئهسی»  بعد  و  1353  سال  در   را «خداحافظ  سالم»

  نمایش   شد،  بلند   انقالب  فریاد   بعد   ماه  چند  که (57)  سال   آن  در   من   برای  اما   پرداخته،  تاتر  کارگردانی  به  1337

  برایم  کارگردانی   و  بازی   نوع.  دیدم  که   بود  هایی نمایش  ترینانسانی  و  ترین دلنشین  از   یکی «است  مرده   بانسی  زوئهسی»

  بازی   با   سالها  تا  که   درخشیدند  خوش  نمایش  این  در   چنان  بقایی  بهروز  و   زنجانپور  اکبر  مهمتر   همه   از.  داشت  گی تازه

  های انسان  به  آفریقا   وسط  و  باشم  فوگارد   ی یشنامهنما  عکاس  که  کردم می  آرزو   ها سال.  شدندمی  سنجیده  ها نقش  این   در

 ”… !  کن  نگاش خوب  منه، پدر  عکس این„: بگویم «زوئهسی» به بم صدای  با و  کنم کمک  درمانده

  یدرجه  در  من  را   تاتر  در  بزرگ  آروزهای   یهمه  بازیگری،  هیجان  و  ذوق   عاطفی،   خوش  هایلحظه  این   تمامی  آری

 .  هستم خسروی الدین رکن یادزنده  خالق هنر بعد  و نوشکیا  محمود ترجمه  مدیون نخست،

    
  هنوز .  بود  برقرار   همچنان  او  با   مرتب   های تماس  ولی  بود،   شده   دراماتیک  دانشکده   استاد  محبوب   اصغر  گرچه  حاال

  خمینی  رژیم   هنوز.  ببری  بهره  و  لذت   حضورش  و  دانش  از  و  ببینی   انرژی  پر  و  خنده   با  شاد،  و  سرخوش  را  او  توانستیمی

  آبادلعنت  و  خاوران  چون  هایی   قبرستان   ایران  هنوز  و  کند   برپا  محبوب   امثال   برای  را  دارش   های  چوبه  که   بود  نیامده

  ها کشتارگاه راه  در  فقط   گوشت   های کامیون  هنوز.  بریزند  آن   های چاله  به  گوشت هایکامیون  با   را   ها اعدامی  که   نداشت

  های آزادی  از  سرخوش  ما .  نداشتند  عهده  بر  را  خاوران  به  هااعدامی  جسد   قال انت   وظیفه  و   کردند  می   کار  هاقصابی  و

 . خبربی سخت  60 یدهه  هولناک فاجعه   از و بودیم 57 سال اوایل
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  بانسی   زوئهسی»  نمایش  دیدن   اما.  بودم  دیده   قبل  ماه  چند   محبوب   اصغر  خود  با  را   فراهانی  بهزاد  از «عروس»  نمایش

  نان  هم   فرامرز  و  شده   استادش  محبوب   که  بود  همانجایی   دانشجوی  حاال   مهرانه.  کرد  سندهب  پیشنهادش  به  فقط   را «…

  دیدن   به  که   بود،  پایش  زیر  اداره  ماشین  چون  کردیم،  هماهنگ   فرامرز  با  باالخره.  بود  زده  گره  هم  به  همانجا  در  را  هنر  و

  فکر .  شدمی  اجرا  فردوسی،   میدان   نزدیک  ، پارس  خیابان   تاتر،   اداره   دوم   طبقه   در   نمایش .  برویم «…  زوئه سی»  نمایش 

  ماشین،  سراغ   رفتیممی  که   بود   شب  ده   ساعت .  بود  طوالنی  نسبتا   نمایش   و  رفتیم   نمایش  دیدن   به  شب   8  ساعت   کنم 

  وسط  عکاسی  این  خواب  صبح  تا   من   و.  شد  شب  نیمه  برگردیم،  کرج   به  تا .  شوک  دچار  نوعی.  بودیم  هیجان   از   پر  سه  هر

 ”… ! بینی؟می منه، پدر  عکس این „: گفتم  لب زیر  صبح  تا چندباری. دیدم را  جنوبی آفریقای 

.  امروز  همین  تا  آنها،  برای  هم   شاید  منط  خوش  خاطرات  از  یکی   شد  فرامرز  و  مهرانه  همدلی  آن   و  شب  آن  و   نمایش  آن

  را  آنها   بازی  آرزوی  که   بوده   نمایش  دو   فقط   گمانم   به  زندگی   در .  کرد  خانه  جانم  و  دل  در   شب  همان   از  نمایش   آن

  و شادی از پر  دلها هاآنوقت. امید از پر و بودم ساله 19  من هاوقت آن. ست آنها از یکی «… بانسی زوئهسی» و داشتم

  !بود قدمی  چند  در  آرزوها  درخت

  و   سپرد  فراموشی   به   را  زندگی   خسروی   شد،   آویخته   دار  به   محبوب   اصغر .  گذردمی  سال  40  از   بیش   ایام   آن  از   حاال

  دست   از  را  پرکار  و  وفادار  کوشندگان   از  یکی  هنر  و ادب  اهل  کیانوش مرگ  با . گذاشت  تنها  را  ما  دیروز  همین  انوشکی

  ت نام  عزیز،  خسروی  دلها  در  هماره  یادت:  بگویم  خود  با   قلب  صمیم  از  که  ماند  می  تنها  فرصت  این  در  من  برای.  داد

  من   امثال  زندگی  برای  زیبایی   لحظات  شما !آور  شادی  و  امید   محبوب   بخیر   یادت.  کوشا  کیانوش  باد   لب  بر  همیشه

  نیکی  به   هماره  ما   اما   شما،  نام  به  نزد ”نو  ی   قرعه   زمانه„  گرچه .  کردید  هدیه   ما   به  یکجا   را   بینش   و   دانش  شما .  آفریدید

 .شما نام  بریممی

 

 2021 ژانویه 13 کلن،

 

 . فوگارد  آثول و خسروی دینال رکن کیانوش،  کتابهای کیانوش، محمود: اینترنت از  عکسها

 :منابع

https://fa.wikipedia.org/wiki/کیانوش_محمود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/رکن%E2%80%8Cویخسر_الدین 

https://fa.wikipedia.org/wiki/فوگارد _آثول 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4?fbclid=IwAR1dm4VwPFr8VJZ40pA5K3sJsP7t_qCgp80a3e3QTW5LuUo-skb3AfzKFeQ
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4?fbclid=IwAR1dm4VwPFr8VJZ40pA5K3sJsP7t_qCgp80a3e3QTW5LuUo-skb3AfzKFeQ
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C?fbclid=IwAR1nPdIkcgrvRRH3U9WAH0cr4Kpiv9AX_WaqaE3FylKZgevYeC3j4tt0Xj0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C?fbclid=IwAR1nPdIkcgrvRRH3U9WAH0cr4Kpiv9AX_WaqaE3FylKZgevYeC3j4tt0Xj0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A2%25D8%25AB%25D9%2588%25D9%2584_%25D9%2581%25D9%2588%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%3Ffbclid%3DIwAR0wSy4CUdJYJG2pCcJ8_v5gy9LuX6PJNgZsj9BySdw8Kf_TzzY83vXNclM&h=AT3c9sqdk7548pTaOPZENADNlq393S7rxkoVy76wIFBvtKd6J5XLF2YGml_ZQlEd-zf6tVgWu5kzDDzNIwWzuORYuXBiLEsPtYPKnyA8p6oxYYrQgm0syf1ocYYdTCox0YN7mBZAweC1-GyqfnrmaYk&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0xTqdibMYX_yhTU79_JmXHSGmPOcmZTuhY1HGONtwZVElicwo5JOKE9aO4n7bzD0D0hRvxmgvSu4gkD4jPb6UBE4ux9CXDDYruTL_h3G9bJEJWFVLBVBaezLvxFO_y-IL20nqw7vkIZK5s7wW9YGOGQbgdS1ETWig412f4QArLSSIxhqLzC8EKw_gJzAhHNRtuaUunml5SK2sohg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A2%25D8%25AB%25D9%2588%25D9%2584_%25D9%2581%25D9%2588%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%3Ffbclid%3DIwAR0wSy4CUdJYJG2pCcJ8_v5gy9LuX6PJNgZsj9BySdw8Kf_TzzY83vXNclM&h=AT3c9sqdk7548pTaOPZENADNlq393S7rxkoVy76wIFBvtKd6J5XLF2YGml_ZQlEd-zf6tVgWu5kzDDzNIwWzuORYuXBiLEsPtYPKnyA8p6oxYYrQgm0syf1ocYYdTCox0YN7mBZAweC1-GyqfnrmaYk&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0xTqdibMYX_yhTU79_JmXHSGmPOcmZTuhY1HGONtwZVElicwo5JOKE9aO4n7bzD0D0hRvxmgvSu4gkD4jPb6UBE4ux9CXDDYruTL_h3G9bJEJWFVLBVBaezLvxFO_y-IL20nqw7vkIZK5s7wW9YGOGQbgdS1ETWig412f4QArLSSIxhqLzC8EKw_gJzAhHNRtuaUunml5SK2sohg
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 اسد سیف 

 به یاد دکتر سیروس سهامی 

 
بهمن  در   د  1399یازدهم  سهامی  سیروس  ر  دکتر 

هشتادوپنج سالگی در مشهد به مرض کرونا درگذشت. دکتر  

ای آشنا برای کتابخوانان بود. من او را دو بار  سهامی چهره

در   روزی  انقالب  از  پیش  نخست  بار  بودم.  ندیده  بیشتر 

که   ریاضی  محمود  همراه  به  تهران،  »چاپحش«  انتشارات 

ا از  کتابی  دانشجوی ترجمه  من  بود.  شده  منتشر  تازه  و 

رافیا بودم و او استاد جغرافیای دانشگاه مشهد. این خود  جغ

ای باهم  و در کنار آن، همشهری بودن باعث شد چند دقیقه

به صحبت بنشینیم. بار دوم در روزهای پس از انقالب در  

یک مجلس سخنرانی در بندر انزلی او را دیدم که »جاما«  

آن عنوان سخنران چه   برگزارکننده  به  آن جلسه  در   بود. 

که گفت، چیزی به یاد ندارم. من خود نه برای جلسه، بل

دیدار او در آن جمع حضور داشتم. بعدها دانستم که رییس  

 دانشگاه مشهد شد و مدتی بعد نیز از دانشگاه اخراج شد.

سال گذشته روزی در فیسبوک نام او را دیدم که تقاضای  

ه بود. هم شک کردم و هم شوکه شدم.  دوستی با من کرد

صفحه نخ به  دانستم  ست  و  کردم  رجوع  فیسبوک  در  اش 

همان آشنای دیرین است. برایش یادداشتی نوشتم. جویای  

هایم را خوانده بود و  حالش شدم. مرا به یاد نداشت. نوشته 

در همین رابطه تقاضای دوستی کرده بود. در این یک سال  

ها بود  نوشتیم. و در این نوشتن می  هر از گاه چیزی برای هم 

ه دانستم چهار سال و نیم در زندان مشهد محبوس بوده  ک

اگرچه  بپرسم،  او  اتهام  از  کنجکاوی  به  نخواستم  است. 

هممی او  دانستم  است.  مانده  مصدق  طرفدار  چنان سخت 

آزادتر از آن بود که به گروهی سیاسی تعلق داشته باشد. در  

 ن را به روشنی دید.  توان آهایش مینوشته 

نیز   سهامی  زنداندکتر  بازماندگان  از  بسیاری  های  چون 

خودخواسته  انزوایی  در  را  زندگی  اسالمی  جمهوری 

میمی دولتی،  کارهای  از  محروم  تحقیق گذراند.  و  نوشت 

نیز  می شعری  گاه  از  هر  بود.  مشغول  ترجمه  به  و  کرد 

آنمی خود  اگرچه  واگویهسرود،  را  درونی ها  خویش    های 

 خواند.  می

از فرانسه دکتری جغرافیای   1340دکتر سهامی در سال  

در دانشگاه مشهد    1345انسانی و اقتصادی گرفت. از سال  

پرداخت. در سال   بازداشت و  1350به تدریس  به دنبال   ،

های فدایی  اعدام تنی چند از دانشجویان وابسته به چریک 

گر از دانشگاه  خلق، به همراه علی شریعتی و چند استاد دی

انقال از  پس  شد.  فردوسی  اخراج  دانشگاه  ریاست  به  ب 

در   داد.  استعفا  مقام  این  از  بعد  ماه  چند  شد،  برگزیده 

سال   زندان    1361فروردین  به  و  بازداشت  بندرانزلی  در 

آباد مشهد منتقل شد. چهار سال و نیم در زندان ماند.  وکیل

افیا و ادبیات  پس از رهایی به ترجمه و تحقیق در رشته جغر

از بیست کتاب در عرصه جغرافیا و ده  ادامه داد. از او بیش  

 کتاب در عرصه ادبیات به جا مانده است، از جمله؛

ئی، پیتر وایس، ترجمه به اتفاق  نیاسرود آدمک لوزیتا _

 1368٫ابوالقاسم پرتوی، مشهد، نشر نیکا، 

  مشهد،  گروسمان، لئونید یوسکی،داستا آثار و زندگی  _

 1370٫ نیکا، نشر

ائی، آرتور کوستلر، تهران، چاپخش،  تنامه اسپانیوصی _

1377٫ 

 1381٫ اختران، نشر تهران، گرفتو، سرژ زندگی،  یک _

  نیکا،  نشر ،  مشهد  معاصرانش، و  خود نگاه از تولستوی_

1388٫ 

  رضا اتفاق  به ترجمه ریوز،  هیوبرت  مستی،  سر ساعت _

 1372٫ قطره،  نشر فرنود،

 1390٫نشر نیکا،  مشهد،  فدین، نتنکنستا  گورکی، _

 ؛ جغرافیا   قلمرو  در   و

اقتصاد روستایی و زندگی دهقانی در گیالن )به زبان  -

 1965٫فرانسوی(، انتشارات دانشگاهی فرانسه، پاریس، 



 18  شماره                              آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

168 

 

  دوم،  چاپ  نشرپیام، خودزکو، الکساندر گیالن، سرزمین-

 1385٫ رشت، ایلیا، نشر

  پالنول،د گزاویه ایران، شمال  جغرافیای درباره مطالعاتی -

 1358٫ مشهد،  فردوسی،   هدانشگا

  مشهد،  پاپلی،  انتشارات  دولفوس، اولیویه جهانی، فضای –

1390٫ 

  پاپلی، انتشارات دولفوس، اولیویه جهان، جدید نقشه –

 1390٫ مشهد،

ها، فرهنگ جغرافیا، ایو اندازاز ژئوپولیتیک تا چشم –

 ٫1391الکست، انتشارات پاپلی، مشهد، 

 

 
سهامی سیروس  یاد  در    به  او،و  میان   بزرگداشت  از 

برگزیده  یشهایادداشت خاطره  یک  و  شعر  در  سه  که  ام 

 خوانید.پایین می

 

 جاده  

 بنگر میان مخمل شب  

 بر یاقوت های خون 

 در بازوان الغر جوباره  

  . شب مویه های بی دریغ ستاره

 ها میان نی نی چشمانت   پروانه

 . با باد می روند

 ما را به نام عشق صدا کن  

 عمق بی طنین گلویت  از 

 . با الی الی گاهواره ی شوخ دار

 در صبحگاه فاجعه 

 شرابه های باران را

 پس می زنم 

 از جاده های خیس ، 

 ... بوی زخم عبور می آید

 
  * مارگان

 

 کلون های کالن ، 

 خسته وهراسان بر دروازه های

 . شب آبستن هرای هجوم دیگری است

 گذار هراسناک بادی طاعونی ، 

 ان گریبان آبکند های خشکیده ، از می

 از میان شیار کوچه های بی روزن ،

 . از شکاف چشمدان های فسرده ازگزش زنبورهای باد

 جای پای سواران را  

 . روبیده ست باد

 شب با ترنم ستارگان 

 خروسان وسحر بابانگ 

 . بیگانه است

 کاریز های تشنه،  

 زیر آفتابی جهنمی ، 

 له له می زنند ، 

 م خفته شن و افعیان نی

 چنبر زده بر بام فروهشته ی خانه ها  

 رد گمشدگان خود را  

 . پی می گیرند

 ساعت های شنی  

 نیمه ی خالی خود را 

 . از فاجعه می انبارند

 رهنوردان فرو مانده در حریم توفان

 اشباح در هم پیچیده ی خود را بر دوش می کشند  

  . در دشتهای تشنه ی خاک آلود

 ان سوی تر  

 ن نیم برهنهمردا

 با چهره هایی بر آماسیده از تهاجم باد  

 با تسمه های پر گره بردوش  
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 می رانند  

 ک نده های ستبر چوبین را 

 در معبر باد طاعونی  

 بر خوشه های پالسیده ی ارزن 

 دنده هاشان  در قفس تنگ

 مرغی خونین بال می موید 

 وباد گرسنه

 در الیش بی توقف سگ ها  

 ای بسته  خود را به در وازه ه

 . فرو می کوبد
 

یادمان یک سفر علمی پیش از انقالب ، به زابل. مارگان   *

از  میانکنگی  بخش  برهوت  در  واقع  است  ای  روستایی 

وتاز   تاخت  ی  عرصه  هرساله  که  زابل  بادهای  شهرستان 

صدوبیست روزه ی سیستان است و مقهور هجوم ریگ های  

آخر جغرافیا    روان . در این سفر گروهی از دانشجویان سال

ایران سفر می  نقاط مختلف  به  از معلمان  یکی  در معیت 

کردند و سعی داشتند آن چه را که در کالس ها ی درس  

مورد بحث قرار داده بودند ، در روی زمین به محک تجربه 

بزنند : پرسشنامه تهیه کنند و شخصآ آن چه را که در این  

 . دوزخ می گذرد به چشم ببینند

ا که  سفری  ی  در  شیشه  خالل  از  بناگهان  شد  یاد  آن  ز 

اتوبوس حامل دانشجویان ،به اشباح دو انسان نما برخورد 

عده ی   ایستادیم و   . شد که مرتبآظاهر و محو می شدند 

بوس پیاده شدند و به جانب آنان  ناچیزی از دانشجویان از اتو

رفتند . دو مرد روستایی مشغول کار در مزرعه بودند :یکی  

وجوان و باال بلند و آن دیگری سالمند تر و جسیم الغر اندام  

و   بلند  ؛ریسمان  بود  کنده  را  پیراهنش  تر  . مرد جوان  تر 

ضخیمی را حمایل گردن کرده بود که دو سر انتهایی آن به  

ضخیم تنه بریده شده ی یک درخت متصل   دو طرف نسبتآ

بود و مرد جوان به زحمت بسیار می کوشید تنه ی درخت  

مرد سالمند ، در   .کپه هایی از ارزن عبور دهد  را از روی  

درخت  ی  تنه  حرکت  مواظب  داشت  سعی  بوجاری  عین 

باشد تا مسیر آن عوض نشود . در تمام مدت گفتگوی ما  

می آمد . در چشم انداز    صدای سگ هایی نا پیدا یک بند

از خانه به چشم   هرچه بود تپه هایی از شن بود و نشانی 

ن پرسیدم پس خانه های روستا ی  نمی آمد . از مرد جوا

مارگان در کجاست و این همه سگ در میان تپه ها چه می  

کنند ؟ مرد ، تپه ساری نزدیک را نشان داد و افزود : این  

خانه های ما را پوشانده اند  ها تپه هایی هستند که روی بام  

اما بدون وجود سگها    . آنها زندگی می کنیم  زیر  و ما در 

این جا در  از ما در    زندگی  تر  زیرا که فقیر  ممکن نیست 

اتوبوس   از دانشجویان وقتی سوار  . بسیاری  اینجا بسیارند 

 . می شدند می گریستند

 

 در سر زمین سبز مادریم  
 در سرزمین سبز مادریم  

 مردان شرم و شهامت

 می پوسند 

 در کرت های آب  

 و زنان یائسه می زایند 

 بر پشته های درد  

 نوزاد های وهن  

 اره های بیهده می جنبندگهو

 با الی الی ابر و ستاره

 . * " دو باره "در فرصت نشاء و 

 در سر زمین سبز مادریم 

 چابک سوارهای فاجعه می تازند  

 با اسب های شرزه ی چوبین

 در تپه سار موج

 و می بافند  

 در زیر تازیانه ی بی ترحم بوران 

 با دست های دلمه بسته به خون شان

 ی ها شان را  تور مجال تنگدل

 . در رهگذار یخ زده ی باد

 در سرزمین سبز مادریم

 زن های بی نشان، 

 همخوابه های کارو حقارت  

 بر دوش می کشند  

 اشباه باژگونه ی خود را

 . از پرتگاه آب

 آوازهایشان همه از درد
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 و دردهایشان همه از فقر

 پاهایشان همه در گل  

 . از کودکی تاکه به کهولت

 ز مادریم در سر زمین سب

 ارواح ز یاد رفته

 خمیازه می کشند  

 در گور های ساکت دریایی  

 وقتی که زیر چتری از ستاره یا باران

 خرزهره های گیسو افشان  

 رفته ی خود را افسانه های ز یاد 

 تکرار می کنند 

 با گورکنان پیر 

 . افسانه ها یی از دارو کنده و زنجیر

 در سر زمین سبز مادریم  

 سبز و تلخی زیتون دوشیزگان چای

 پروانگان زخم دیده ز ابریشم

 با خوانچه ی نهال های شالیشان بر سر 

 گم می شوند  

 در کوراه های خسته ی خاکستر 

 دامن ها شان همه افشان درباد 

 وامید هاشان همه پر یشان ، بر باد 

 در سر زمین سبز مادریم 

 آشوب رودهاست 

 دریا دریا جنگل

 جنگل جنگل دریا 

 ن ستاره ی بی پروا  خرمن خرم

 . و دامن دامن گریه ی بی آوا

--------------=-------------- 

زن و مرد شالیکار برای   وجین دومی است که " دو باره " *

می   انجام  تابستان  گرمای  اوج  ،در  مزاحم  گیاهان  حذف 

یکی از شاق ترین کارهای شالیکاری است   "دو باره    "دهند.  

 . ن را طاق می کندکه آخرین رمق های کشتکارا

 

 وکیل آبادیها  

چهار دست و پا ، چونان کرمی زخمدیده ، بی هیچ شتاب  

دراز زندان را می پیمود تا هیکل تکیدخود را   ،طول راهروی

به سطل زباله ای برساند که در آن همه چیز یافت می شد  

از   زندانیش  دوستان  که  غذایی  ی  پسمانده  بخصوص   ،

. غذایش را از محتویات زباله   مصرف آن سر باز زده بودند

دان می خورد و در راهرو گم می شد .پسر بلند باال و رنگ  

به ای  آشکارا    پریده  عصبیش  سیستم  که  رسید  می  نظر 

لطمه دیده است. با هیچیک از زندانیان سخن نمی گفت .  

هر وقت نیازمندچیزی می شد نام آن را به روی صفحه ای  

دون رد و بدل کردن کالمی  از کاغذ می نوشت و نوشته را ب

به مسوول دکه ی بسیار محقر بند می سپرد ، تسویه حساب 

ا زدحام زندانیان گم می شد .دوستان  می کرد و در میان 

مان می گفتند او را از زندان اوین به زندان وکیل آباد منتقل  

کرده اند و اضافه می نمودند که دوست ما دانشجوی رشته 

ه های تهران بوده است . یکی  ی مهندسی یکی از دانشکد

جریان   در  روزی  کرد  می  تعریف  اوین  در  همبندانش  از 

زاد از چوب پرچم وسط حیاط باال    بازجویی ،لخت و مادر

رفته بوده است و تمام تالش دوستان و مآموران زندان برای 

متقاعد کردن او برای پایبین آمدن به جایی نرسیده بود .  

محل حاضر شد و با صدایی    مدت کوتاهی بعد بازجویش در

معمولی از او خواست از باالی چوب پرچم پایین بیاید و او  

خوا به  نمایش  بالفاصله  این  وبه  نهاد  گردن  بازجو  ست 

داد   پایان  را   .دلخراش  او  که  بود  بیم  در  ازآن  شاید 

  . سحرگاهی از چوبی دیگر آویزان کنند

ارید  در یک روز سرد زمستانی که برف چنان به شدت می ب 

که چشم چشم را نمی دید اورا مشاهده کردم که در حیاط  

و به قبله به سجده  زندان ، تنهای تنها ، مدت بسیار درازی ر

در آمده است ؛در حالی او را در سلول غیر مذهبی ها در  

بند کرده بودند . داشت با ما مزاح می کرد ؟ چنین به نظر  

 . نمی رسید

را   او  ، درغروبگاهی  بار  روبه  آخرین   ، آباد  بولوار وکیل  در 

روی خیابان کوثر دیدم . مرا شناخت و به طرف من آمد .  

لش جویا شدم . اظهار رضایت مندی می  بوسیدمش و از حا

کرد . ولی همه چیز حکایت از آن داشت که بختک کابوس 

 ... های گذشته یک لحظه اورا ترک نگفته است
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 و مطالبی دیگر...
 معرفی کتاب 
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 ایم بخوانی هکه از چشم آن بی 

 اصغر فرداد برگردان: علی 

 نشر مهری لندن 

 
 

 در پیشگفتار این مجموعه شعر آمده است: 

سال   گواتماال،  بی  زمانی   1973در  و  سوادی که گرسنگی 

نام    به  کتابی  داشت،  چشمگیری  گسترش  اشعار  "هنوز 

چپ جامعة    "اروتیک  و  حکومت  جانب  از  که  شد  منتشر 

وان اثری پورنوگرافی، بی  عنه  زمان ب  فرهنگی و هنری آن

حتی   شرمانه و شهوت انگیز شناخته و مطرود اعالم گردید.

آن گواتماالی  در  کتاب  این  جهت    عنوان  دو  از  زمان 

حساسیت برانگیز و خطرناک بود: اروتیسم، خطری بود برای  

 برای حکومت ها. ، خطری "چپ"سنت ها و 

د. در  در یک خانواده هنرمند متولد ش   "آنا ماریا روداس  "

دایره روشنفکران پایتخت تنها توسط نقاش معروف رامیرز 

جدی گرفته شد و به همین   Ramirez Amayaآمایا  

الهه  عنوان  به  نویسندگان  خاطر  بود.  معروف  آمایا  شعر  ی 

نوشته   "ماریا روداسآنا  "چه    بسیاری معتقد بودند که آن

بل نیست  اما   شعر  است.  زنانه  نسنجیده  تفکرات  که 

و شاعر    Roberto Paz y Pazویس روبرتو پاز نرمان"

لیانو  " بعدها    Dante Liano  "دانته  فرانسیسکو  "و 

داشتند   Francisco Najera  "ناخرا اظهار  دیگران  و 

 ا ر  اجتماعی  سیستم  ٬که او از طریق رواج اروتیزم در ادبیات

  منهدم  بوده  استوار  آن  بر مرد و  زن  کنونی  رابطه  و   نقش  که

  آلوده  و   ساالرمرد  ٬اجتماعی  سیستم  مینه  تحت.  است  کرده

ادبیات فمنیستی   به  زنانه ادبیات   که  است  کور هایسنت  به

متوسل    "ایمردانه"گردد و به لغات و اصطالحات  تبدیل می

زنان ممنوع بوده است. اشعاری    می شود که تاکنون برای

سکسی  ، گزنده تمایالت  بیان  از  سرشار  و  اعالم    ،گستاخ 

تصویر زن پایمال شده و تحت ستم: زن جنگ است علیه  

وابسته،   کند،  بیهوده،  اراده،  بی  شخصیت،  بی  چهره،  بی 

 منفعل و ترحم برانگیز. 

ی تاثیر نقاشان گواتماالیی دهه  روداس از همه بیشتر تحت 

رمانشصت   همچنین  و  هفتاد  آرژانتینی  و  بزرگ  نویس 

همراه   به  او  بود.  کورتازار  نوریه "خولیو  گا  انریکو 

"Enrique Norigaمخیا  "  ،٬ ، Repe Mejia"رپه 

ریورا  " ادواردو  و   Luis Eduardo Riveraلویس 

آلرو   مجله  حول  اکثرا  که  شده    Aleroدیگران  متشکل 

های  که از مشخصه ی هفتاد را شکل دادند  بودند نسل دهه

به   احترام  نفی  علیه  "بزرگان"بارزشان  جنگ  اعالم   ،

عم انسان بد  و  نیت  خوش  دروغین  ،  لهای  ادبیات  علیه 

زنانفقر حامی  اصطالح  به  و  معنوی   ،گرا  اتوریته  علیه 

ها و فرماندهان و باالخره فراخوان آشکار به قتل ادبی  چریک 

 میگوئل آنخل آستوریاس بود. : پدر"

آغاز    "نامه به پدران میرا"روداس کتاب دوم شعرش را با  

میپاپا  "کند:می عزیز!  آنهای  در   خواهم  که  را  من    چه 

فهمند. چیزی گذرد برایتان بازگو کنم. زنان مرا خوب می می

  واقعیت  بلکه  ٬دهم نه خوب است و نه بدرا که من انجام می

 تکیه   نتاگردان  هایبرصندلی  شما  که  ببینممی.  است  من

.  مناسبید  لغتی  جستجوی  به  که  زنم می  حدس .  ایدزده

  را  یوغ  آن  دوباره   تا  کنید  اشاره  کهنه  قوانین  به  خواهیدمی

است  دیر  دیگر.  بیاویزید   گردنم  بر در  شده  رفتن  به  من   .

عالقه موفقیت  یا  نه  تاریخ  و  شما  نظم  نه  من  ندارم.  ای 

فرهنگ را  خواهم. شما پدران پیر که  های شما را میوعده

  این  در   و  کنید  ترتیز  را  کاردها   تا   ٬دستاویز قرار می دهید

  در  که  ایمسابقه  ٬یدبیفت  یکدیگر   جان  به   معنا   بی   یمسابقه

زودتر از دیگری مشهور   که  است  کسی   پیروزمند  همیشه  آن

بازی شما جاودان قوانین  اس  ه و طبق  دختر سابق    ت.شده 

 ".سالمتگوید بروید به شما به شما می

ی مابعد  خوی جامعهی او تنها خطاب به مردساالری تندنامه

قدرتمدار    Postcolonialاستعماری   روشنفکران  پز  و 

ای بود که  ان سفید و دورگهکه خطاب به ثروتمند   د، بلنبو

را به سوی   رانده و آن  بر گواتماال حکم  از یک قرن  بیش 
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سال خون  دهه  حمام  پایانی  میهای  هفتاد  ند.  بردی 

روستاهای سوخته و انسان    ،سیاستی متکی بر زمین سوخته

سر فرود    ،سوخته که برای انسان راهی جز فرار یا سکوت

 گذاشت: یا مرگ باقی نمی آوردن

پاپاهای خوب و دوست داشتنی که جنازه ها را روی هم    "

ها بنشینید و به پایینی    می گذارید تا بتوانید بر باالی آن

 ".ید ها تف کنید و بشاش

مجموعه  چهارمین  در  تجربهروداس  به  شعرش  های  ی 

بردهه )سالهای  هشتاد  میبادی  دیگر  رفته(  اینجا  پردازد. 

 ٬نفس گذشته نیستاز آن زبان گستاخ و متکی به  نشانی

  فهم  برابر  در  مقاومت  و  نداشتن  باور  ٬ضعف  ٬ان اندوهزب  که

  ٬پلیس  اهریمنی   قدرت  آنچه  ٬گذشته  کشورش  بر  آنچه

  مرگ  باالخره   و   ٬اندکرده  ایجاد   ترور  های گروه  و   ارتش

که تنها بخاطر شجاعت در    Irma  ایرما  ٬همکارش  و  دوست

آن می  گفتن  میچه  و  روزی   ،دانستدید  و  مفقود  روزی 

 مثله شده:  ، مرده ؛ دیگر پیدا شد

  ش، مکم / از تکه های تنبخندم را میل  از مغز استخوان او  "

 "ام راتنهایی لعنتی ،های دستانش تنم را / از پینه

آنا مونتروزو    ،دوست    Arturo Monterrrosoآرتورو 

روزنامهمی می  گوید:  را  صبح  اسامی لی  ،خوانیمهای  ست 

مفقود می  ،االثرچهل  آشنا  نامی  جستجوی    ، گردیمبه 

پردازیم. عادت  خوریم و به کارهای روزمره میصبحانه را می 

 دهد. ایست که ما را به هم پیوند میاین آن تجربه  ،به زور

بازماندهترین چهرهروداس مهم ی این نسل روشنفکران  ی 

ها سبب  تابو  درهم شکستن  در گواتماال است. شجاعت او در

من  شکل گرفتن مکتبی در گواتماال شد. شاعرانی چون کار

 Aida  تولدو   آیدا  ٬  Carmen Matute٬ماتوته  

Toledo   گا  و حتی انریکو نوریهEnrique Noriega  

 * راه او را پی گرفتند.

 

ی آور شعرها و زبان بسیار ساده و بی پیرایه سادگی شگفت

ا به شکلی قابل پذیرش  روداس غالبا مانع آن بود که شعره

به فارسی برگردانده شوند. از همین رو مترجم گاه دست به  

 ر مواردی حتا درتغییراتی در ساختار و بافتار شعرها و د

شعرها زده است. برگردان شعرها از زبان آلمانی به    مفاهیم

بسیار   دوست  از  جا  همین  در  است.  گرفته  انجام  فارسی 

روانشید به خاطر زحمات بی    عزیزم، شاعر گرانقدر آقای م. 

دکلمه در  اش  کتاب    دریغ  این  شعرهای  برخی  اجرای  و 

 کنم.  سپاسگزاری می

 ع. ا. فرداد

 

 
 ی منظوم دانمارکی  پیش گفتار شاهنامه

 سن  اثر: آرتور کریستین

 مترجم: مسعود کدخدایی 

 طرح جلد: قادر شافعی

 [ 2020]  1399ییز چاپ اول: پا

دانمارک   ناشر: دیار کتاب کپنهاگ ـ

https://diyareketab.wordpress.com/ 

 
کریستن کار،  سن    آرتور  قرن  چهارم  یک  از  پس 

هم  ، آن  نمارکیبه دارا  ی شاهنامه فردوسی   ترجمهسرانجام  

نظم   سال  به  با    1931در  منتشر   1310برابر  خورشیدی 

همه صفحه400ی   ترجمه.  ختسا نه  او  شاهنامه،   ای  ی 

 :گیرد در بر می های زیر را بلکه عنوان

 شکوه و خواری جمشید 

 گیرنده  ضحاکِ ستمگر و فریدون انتقام

 فریدون و سه پسرش

 های رستم نخستین خان

 رستم و سهراب 

 سیاوش شاهزاده 

 خسرو های جوانی کی سال

 انتقام خون سیاوش

 خسرو ناپدید شدن کی

 مرگ رستم

https://diyareketab.wordpress.com/?fbclid=IwAR22QiHbYpamDtAaoxwQbcVQlyRcgESwxQ_L5aeVbuKYNYIG9y91K5DrQE4
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کریستن نخستِ  در  سن آرتور  به  ه  دیباچاین    بخش 

  به شاهنامهوم  بخش د  در  و   زدپردا  می  و دوران او   فردوسی 

 های آن. و چگونگی پیدایش و ریشه

در   باره  بخشاو  در  جمله  از  و  ی   نخست،  فردوسی 

بینیم   دهد که می شرحی می  در آن دوران  اوشرایط زندگی  

نابه دست در  او   سامانی،  است.  نداشته  ما  دوران  از  کمی 

 : نویسد می

سرزمین سامانیان در حال ازهم پاشیدن بود. با آل  »

بویه جنگ بود و سرداران سامانی شورش کرده و به جان 

ی از سرکردگان  دیگر افتاده بودند. نوح سوم از سوی یکیک

ت رک، ب غرا خان، ناچار به فرار و گرفتن کمک از    هایطایفه

ی آنان سبکتکینِ ت رک شد که پیش از بزرگترین سرکرده

های باال و فرماندهان سپاه  آن مانند بسیاری دیگر از مقام

 «سامانیان، یک غالم بود.

  گرانی  البد  و  مالیات  رفتن  باال  موجب  که  ها ن جنگآ

شده    کمبودها   و مالاستهم  وضع  بر  تأثیر  ،  فردوسی  ی 

ند که از نظر مالی  هستخوشبختانه کسانی    ولی  گذارد،  می

  گیری ند تا بتواند کار شاهنامه را پینک میاو را پشتیبانی  

 . کند

 : افزاید می سن آرتور کریستن

های زیادی دست  با نگرانی  »شاعر در سالیانی دراز باید

ه  که در انجام کار بزرگش فرسودکرد، چنانو پنجه نرم می

که کردند بی آنزاده کار او را رونویسی میشد. مردان نجیب

بابتش چیزی به او بپردازند. آنان با ندای بلند به او آفرین  

 «. توخالی  های گفتند، اما آفرینمی

سرانجام پیش از آنکه کاروان   سن، کریستن  و به روایت

او از این جهان سلطان محمود به فردوسی برسد،    کشِ  پیش

سرزمینی که در  و حتا برای خاک شدن    بندد یرخت برم

می عشق  آن  نمی  به  آسان  او  بر  ی ورزید،  و  از گیرند  کی 

او نمی  دارد  فریاد برمیمتعصبان مذهبی     بگذارد  تواند که 

گورستان محمدی خاک   یک  در  شیعی  سگ  یک  ی جنازه

  ی باغچه  در  و  گردانند را برمی  فردوسی   ی شود. پس جنازه

 سپارند.  می خاک به اش خانه

نام به  کتاب  دوم    یابی  ریشه  و  شاهنامه  های  بخش 

  ی و نیز به شیوههای ایران باستان    در اسطوره و دین  ها آن

 : نویسد می سن کریستن .پردازد می فردوسی  کار

ساختمان »بزرگی   در  هرچیز  از  پیش  فردوسی 

دراماتیک آن شعر حماسی بزرگی است که هزاران سال را  

نیز  دربر می در آن روح پهلوانی که در آن دمیده  گیرد، و 

اندیشه که  پهلوانی  زندگی  یک  نهایت  است.  به  را  ما  ی 

به   آن  کارکرد  و  کرده  متوجه  مرگ  و  سقوط  به  زندگی، 

ای حماسه  این.  است  نگیزا خودی خود مانند یک بازی غم

پر   کردار  انجام  نسل،  پی  از  نسل  آن،  پهلوانان  که  است 

خاطر همان  سرانجام همگی بهگیرند و  افتخارشان را پی می

داده انجام  که  میکاری  شکسته  درهم  این  اند  که  شوند، 

ی فردوسی بدین گونه به یک  بسیار دردناک است. شاهنامه

شود. برای  ری تبدیل میدرام سرنوشت با ب عدهای فوق بش

هم و  پهلوانان  معمولی  ع مر  قهرمانینمونه  هایشان،  چنین 

باالبه رستم  مورد  در  است. ویژه  بشری  میزان  از  تر 

های تند شاعر در این تراژدی، بارها و بارها این را احساس 

ویژه هربار  ی سرنوشت، بهی او در بارهدهد. فلسفهنشان می

ق از  یکی  شکست  شرح  به  میکه  پردازد،  هرمانانش 

یابد. در شرح ناپدید شدن  های اندوهبار بیشتری میبازتاب

و در مرگ رستم، شعر فردوسی    ها، خسرو در کوهرازآمیز کی

 رسد.« به اوج هنری خود می

 

 کودکان کار در ادبیات معاصر 

 
 نویسد؛ هوشنگ انصاری در پیشگفتار کتاب می

هر کدام    ..داستان کارگری است.    30کتاب حاضر شامل       

و   مناطق  در  کارگری  های  داستان  به  ها  نویسنده  این  از 

ک از  پردازند.  می  خود  زادگاه  های  محل  آزار  کار،  وکان 

های  محیط  کارگران  و  کارگر  زنان  کار،  کودکان  جنسی 

 صنعتی و... می پردازند. 
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تر      نویسنده  پاموک  اورهان  نوبل،  بقول  جایز  برنده  ک 

توانند   افرادی که نمی  نویس به سنخگوی  بلکه یک رمان 

 سخن بگویند تبدیل می شوند: 

نشنی را  شان  عصبانیت  کسی  که  افرادی  و سخنگوی  ده 

برای   است.  شده  گرفته  نادیده  شان  های  حرف  همیشه 

همین است که اکثر نویسندگان از زندان سر در آورده اند و  

 ای آن ها. سانسور کردن کتاب ه

صادق هدایت در سگ ولگرد کودگان را به تصویر می       

کشد. نجف دریا بندری کارگران مهاجر را، از خانه و کاشانه  

م بیکاری  اثر  در  و همچنین خود  شوند  مهاجرت  به  جبور 

 سختی کار در پاالیشگاه آبادان را بیان می کند. 

  صادق چوبک در یحیی و عروسک فروشی، کودکان کار     

زبان   از  صادقی،  بهرام  کند.  می  بازگو  را  ها  خانمان  بی  و 

فرزند یک کارگر مشکالت کار و در آمد پدر کارگر را بیان  

 می کند. 

در       پسرک    احمد محمود  و  بندر  داستان  همسایه ها، 

بومی مسائل کارگری و کودکان کار و زنان کارگر در مشاغل  

 مختلف را به تصویر می کشد. 

کسار در قفس طوطی جهان خانم، پیمانکار در  نسیم خا     

صنعت نفت و مسئله کارگران و همینطور شغل های دیگر  

بری  را بیان می کند. علی اشرف درویشیان در سال های ا

به مسائل مختلف کودکان کار، زنان کارگر، کارگران صنعتی 

رابه نمایش می   آزار جنسی کودکان کار در محیط کار  و 

 گذارد. 

سردوزامی در داستان آقا مهدی زیگزاگدوز زندگی    اکبر     

و کار کارگران خیاط را بیان می کند. محمد رضا صفدری  

ربی را و از  در سنگ سیاه کارگران مهاجر به کشور های ع 

 هم پاشیدن خانواده را بیان می کند. 

مسائل       به  جیب  در  کره  داستان  در  طاهری  صمد 

ری و مشکالت کارگران  کارگران در کارخانه شیرپاستور  زه 

از   اسکله  نگهبان  در  عبداللهی  اضغر  پردازد.  می  و...  عرب 

شرایط سخت زندگی کارگری می گوید و در غبار فداکاری 

 ه را عنوان می کند. کارگر فروشگا

هوشنک عاشور زاده از کودکان کار و محروم بودن آن        

ی  ها از مدرسه و بازی های دوران کودکی و همچنین از زندگ

پائیز و   کشاورزان بی زمین که برای امرار معاش در فصل 

 زمستان به شهر می آیند می پردازد.

ه ای و  فرهاد کشوری در داستان سیاهِ سیاه کارگران کر      

برخورد آن با کارگران ایرانی و در بهار زندگی کارگر ساده  

آزار  و  خود  انگلیسی  رئیس  مستخدم  که  نفت  شرکت  ی 

کارگر همسر  بنشینم    جنسی  توانم  نمی  در  پردازد.  می 

زندگانی کارگران مازاد در شرکت نفت با سالی دوماه حقوق  

 اخراج می شوند. 

کا      به  پائیزی  قصة  در  الهی  و اضغر  ساختمانی  رگران 

 پیمانکاران را شرح می دهد. 

ناهید طباطبایی در مسابقه خدمتکار اداره را به تصویر می  

زندگانی شاگرد بازار را و در   کشد. داریوش کارگر در زغال

فشفشه دستفروشان کنار خیابان و برخورد کمیته با آن ها  

 را بیان می کند. 

دباغخانه همچنین منصور یاقوتی در گل خاص به کارگر       

جمع کردن  درشکه های باربری را و در آهو دره به بیان 

استفاده کدخدا از دختر کوچک رعیت به کار در کارگاه قالی  

 افی را توصیف می کند. ب

در خاتمه احساس کردم که نباید نوجوان ها و زنان و       

مردان کولبر زحمت کشان هموطنان کردستان را از یاد برد 

بر ستم و ظلم تن به خفت و خواری نداده و از شرف و در برا

و انسانیت خود دفاع کرده و از دو جناح حاکمان و سرمایه  

 التی قرار گرفته اند. داران مورده ظلم و بی عد
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