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 سرسخن

 
 پشتِ پردۀ معرکۀ ساخت واکسن در ایران و جهان

در نیویورک که  (EcoHealth Alliance)  "هلث اتحادیۀ اِکو"(، جانورشناس و رییس Peter Daszakپیتر دزاک )

 هاویروس» که گفته بود ۳۱49 سال در کند،می تحقیق موجودات در بین هاویروس درکشور چین در بارۀ مبادلۀ

 در او.« شوند منتقل دیگر موجود به موجود یک از که اندافتهی تکامل بدیعی نحو به[ و] یابندمی تکامل سریع بسیار

 آن به اگر که کرد پیشنهاد را طرحی گفت ومی سخن آن از پیش سال 4۱ ،«سارس» ویروس کرونای اپیدمی بارۀ

 در هاویروس همۀ کشفِ هزینۀ» که زد تخمین دزاک. شود 41-کووید اپیدمی مانع توانستمی بود، شده عمل

 از پس زیرا بود، خواهد عالی گذاریسرمایه یک این کنممی فکر من» و گفت: «است دالر میلیارد 5/4 پستانداران

 متوقف و ویروس ظهورِ نخستین یافتنِ برای تشخیص وسایلِ با و کنید تولید را هاواکسن توانیدمی شما آن، انجامِ

 (. M.L.Todayسایت )منبع:  «باشید. آماده آن نمودن

ها دالر خسارت با تریلیونمیلیارد که 5/4نه با کرونا  ویروسِپاندمی مرگبار اکنون یک سال است که اخبار مربوط به 

رقابت و خبار ایران و جهان قرار گرفته و صدر ادر  میلیون مبتالء4۱۱و  میلیون نفر قربانی۳و نزدیک به مالی 

های را به خود اختصاص داده است. ملت هاجنجال بر سر کشف و ساخت واکسن حجم باالیی از صفحات رسانه

میالدی  ۳۱۳4گیری با توجه به آمارهای فزاینده ابتالء و مرگ، با ورود به سال نوی جهان از ناحیه این همه

کنند. گرچه به مددِ رشد چشمگیر علم پزشکی و پیشرفت امکانات در فصل سرما تجربه میمرگبارترین روزها را 

تکنولوژیک، زمان الزم برای ساخت واکسن از یک دهه به حدود دوسال کاهش یافته و هنوز هیچ دارویی برای 

ت ها و درمان قطعی این بیماری کشف نشده، اما تایید پرسش برانگیز واکسن های ساخته شده توسط دول

های بزرگ در این روزها توسط مراجع معتبر نظیر سازمان بهداشت جهانی، کمیسیون اتحادیۀ اروپا و کمپانی

درک  جا و فراوانی را در مورد عوارض این عجلۀ قابلِهای بهسازمانهای غذا و داروی آمریکا و بریتانیا، نگرانی

قب نماند و وزیر بهداشت و درمان درحالیکه تا چندی پیش بر ایران هم ع ،آورده است. در این کارزار تبلیغاتیپدید

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Daszak
https://www.ecohealthalliance.org/personnel/dr-peter-daszak
https://www.ecohealthalliance.org/personnel/dr-peter-daszak
https://mltoday.com/covid-19-think-science-and-the-people/
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شد، ادعای ساختِ واکسن ایرانی )از نوع حدود دوسال زمان الزم برای رسیدن به مرحله تولید واکسن تاکید می

جامعۀ "شده و غیرفعال( و آغاز تستِ انسانی آنرا اعالم کرد، اقدامی که بالفاصله با انتقاد صریح ویروس ضعیف

ارزیابی کردند. از جنبۀ  "توهین به شعور داروسازان و جامعه"و  "شوخی"مواجه شد که آنرا نوعی  "داروسازان ایران

علمی، کارآزمایی بالینی و آزمایش نمونه هر واکسن بر روی گونۀ انسان مرحلۀ مهمی است که نباید ملعبۀ دست 

ی در آستانۀ انتخابات سال آینده قرار گیرد. درپشتِ این های سیاسهای قدرت و ثروت و رقابت جناحبازیگران کانون

گویی و دروغگویی به کاری، ضد و نقیضفریبانه مسئولینی که در پنهانپروژۀ ساخت واکسن و پروپاگاندای عوام

ین های سرکوب خونان و بازداشتیمردم ایران یدِ طوالیی دارند و هنوز حاضر به اعالم آمار واقعی قربانیان و مجروح

داران زالوصفت و سودجویی انگیز سرمایهمنافع کالن و وسوسهتامین نیستند، آیا چیزی جز  19معترضان در آبان 

عای همزمان یکی دیگر از مسئولین تر از این بازی تبلیغاتی، ادّمضحکتواند نهفته باشد؟ یم و کرونا میکاسبانِ تحر

تواند است که خود می "بشقابِ کرونایاب"بعداز اختراع "سن!توانایی غلبه بر ویروس کرونا بدون واک"مبنی بر 

متخصصان )به فرضِ صحت ادّعای ساختِ واکسن( را فراهم آورد و به دستاورد تالشجامعه موجبات بی اعتمادی 

، بازهم ظاهرا قرار است دل و جان و مال زحمتکشان بازیچۀ طمعِ "دردا و دریغا که در این بازیِ خونین"

 داران حاکم شود. العنانِ سرمایهناپذیر و سودجوییِ مطلقسیری

 را... روز است آبستن شب

، زنددانی سیاسدی بده    خسرو صادقی بروجنیشورانگیز  پیامِدریافت مویِ بُلندگیسو، در آستانه شبِ یلدا، این سیه

آدم  هادَرَند، کرکسمی آدم هاگُرگ زنند،می ها پَرسهموش" که در آن "ایکدهشب"هم در آن "4911یلدای "بهانۀ 

یدادآوری   ،پیامی اُمیدآفرین بود برای همۀ ما و نیدز  ؛"آورندمی در قناری ادای هابُلبل، و خفاش خورند، جُغدها ادای

بدا مطلدعِ   یادداشت این زندانی در ظلمت و تاریکی.  پاسدارانرهایی فرزندانمان از زندان برای  همۀ ماوظیفۀ جمعی 

 :خوانیممی "کرد خواهد تغییر چیز همه اینکه به اُمید"و مقطعِ  "شب آّبستن است روز را"

 

 ایدن  حتمدا  و اسدت  سدال  شدبِ  بلندترین کرده، اثبات ما برای علم و گفتند به ما پیشینیان که چنانآن یلدا، شبِ"

 و هدا خدوردنی  تنداولِ  و گفدت  و گپ نشینی ]و[شب و سرور و جشن برای است مناسبی مجالِ سال، شبِ بلندترین

 بدودن  طدوالنی  در را شب این فلسفۀ تمامِ است اگر محض اندیشیِساده اما .کندمی گرم را محفل که هایینوشیدنی

 دارد؟ پایکوبی و سُرور جای چه ظلماتش و شب بودنِ طوالنی اصال و بدانیم آن

 بده  رسیدن های ابزار و وسائل و اهداف مجموعۀ دو دارای و کند می دنبال را هدفی انسانی کنشِ هر که همچنان

 درگیدر  را خدود  و کدرده  فراموش را عمل "اهدافِ" مجموعۀ که هستند کسانی نیز گرایانمناسک است، اهداف این

 جشدنی  کده بدل  خود، هدفی در نه همه این امّا، شادکامی و شادی برای است فرصتی یلدا شبِ .کنندمی "وسائل"

 .دهدمی نوید سال شبِ ترینطوالنی دل از را روز شدنِ زاده که طبیعت دیالکتیکِ پاسداشتِ به است

 بده  انسدان  اجتمداعی  زندگیِ و طبیعت میانِ توانمی یلدا، بخشِشادی مناسکِ ]و[ پُشت پَس در که است رو این از

 .کرد برقرار آموزدرس پیوندی شعور،ذی و حقذی موجود یک عنوان

 روز که شب ترینطوالنی در که میداُ این و است موقّتی ظلمات که پیام این .است انسان به طبیعت پیامِ یادآورِ یلدا

 نده  را خدود  گرمای رو،پیشِ هایماه و روزها و شود،می بالنده کند،می رشد شود،می زاده روشنایی نیست، مجالی را
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 چدرا  .است چندان دو بند در محبوسی برای اُمید این .کندمی چیره طبیعت جانِبی و سرد پیکرِ بر که شب، بر تنها

 "کرد. خواهد تغییر چیز همه اینکه به اُمید .است زنده اُمید به را شب هر و روز هر که
 

 را لبریز خواهد کرد؟  هاتودهکدام قطره، فنجانِ صبرِ 

خسرو صادقی بروجنی، کیوان صمیمی، نسرین ستوده، نرگس گناهی چون های فرزانه و بیانسانآری، جای 

محمدی، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن، آرش گنجی، و دهها و صدها روزنامه نگار و نویسنده و 

امعۀ ما در لحظۀ تاریخی نیست! ج "و سیاهچال زندان"فعال مدنی و فرهنگی و محیط زیستی و کارگر و هنرمند 

اعمال فشار ت و با سانسور و سرکوب اعتراضات و یا با ایجاد رُعب و وحشت و کنونی نیازمند تغییراتی دمکراتیک اس

رخ  4951شد، انقالبِ بهمن تحواّلت ضروری جامعه شد که اگر میانجام توان مانع از بر فعالین سیاسی و مدنی نمی

آباد توسط ماموران های حلبیرا برافروخت، تخریبِ خانه4951گویند آن رویدادی که جرقۀ انقالب سالداد! مینمی

ین ترور شد و به بزرگشهرداری در منطقۀ خاک سفید تهرانپارس بود و از آنجا بود که آتشِ خشمِ مردم شعله

ای دیکتاتوری تا هدر نظام"گفت: و مورخ آلمانی می نت، فیلسوفهانا آرِدر قرن بیستم منتهی شد. اجتماعی انقالب 

 بینی هم نیست؛و قابل پیش داندکسی نمیبراین پایه  !"رسدبه نظر می فروپاشی همه چیز خوباز دقیقه پیش45

بگیر وببندها، اعدام معترضانی چون  ها ونظیر بازداشتما اندیش تاریکحاکمان امروزین ولی هر یک از اقدامات 

آن پیرزن روستایی در بندرعباس که چندروز  تخریب خانۀاهلل زم در فرآیندهای مبهم قضایی، نوید افکاری و روح

د ، موارد متعدّمحرم در مناطقِ آموز فاقد گوشی هوشمنددانش41در اثر خودسوزی جان سپرد، خودکشی تربعد

ارگر کثیر، کخودسوزی رضا آلِ و اخیرا ساختمانی کارگران معدن و نفت و آویزو خودسوزی و حلق خودکشی

جانِ ای باشد که فنتواند در حکم آن آخرین قطرهمیبه تنهایی ... های اخیردر ماهو غیره  اخراجی نیشکر هفت تپه

این تمثیل را در کشورهای دیگر نظیر: خودسوزی های نمونه. "این بایای تاریخ است"ها را لبریز کند و صبرِ توده

گاه نئولیبرالیسم(، بستن مالیاتِ جزیی بر مترو در شیلی)زایش یک دستفروش در تونس، افزایش جزیی قیمت بلیطِ

 اپ در لبنان و یا قطع یارانه سوخت در کشورهای آمریکای التین و غیره... که منجر به سقوطِاپلیکیشن واتس

کند که عقلِ سلیمِ انسانی حکم می ایم ودیده و تجربه کردهشد، در قرن بیستم تغییرات بنیادین  دیکتاتورها یا

  "آزموده را آزمودن خطاست!"

 بازگشت به فهرست
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 فردی و تیپیک -هنر در ایماژ
 (های هنرشناسی علمیایهپ م کتابوبخش دوم از فصل د)

 پیوند.م.ک: برگردان/ زیس آونر: نویسنده

 

 که است این هنری ایماژِ خصایص تریناساسی از یکی

 سخن پایه نیز اندیشه این. است فردی هویّتِ دارای

 هنرمند، گویدمی که دهدمی تشکیل را بلینسکی معروف

 اندیشدنمی (Syllogism) قیاسی دانشمند، برخالف

 هنر. دهدمی نشان زنده تصاویری با را واقعیت بلکه

 و وقایع با و زندگی مشخص واقعیاتِ با را انسان همیشه

 تصویرِ یا هنری، ایماژِ هر. سازدمی روبرو تجارب

 بیانی یا واقعی، جهانِ معیّنِ هایپدیده از است مشخصی

 نمودی یا و انسان، عاطفی حیاتِ در معیّن وقایعِ از است

 دو. آن آینده از است

 معین و فردی خصایصِ صرفاً هنری ایماژِ حال، این با

 یا هاپدیده از گروه این زندگی، پدیده آن یا پدیده این

 و خصایص بلکه دهد،نمی نشان را هاپدیده از گروه آن

 خصایص این. کندمی مشخص را هاآن اساسی قوانینِ

 گونههمان ایماژها در آن قوانین و واقعیت عمقِ و اساسی

 علم،. شوندمی بیان منطقی مفاهیمِ در که شوندنمی بیان

 قوانین و سازدمی منعکس آن "ناب" شکلِ در را زندگی

 مجرّدِ قوانینِ هنر، امّا. کندمی تدوین و کشف را آن

 فرآیندها بازآفرینی به بلکه کند،نمی بازآفرینی را زندگی

 زندگی در که پردازدمی مندیقانون مشخصِ الگوهای و

 دارد. وجود

 عملِ ماهیّتِ از تفسیری بخواهد هنرمند اگر بنابراین،

 گریقهرمانی مفهومِ تحلیل به دهد، دست به قهرمانانه

(Heroism)، نخواهد آن طبیعت منطقی اثبات به یا 

 خواهد آشنا پرومته یا آشیل با را ما بلکه پرداخت،

 هایانسان برای تا دزدید خدایان از را آتش که ساخت

 از آنژ،میکل چون یا و آورد، ارمغان به سعادت زمین روی
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 هایآرمان آن وسیله به که تراشید خواهد داوودی سنگ،

 کند.بیان را رنسانس عصرِ گرایانهانسان اجتماعی و هنری

 زندگی قوانینِ از ترغنی زندگی هایپدیده گویدمی لنین

: که رااین فهمیم؟ می چه لنین سخنِ این از ما. هستند

 زندگی قوانینِ از ترغنی جهت این از زندگی هایپدیده

 خصایصِ از و هستند مشخصی فردیّتِ دارای که هستند

 در دارد، تعلق هاآن به فقط که برخوردارند زیادی معیّنِ

 منعکس را عامّ و اساسی هایجنبه فقط قوانین کهحالی

 وجود بحث مورد هایپدیده همه ذاتِ در که سازندمی

 محسوس و مشخص تمامیّتی از هنری ایماژِ. دارد

 شده تصویر پدیده فردی غنای از و است برخوردار

 کند.می حکایت

 مشخّصِ هایپدیده با مشابهتی ایماژ فردی بافتِ در

 مفرد با هنر در فردی ولی شود،می دیده زندگی

(Singular) بین. نیستند مترادف مفهومِ دو زندگی در 

 وجود عمیقی کیفی تفاوت زندگی واقعیتِ و هنر واقعیتِ

 عناصرِ از انبوهی زندگی معرّفِ پدیده یا واقعه هر. دارد

 تصادفی، و ضروری: اندشده بافته همبه که است ممکن

 در. غیره و بیرونی و درونی خاصّ، و عامّ اتفاقی، و الزامی

 اندخورده جوش همبه چنان هاجنبه این ای پدیده هر

 ماهیّتِ در. است مشکل بسیار هاآن کردن جدا گاهی که

 این. است پنهان متعدّدی هایالیه زیر گاهی پدیده، یک

 طبیعتِ به بتواند انسان که شوندمی آن از مانع هاالیه

 خاطرنشان مارکس. کند رخنه مطالعه مورد شیءِ

 ماهیتِ که است این در دقیقاً شناخت مشکالتِ سازدمی

 ندارد. قرار آن سطحِ در پدیده یک

 روبرو آن با علمی تحقیقِ در هم که است مشکلی این

 هنرمند اگر. ایماژ خلقِ و هنری کشفِ در هم و هستیم

 واقعی زندگی در که گونههمان را واقعیت از هاییجنبه

 کپی به صرفاً کند، منتقل نقاشی پرده به دارند وجود

 زندگی تصویرِ در و کند اکتفا هاآن مکانیکی کردنِ

 بیننده خواننده، تجربه به ندهد، نشان خود از خالقیّتی

 جز که هنری به مردم. افزود نخواهد چیزی شنونده یا

 رغبت دهد،نمی ارائه چیزی مکانیکی  (Copy) روگرفتِ

 واقعیّاتِ به که داد خواهند ترجیح و داد نخواهند نشان

 کنند. مراجعه زندگی خود

 تراشِقلم کهاین بر ناظر دارد معروفی سخن بالزاک

 در کندمی بیان را دست یک زندگیِ ساز،مجسّمه

. کندمی تبدیل الشه یک به را آن گچی قالبِ کهحالی

 مجبور هنرمند زندگی، روحِبی انعکاسِ از جلوگیری برای

 واقعی، زندگیِ در. برد پناه گزینش اصولِ به است

 هم به ضروری کمتر هایجنبه با ضروری هایجنبه

 در ولیکن اند،بافته

 اصیل رئالیستیِ هنرِ

 وجود ایجنبه هیچ

 راآن بتوان که ندارد

 هنرمند. کرد حذف

 برای که را ایپدیده

 از است، جالب او

 خصایصِ همه

 که ویژه و اتفاقی

 دهد نشان خواهدمی او که را خبری ماهیّتِ است ممکن

 زندگی هایپدیده او. "کندمی پاک" دارند نگه ابهام در

 به فقط بلکه کند،نمی بازآفرینی ها آن تمامیّتِ در را

 آن مشخصه وجه که پردازدمی خصایصی بازآفرینیِ

 چه هر. دهندمی تشکیل راآن "زنده روحِ" و هستند

 زندگی واقعیّاتِ از او گزینشِ باشد، استعدادتر با هنرمند

 هنرمند هرچه برعکس،. بود خواهد ترمطمئن و تردقیق

 ضروری غیر و سطحی جزئیاتِ باشد، استعدادتر کم

 شد. خواهد دیده او اثرِ در بیشتری

 پدیده، یک ماهیّتِ در
 هایالیه زیر گاهی

 این. است پنهان متعدّدی
 شوندمی آن از مانع هاالیه
 طبیعتِ به بتواند انسان که

 رخنه مطالعه مورد شیءِ
 . کند
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 در اخیر هایسال طی که تیکاسته به مربوط آثار در

 از وسیعی طور به است، شده نوشته شوروی از خارج

 شده دفاع است معروف "زندگی جریانِ" به که شگردی

 منتقدِ ،(Marcel Martin) مارتین مارسل. است

 هایپالن به باید سینما است در معتقد فرانسه سینمایی

 ارتباطِ گونههیچ که عابرینی دادننشان مثالً) اتفاقی( 4)

 زیادی اهمّیت( ندارند فیلم اصلی موضوع با مستقیمی

 به باید (Plot) کلی طرحِ که عقیده این و شود، داده

 داشته منطقی سیرِ و انسجام حوادث، و شود تنظیم دقّت

 هاآن در که هاییفیلم او نظر به. شود گذاشته کنار باشند

 برای را راه کلی طرحِ

 زندگی آزادِ جریانِ

 و گذاردمی باز

 تواندنمی کارگردان

 آن "سانسورِ" به

 زندگی با بزند، دست

 تطبیق تربیش

 برای و کرد خواهند

 ترکننده قانع بیننده

 بود. خواهند

 جریانِ" این امّا،

 به عمل در "زندگی

 نفیِ و گزینش نفیِ

 بدونِ که تعمیم

 پذیرامکان گزینش

 خود، نوبه به نیز گزینش نفیِ این و شودمی منجر نیست،

 جانشین. انجامدمی رئالیسم و ایدئولوژیک تعهّدِ نفیِ به

 گزینشِ جای به "زندگی جریانِ" ساده تصویرِ کردن

 ساخت. خواهد نابود را اثر ایماژی بافتِ هنری،

 اساسِ بر را خود خالقیّتِ همیشه واقعی هنرمندِ یک

 جریانِ" که مواردی در حتی و سازدمی استوار گزینش

 آن، از استفاده رسد،می نظر به مناسب و جابه "زندگی

 بهترین. آیدمی حساب به گزینش از خاصّی نوعِ خود

 اثر پوتمکین رزمناو در را گزینش نوع این نمونه

 سنّتِ برخالفِ فیلم، این. کنیممی مشاهده آیزنشتاین

 آن، در کند،نمی تعقیب را معیّنی داستانی ِخطّ مرسوم،

 در که طوریهمان دارند، را خود عادّیِ سرعتِ حوادث

 یک با را ما واقع در فیلم و دهند؛می روی واقعی زندگی

 رزمناو حال، این با. سازدمی روبرو "زندگی جریانِ" نوع

 تشکیل ناهمگون اجزایی از که نیست فیلمی پوتمکین

 منطقِ( ۳) اپیزودها توالیِ بر فیلم، ساختارِ در. باشد شده

 پیوند هم با نحویبه آنها همه. است حاکم عمیقی

 در که هاییشخصیّت و زندگی از بیننده که خورندمی

 دستبه جامعی تصویر شود،می گذاشته تماشا معرضِ

 نمایش سنجیده طور به "زندگی جریانِ" جااین. آوردمی

 با بلکه حوادث، انباشتِ با صرفاً نه ما و  شودمی داده

 هنرِ در الواقع،فی. هستیم روبرو ظریف گزینشی

 یا ایماژسازی پایه که است گزینش رئالیستی،

  .دهدمی تشکیل را پردازیشخصیت

 می یاری هنرمند به کهاین ضمن گزینش، حال،این با

 در. سازدمی روبرو نیز جدیدی مسائلِ با را او رساند،

 در است، پارچهیک طبیعتاً ایپدیده هر واقعی زندگی

 متالشی پدیده این هنرمند، گزینشِ نتیجه در کهحالی

 توجه با. دهدمی دست از را خود پارچگییک و گرددمی

 تصادفی و ظاهری هایجنبه گزینش این در کهاین به

 تطبیق واقعیت با دیگر پدیده شوند،می گذاشته کنار

 به و آیدمی در واقعی پدیده یک صورت از کند،نمی

 یک که است بدیهی. شودمی تبدیل روحیبی اسکلتِ

 بنابراین کرد، نخواهد راضی را کسی تجرید یا اسکلت

 حقیقتِ شدهانتخاب مصالحِ به است موظف هنرمند

 آورد.در کنندهقانع صورتی به را آن و ببخشند هنری

 زندگی از که را مصالحی خود خالقیّتِ اتکای به هنرمند

 را آن خود تخیّلِ قدرتِ با کند،می بازسازی است گرفته

 وقتی او بخشد؛می نو مضامینی آن به و سازدمی پربارتر

 عناصری دیگر بار کند، می بازآفرینی را جامع تصویرِ این

 ایماژهای. دهدمی قرار استفاده مورد را اصلی پدیده از

 
 خالقیّتِ اتکای به هنرمند

 زندگی از که را مصالحی خود

 ند،کمی بازسازی است گرفته

 را آن خود تخیّلِ قدرتِ با

 آن به و سازدمی پربارتر

 او بخشد؛می نو مضامینی

 را جامع تصویرِ این وقتی

 گردی بار کند، می بازآفرینی

 را اصلی پدیده از عناصری

.دهدمی قرار استفاده مورد  
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 واقعی زندگی هایپدیده( کپی) روگرفت صرفاً هنری

 وسیله به که هستند جدیدی واقعیتِ کهبل نیستند،

 اند.گرفته شکل هنرمند تخیّلِ

 (Chronicle) نگاریِواقعه بالزاک انسانی کمدی

 دوره یک در فرانسه جامعه زندگی از است راستینی

 این گوید می شوخی به نویسنده. نوزدهم قرن از طوالنی

 و است شده نوشته "فرانسه تاریخِ خانم" توسط داستان

. امداشته برعهده را او خصوصی مُنشیِ نقشِ فقط من

 هایشخصیت در را خود سیمای زن و مرد هزاران

 هاشخصیت این گرچه اند،بازیافته بالزاک هایداستان

 با هاآن. هستند نویسنده تخیّلِ محصولِ همه

 (Prototype) هاینمونهپیش

 ولیکن دارند شباهت معیّنی

 نیستند. هاآن کامل روگرفتِ

 را گوگول هایشخصیت امّا

 کنیم؟ ارزیابی باید چگونه

 پلیوشکین گویدمی بلینسکی

(Plyushkin) خلستاکوف و 

(Khlestakov) که چنانآن 

 از اند،شده تصویر گوگول توسط

 با ولی اند،نشده گرفته زندگی

 واقعی افرادِ را هاآن پایه حالاین

 در سخن این. دهدمی تشکیل

 صادق هاشخصیت و ایماژها همه مورد در رئالیستی هنرِ

 دفاعبی شهرِ رُم ،(Paisa) پاییزا هایفیلم. است

(Rom Open City) هایشعله روسیلینی، روبرتو اثر 

 Gillo) کوروو پونته جیلو اثر (Queimada) آتش

Pontecorvo) گراسیموف اثر جوان گاردِ و 

(Grasimov) ولیکن استوارند، واقعی حوادثِ بر همه 

 اند،کرده خلق فیلمسازان این که هاییشخصیت و ایماژها

 برخوردارند. خاصّ هویّتی و زندگی از

. کندمی ایفا عظیمی نقشِ هنرمند تخیّلِ هنر، در

 دهدمی تغییر شدهگرفته واقعی زندگیِ از که را مصالحی

. سازدمی هنری ایماژهای واقعی، اوضاعِ و هافاکت از و

(9) 

 نقض را چرنیشوسکی معروفِ  اصلِ عقیده این آیا

 از که هاییشکل در را زندگی هنر، گویدمی که کندمی

 در نه، کند؟ می بازآفرینی اندشده گرفته زندگی خودِ

 چرنیشوسکی اصلِ. ندارد وجود تناقضی گونههیچ جااین

 نیز هنری ایماژهای کند کهمی تایید را حقیقت این صرفاً

 مشخص کهاین لحاظِ به زندگی، های پدیده مانند

 برخوردارند، فردیبه منحصر هویّتِ از و هستند( کنکرت)

 سخن این ولی. اندمتفاوت دیگرهم با

 خلقِ برای که نیست معنی بدان

 رئالیستی،( هایشخصیت یا) ایماژها

 واقعیّت با آنها ظاهری تطابقِ حفظِ

 اشکالِ بعضی در. است ضروری امری

( ژانرهای) انواع بعضی مانند هنری

 اصوالً هنری شکلِ طبیعتِ موسیقی،

 ظاهری تطابقِ این که کندمی ایجاب

 سخنِ بنابراین،. نگردد رعایت

 آن به که مفهومی در چرنیشوسکی

 باقی خود اعتبارِ به کردیم اشاره

 است.

 قومی هایقصه قهرمانان البته،

(Folktales)، از بسیاری و طبیعی فوقِ هایشخصیت 

 انعکاسِ توانندنمی رمانتیک هنرِ (Figure) پیکرهای

 به غالباً هنرمندان واقع، در. باشند واقعی زندگی مستقیمِ

. برندمی پناه ظاهری شباهتِ از آشکار و سنجیده انحرافِ

 قوارهبی و زشت هایپیکره توانیممی نمونه عنوانِ به

(Grotesque) ،را نوتردام کلیسای هایناودان یا گویا 

 است رابله عمدی شدن دور دیگر، بارز نمونه. کنیم ذکر

 این(. 1) پانتاگروئل و گارگنچوا کتاب در واقعی جهانِ از

 یافته واقعی جهانِ در که اوضاعی و اشکال از هنرمندان

  تواندمی وقتی هم هنری ایماژِ

 اهریظ شباهتِ که باشد رئالیستی

  این که وقتی هم و شود حفظ

 ،حالاین با. نگردد مراعات شباهت

  شکل هم قدر هر زندگی انعکاسِ

  را انعکاس این که( ژانری) نوعی یا

 فرد به منحصر بخشدمی تجسم

.ماندمی باقی باشد،  
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  برای رو این از هگل

 احترامِ گوته و شکسپیر

 که بود قائل زیادی

 از سرشار هاییشخصیت

اندکرده خلق زندگی  

 با هاآن کارِ حالاین با ولی کنند،نمی حرکت شوندمی

 اشکالِ در زندگی انعکاسِ بر دایر چرنیشوسکی اصلِ

 ندارد. تناقض واقعی زندگی

 شباهتِ که باشد رئالیستی تواندمی وقتی هم هنری ایماژِ

 مراعات شباهت این که وقتی هم و شود حفظ ظاهری

 یا شکل هم قدر هر زندگی انعکاسِ حال،این با. نگردد

 منحصر بخشدمی تجسم را انعکاس این که( ژانری) نوعی

 اشاره قبال که طوریهمان. ماندمی باقی باشد، فرد به

 تفسیر مبتذل و ساده صورتی به نباید را اصل این کردیم،

 وجوهِ بین که گرفت معنی این به باید صرفاً کهبل کرد،

 های پدیده و مشخص و حسّی ایماژِ ِخاصّ

 دارد. وجود شباهتی واقعی جهانِ

 یک همتایبی و روشن تِفردیّ

 درجه که- هنری ایماژِ

 راآن آفریننده استعدادِ

 تا ،-سازد می منعکس

 تاثیرِ و قدرت زیادی حدودِ

 کند.می تعیین را هنر

 تجریدی هایطرح برعکس،

 به یا متعارف، اصولِ اشیاء،

 انگلس و مارکس بیان

 مردم قلبِ "زمان روحِ بلندگوهای"

 در پرواز به را آنان خیالِ یا لرزاند نخواهد را

 Mikhail) خرابچنکو میخائیل اکادمیسین. آورد نخواهد

Khrapchenko)، ِفردی: گویدمی شوروی ادبی منتقد 

 عنصرِ یک ادبیات در (Individualization)  کردن

 یا و اساسی عناصرِ برای چاشنی نوع یک کننده،تکمیل

 است روشی کهبل نیست، عینی مصالحِ برای ایضمیمه

 را جهان سازدمی قادر که زندگی تیکِاسته دریافتِ برای

 نشان انسان با نزدیک ارتباطِ در و اشتنوّعات همه با

 هنر هایشاخه مورد همه در برخورد طرز این. دهیم

 است. صادق

 غلبه برای است نیرومندی وسیله کردنفردی هنر، در 

 غرق از پرهیز و (Schematism) گراییطرح بر کردن

 فنونِ کردن مطلق و (Rhetoric) بیانی صنایع در شدن

 تصویری.

 السال فردیناند به خود هاینامه در انگلس و مارکس

(Ferdinand Lassale)  فرانتس تراژدی با ارتباط در 

: نویسندمی (Franz Von Sickingen) زیکینگن فون

 ترسیم دقّت به باید هاشخصیت سیمای هنری اثرِ یک در

 متمایز کامالً دیگر شخصیت از شخصیت یک و شود

 اصلِ یک در نباید شخصیت یک هویّتِ ضمنا. گردد

 ساخته تمام مهارتِ با باید کهبل رود، تحلیل به تجریدی

 پیروی در السال آنان، نظر به. شود پرداخته و

 روحِ بلندگوهای" به افراد تبدیلِ و شیلر از

. است شده مرتکب جدّی خطای "زمان

 دالیل از یکی انگلس و مارکس

 نام به شخصیّتی را السال شکستِ

 Ulrich Von) هوتن فون اولریش

Hutten) دقیقاً" که کنندمی ذکر 

 نه ،"است نویسنده "الهامِ" نمایشگرِ

 که بود معتقد مارکس. بیش نه و کم

 صورت به بایست می شخصیت این

 تصویر "دیوصفت ولی باهوش فردی"

 بوده واقعی زندگیِ در که طوریهمان شد،می

 حاملِ صرفاً بایست نمی هوتن فون این، بر عالوه. است

 شخصِ یک بایست می بلکه باشد، هااندیشه آورِکسالت

 کننده. قانع و جالب هایویژگی با باشد کامل و واقعی

 خواهندمی هنرمند از انگلس و مارکس زمینه، این در

 زبانی یعنی را؛ شیلر نه دهد قرار خود الگوی را شکسپیر

 با کند خلق هاییشخصیت و باشد داشته روشن و صریح

. خود ِخاصّ (Dynamism) پویاییِ با و مشخّص فردیّتی

 فردی" با ارتباط در کائوتسکی مینا به اینامه در انگلس

 شخصیّتی هر": گویدمی هنری اثرِ یک در "کامل کردنِ

 پیر هگل قول به یا معیّن فردِ یک ولیکن است تیپ یک
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( یکی این) "دایزر". "هست نیز (Deiser) دایزر یک

 دارای و مستقل است شخصی است، زنده شخصیتِ یک

 توانمی آسانی به که فرد به منحصر و مشخص خصایصِ

 بازشناخت. انبوه جمعیّتِ بین در را او

 قائل زیادی احترامِ گوته و شکسپیر برای رو این از هگل

 و اندکرده خلق زندگی از سرشار هاییشخصیت که بود

 فرانسه کالسیکِ و معاصر نویسانِ نمایشنامه علت، این به

 تصویرِ به تربیش را خود که گرفتمی سرزنش بادِ به را

 به تا اندکرده قانع عامّ عواطفِ و هاتیپ تجریدی و صوری

 زنده. واقعاً افرادی آفرینش

 هاشخصیت شدنِقالبی به ناگزیر هنری استعدادِ کمبودِ

 کافی انسجامِ از هاآن تکاملِ شودمی سبب و انجامدمی

 هاشخصیت همه هنری، آثارِ گونهاین در. نباشد برخوردار

 آثار به را هاآن توانمی آسانی به و دارند شباهت همبه

 کرد. منتقل دیگر

 زیاد چقدر که بالزاک به کنید نگاه": نویسدمی بلینسکی

 یا شخصیت هیچ او هایداستان در ولیکن است، نوشته

 شباهت دیگری فرد یا شخصیت به که نیست فردی

 ظرایفِ تمام با هاشخصیت تصویر در واقعاً او. باشد داشته

  ".است برخوردار آورحیرت مهارتی از آنها فردی

. بود برخوردار العاده خارق مهارت چنین از نیز تولستوی

 کدام هر و دارد وجود شخصیت 55۱ او صلح و جنگ در

 در لنین. است فرد به منحصر و یگانه انسانی هاآن از

: نویسدمی (Inessa Armand) آرماند اینسا به اینامه

 صدق نیز هنر کل مورد در سخن این و) داستان این در"

 تحلیلِ در فردی، شرایط در کلی ماهیتِ ،(کندمی

 پیدا تجلی خاص هایتیپ روانشناسی در و هاشخصیت

 اجتماعی حقیقتِ یک یا تیپ یک هنر، در ".است کرده

 زمین در. شود بیان مختلفی های صورت به تواندمی

 است کرده خلق تیپیکی هایشخصیت شولوخوف نوآباد،

 کافی. اندکرده حفظ کامال را خود فردیتِ حالعین در که

 ناگولنوف داویدو یعنی ها،آن از نمونه دو به است

(Nagulnov) خصایصِ لحاظ از فرد دو این. کنیم اشاره 

 را مشابهی هدفِ زندگی در و هستند مشابه اساسی

 را هاآن از کدام هر هنرمند حال،این با. کنندمی تعقیب

. دارند اختصاص او خودِ به که است آراسته صفاتی به

 رفتار، عادات، خصال، دارای کدام هر که معنی بدین

 گرچه. هستند خود ِخاصّ چشمِ رنگ و قد بُنیه، امیال،

 سانییک زندگی ناگولنوف و داویدوف داستان این در

 فردِ یک و "دایزر" یک هاآن از کدام هر ولیکن دارند،

 هم جای به اشتباه را هاآن تواننمی و است مستقل

 از بعضی به بشود کوتاهی اشاره است کافی. گرفت

 خیلِ از را هاآن خواننده تا ها آن جزئی خصایصِ

 کهاین علت به. بازشناسد داستان هایشخصیت جمعیتِ

 بلکه نیستند( ماسک) صورتک داستان این هایشخصیت

 باقی عمیقی تاثیر خوانندگان روی بر هستند، واقعی افرادِ

 و آیندمی یاد به و شوندمی فهمیده آسانی به گذارند،می

. کنندمی اشغال را ماندگاری جای خوانندگان ذهنِ در

 نباشند، ایشدهتعریف کامالً افراد هاشخصیت اگر

 باشند. رئالیستی و دارخون توانندنمی

 مشخص رئالیسمِ کردیم، اشاره قبال که طوریهمان

 خالقیّت هدفِ آخرین و هدف تنها هنر، در( کنکرت)

 شکلِ به آراسته رئالیستی ایماژِ یا شخصیت. نیست

 هایپدیده از که بخشدمی تجسّم در را تصمیمی فردی،

 را هاآن درونی ماهیّتِ و است شده گرفته واقعی زندگیِ

 را هاییویژگی ایماژ یا شخصیت نوع این. سازدمی روشن

 اجتماعی، هایگروه کلِ مشخصه وجه که کندمی بیان

  نگاه": نویسدمیبلینسکی
 چقدر که بالزاک به کنید
 در ولیکن است، نوشته زیاد

 هیچ او هایداستان
 که نیست فردی یا شخصیت

 دیگری فرد یا شخصیت به
 .باشد داشته شباهت
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 را حوادث صرفاً هنری ایماژِ. هستند هاخلق و طبقات

 نیز را هاپدیده اساسی طبیعتِ کهبل دهد،نمی نشان

ِ خاصّ زندگی از ایماژی یا شخصیت هر. سازدمی روشن

 ریشه هاشخصیت از گروهی ولیکن است، برخوردار خود

 وقتی یا زندگی، متفاوتِ هایشیوه در که دارند مشترکی

 هایجلوه شود،می بیان متفاوت فردیِ اشکالِ به که

 را ریشه این که است این هنرمند وظیفه. دارد مشابهی

 دهد. نشان

 سازیتیپ رئالیستی هنرِ در تصمیم این به رسیدن راهِ

(Typification) خصیصه: نویسدمی بلینسکی. است 

 به را هاشخصیت که است این سازیتیپ اساسی

 رابطه او. کندمی تبدیل مردم از خاصّی دسته نمایندگان

 و تیپیک هایشخصیت بین

 از شدهگرفته هایشخصیت

 جنس رابطه با را واقعی زندگیِ

 و کندمی مقایسه( 5) نوع و

 خصایصِ تیپ هر در: گویدمی

 است، متمرکز جنس یک

 زیادی هایپدیده که خصایصی

 اند.مشترک آن در

 این از هنر در (Individual) مُفرد که کردیم اشاره قبالً

 روی از گرچه که است متفاوت واقعی زندگی اشیاءِ با نظر

 هنرمند تخیّلِ کمک به ولیکن شود،می بازآفریده زندگی

. شودنمی ختم جااین به دوآن تفاوتِ امّا گرددمی پُربارتر

 در اما شودمی گرفته زندگی از مستقیماً هنر در فردیّت

 ایگونه به هنرمند توسط فردیّت این حال، عین

 هایجنبه فهمِ ظاهری، جزئیاتِ که شودمی کاریدست

 از عامّ هنر، در. نسازد روبرو مشکل با را اساسی و ضروری

 هنری، ایماژِ هر در. کندمی پیدا تجلّی مفرد طریقِ

 فرد به منحصر و خاصّ در را ضروری و عامّ تمرکزِ

 را تیپ که است تمرکز همین و کنیم،می مشاهده

 تفرید و تعمیم وحدتِ هنر، در تپییک. دهد می تشکیل

 گرفته واقعی زندگی از که مشخّصی فردی اشیاءِ. است

 به دیگر شکلی یابندمی انعکاس هنر در وقتی شوند،می

 عامّ، عنصرِ یک از برخورداری علت به و گیرندمی خود

 آورند:می دست به نظیریبی بیانی قدرتِ و فردیّت

 دیدن شن دانه یک در را جهان

 دریافتن وحشی گلِ یک در را خدا و

  دادن جا دست کفِ در را الینتاهی

 گنجاندن... ساعتی در را ابدیّت و

  اند؟کدام هنری سازیِتیپ هایراه امّا

 فراهم هنرمند برای ایآماده مصالحِ معموالً زندگی کهاین

 گونههیچ هنری اثرِ در شدن گنجانده هنگام که سازدنمی

 بدین باشد، نداشته الزم کاریدست

 از هاییگوشه" که نیست معنی

 وارد مستقیماً وجه هیچ به "زندگی

 هنری اشکالِ بعضی. شودنمی هنر

 مستند این و هستند مستند طبیعتا

 تمام با را زندگی بازآفرینی و بودن

 و مجاز آن موجودِ و مستقیم مظاهرِ

 در سخن این. سازدمی الزم حتّی

 ادبی، قطعاتِ هنری، عکاسی مستند، سینمای مورد

 مورد در دیگر عبارت به یا- (Memoirs) نویسیخاطره

 زندگی واقعیاتِ مستقیمِ بازآفرینی بر که هنر از اشکالی

هنری  اشکالِ این حالعین در. کندمی صدق ،-استوارند

 به عمیقی و جدّی هایتعمیم خود هایرسانه وسیله به

 دستبه زندگی از تیپیکی تصاویرِ که آورندمی وجود

 .گذارندمی واقعی مخاطبین بر عمیقی تاثیرِ و دهندمی

 فاشیسمِ فیلم هنر، گونه این هاینمونه بهترین از یکی

 روم میخائیل اثر (Ordinary Fascism) عادی

(Mikhail Romm) تحقیقی عنوان به که است 

 آن نتایجِ و هاریشه و فاشیسم شناسیِروان در هنرمندانه

 با که تحقیقی. است آورده دستبه گیرعالم شهرتی

. رسدمی خود اوجِ به فاشیسم قاطعانه کردن محکوم

  معتبر وقتی هنر در مستندسازی

 دقیقِ بینشِ سایه در هنرمند که است

  و واقعیات ترینبرجسته بتواند خود

 هم کنار و کند انتخاب را حوادث

  ارتباطاتِ و هابستگیهم تا بگذارد

 .گردد روشن هاآن منطقی
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  مستند برخوردِ گاهی
  تلقّی نو کامالً برخوردی

  به عنصری و شودمی
 در فقط که آیدمی حساب

 یتجلّ عنوان به و عصر این
 به هنر جدید ماهیتِ خاصّ

.است آمده وجود  

 گیرد می قرار مقوله این در که دیگری هنری شکلِ

 ضدّ و فاشیستی ضدّ فتومونتاژهای. است( ۶) فتومونتاژ

 ژیتو و (Gartfild ) فیلد گارت توسط که جنگ

 نوع یک صرفاً شد، ابداع (Zhitomirsky) میرسکی

 اصیلی هنری آثارِ کهبل نیستند،( 1) فتوژورنالیسم

 گذارند.می جای بر نیرومندی هنری تاثیرِ که هستند

 در هنرمند که است معتبر وقتی هنر در مستندسازی

 و واقعیات ترینبرجسته بتواند خود دقیقِ بینشِ سایه

 هابستگیهم تا بگذارد هم کنار و کند انتخاب را حوادث

 افتدمی اتفاق غالباً. گردد روشن هاآن منطقی ارتباطاتِ و

 و تیزبین هایچشم از که کسانی

 برخوردار حسّاس هایگوش

 هایپدیده از نیستند،

 راحتی به جالب العادهفوق

 با هنرمند فرقِ. گذرندمی

 این زندگی در هنرمند غیرِ

 به نسبت هنرمند که است

 و جالب هایپدیده

 پیرامونِ زندگی دارِمعنی

. است حسّاس شدیداً خود

 جهانِ این از بتواند او اگر

 را هاییپدیده و واقعیت واقعی

 از بسیاری که کند انتخاب

 هاآن از بعضی حتی یا زندگی اساسی هایجنبه

 شکلِ تواندمی او اثرِ در مستند عنصرِ سازند، روشن را

 بگیرد. خود به را ایماژ یک

 الینفکِ اجزای از یکی به عکاسی هنرِ و مستند سینمای

 بازآفرینی کیفیتِ عالوه،به. است شده تبدیل ما فرهنگِ

 توجه جالب نیز دیگر هنری اشکالِ برای واقعیت مستندِ

 با نگارانهواقع برخوردِ اصولِ بعضی زیرا است،

 در استفاده مورد شگردهای بعضی و پردازیشخصیت

 تئاترِ نظیر هنری ِخالقیّت دیگر انواع در مستند، هنرِ

 است. استفاده قابل نیز مستند

 آن و رساندمی جابه و مهم سوالِ یک به را ما سخن، این

  کجاست؟ تا مستند برخوردِ محدوده: کهاین

 از بسیاری در برخورد این شصت دهه دوم نیمه در

 هنرِ نویسندگان بعضی. کرد پیدا رواج هنری اشکالِ

 دادند قرار اختراع بر مبتنی خالقیّتِ مقابلِ در را مستند

 نظر به. دادند ترجیح دومی بر را اولی موارد، غالب در و

 دیگر نوعِ بر نظر این از مستند هنرِ نویسندگان، این

 و اشیاء زحمتِ پُر بازآفرینیِ بر که دارد برتری خالقیّت

 تخیّلی هنرهای از تربیش است، استوار واقعی حوادثِ

 پاسخِ هاآن در و کندمی راضی را بیننده یا خواننده

 آورد.می وجودبه تریمطمئن

 نو کامالً برخوردی مستند برخوردِ گاهی

 آیدمی حساب به عنصری و شودمی تلقّی

 تجلّی عنوان به و عصر این در فقط که

 وجود به هنر جدید ماهیتِ ِخاصّ

 الزم زمینه این در. است آمده

 کنیم: اشاره نکته سه به است

 برخوردِ که داشت خاطر به باید ،اوالً

 هیچ به هنری خالقیّتِ در مستند

 قرن ادبیات در مثالً،. ندارد تازگی وجه

 خوریمبرمی شاهکارهایی به روسیه 41

 هرتسن اثر ها اندیشه و هاگذشته نظیر

(Herzen, The Past and Thougts) با اگر که 

 عنوان تحت یقیناً شوند، بندیطبقه امروزی معیارهای

 برخوردِ که بپذیریم اگر. گرفت خواهند جای مستند نثرِ

 پیدا تجلّی واقعی حوادثِ مستقیمِ بازآفرینی در مستند

 هایداستان و ادیسه و ایلیاد صورت این در کند،می

 به مستند نیز دوما الکساندر و اسکات والتر تاریخی

 آمد. خواهند حساب

 در ادبیات، در که کنیم تصریح است الزم ثانیا،

 در مستند مصالحِ سینما، در حتی و نویسینمایشنامه

 هنر قوانینِ با که کنندمی پیدا هنری معنای صورتی
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 به و مستند هاینمایشنامه مثالً،. باشند نداشته مباینت

 توانمی سختی به را( 9) واقعی هاینمایش اولی، طریق

 نویسنمایشنامه. دانست مستند کلمه، دقیق مفهوم در

 را تاریخی هایشخصیت و واقعی حوادثِ تواندمی واقعا

 استفاده مستند متونِ جز دیگری چیز از و کند تصویر

 ترکیبِ ،(کنکرت) مشخص مصالحِ گزینشِ ولیکن نکند،

 دیالوگ، هایویژگی متن، ویرایشِ اثر،( کمپوزیسیون)

 هایتوانایی و تخیّل تواندنمی غیره و هاشخصیت پرورشِ

 منعکس را مصالح از او خالقِ تفسیرِ و هنرمند مبتکرانه

 شاید. نسازد

 باشد این ترمناسب

 گونهاین در که

 نمایشنامه از موارد

 مستند نمایشِ یا

 نکنیم، صحبت

 را هاآن کهبل

 یا هانمایشنامه

 عادّی هاینمایش

 از که بدانیم

 مستند مصالحِ

 اند شده ساخته

 قوانینِ با ولیکن

 نیز هنر ِعامّ

 دارند. مطابقت

 عنصرِ یک که باشیم داشته توجه باید حتماً ثالثا،

 هنریِ تفسیرِ همیشه هنری، خالقیّتِ ناپذیرِاجتناب

 و نظرانهتنگ شیفتگی از است مجبور که است واقعیت

 و ابتکاری، عناصر و بپرهیزد واقعیت به نسبت آورکسالت

 در را هنری تخیّلِ مظاهرِ ترینبرجسته جمله آن از

 بپذیرد. هاآن بودنِ موجّه صورت

 تخیّلی برخوردِ بین قاطعی مرزِ هرگونه ترسیم اصوالً

(Fictional) و است تصنّعی عملی مستند، برخوردِ و 

 سخن این. شود منجر ناتورالیستی برخوردِ به دارد امکان

 که مستند هنرِ تیکِاسته معنای از چیزی وجههیچ به

 موجود هایواقعیت مستقیمِ نمایشِ آن اساسی اصلِ

 هنری اشکالِ همه در حال،این با. کندنمی کم است،

 جای (Representation) بازنمایی گونهاین دیگر

 ترمتداول. کندمی اشغال را تریاهمیت کم و محدودتر

 تخیّلِ کمک به را هانمونهپیش هنرمند، که است این

 را زندگی واقعی هایپدیده او. نمایدمی بازآفرینی خود

 خصایصِ و صفات آن تمام دقتِ با سازد،می دگرگون

 دهد، نشان را هاآن ماهیتِ که کندمی انتخاب را هاپدیده

 اضافه هاآن به نیز را دیگر ضروری خصایصِ بعضی و

 تبدیل تیپ یک به نمونهپیش چند یا یک تا کندمی

 با هنر، در تیپ یک که است معنی بدان سخن این. شود

 و منبع نمونه،پیش یک. نیست یکی آن واقعی نمونهپیش

 هر کهحالی در است،( پُرتره) تصویر یک برای خامی موادِ

 است. ایماژ یک تیپی

 ایماژِ و نمونهپیش بین شباهت نیز سازیپُرتره در حتی

 صرفا سازپُرتره نقشِ. رسدنمی همانندی نقطه به هنری

 نیز روانی هایجنبه نمایاندنِ کهبل نیست، ظواهر انتقالِ

 عکس از بیشتر پُرتره که است دلیل این به. هست

. باشد داشته شباهت اصلی موضوعِ با تواندمی

 یک است، ساخته خاطرنشان بلینسکی کهطوریهمان

 ماهرانه هایکاریریزه با تواندمی استعداد با سازِپُرتره

 خود برای حتی که کرد دهد نشان را چیزهایی خود

 پُرتره، در. اندمانده پوشیده پوشانده نیز پُرتره صاحبِ

 و گیرندمی قرار دید معرضِ در درونی هایجنبه

 برمال را روحی و عاطفی هایکیفیت بیرونی هاینشانه

  سازند. می

 از نیز عادّی عکاسی و سازیپُرتره اساسی فرقِ واقع، در

 مطالعه را صورت هنرمند یک. گیردمی نشأت جا همین

 که کندمی تصویر نادری حاالتِ آن در را آن و کندمی

 در را انسان یک او. تابانند بازمی را شخص درونیِ زندگی

 حالتی در کهبل کند،نمی نقاشی هست معموالً که حالتی

 می برمال را او سرشتِ ماهیّتِ که آورد می تصویر به

 
 اساس بر سازیتیپ الزمه
 که است این هانمونهپیش

 از عمیقی فهمِ به هنرمند
 خود هاینمونهپیش زندگی
 وجوه انتقالِ به و یابد دست

 که ظاهری خصایصِ و
 مواقع غالب در است ممکن
 داشته اتفاقی جنبه صرفاً

 نکند. اکتفا باشند،
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 ثبت اتفاقی لحظاتِ در را فرد چهره عکاس، ولی. سازد

 داستایوسکی که طوری همان بنابراین، و کندمی

 که دهدمی نشان حالتی در را او است، ساخته خاطرنشان

 است الزم و. باشد حالت آن در اتفاقاً است ممکن گاهی

 لحظه یک در ناپلئون از شدمی که باشیم داشته خاطر به

 عکس نیز مالیمت لحظه یک در بیسمارک از و حماقت،

  گرفت.

 که است این هانمونهپیش اساس بر سازیتیپ الزمه

 خود هاینمونهپیش زندگی از عمیقی فهمِ به هنرمند

 که ظاهری خصایصِ و وجوه انتقالِ به و یابد دست

 داشته اتفاقی جنبه صرفاً مواقع غالب در است ممکن

 نکند. اکتفا باشند،

 ربط واقعی هاینمونهپیش با فقط سازیتیپ حال،این با

 هایویژگی و هاخصیصه آن هنرمند، غالباً. کندنمی پیدا

 یا مشابه هایپدیده به که کندمی انتخاب را اساسی

 این و دارند، اختصاص خاصّ اجتماعی گروهِ نمایندگان

 از نوینی منسجمِ تصویرل در را هاویژگی و هاخصیصه

 بازآفرینی نوینی کامالً فردی شخصیّتِ یک در یا زندگی،

 هنری شخصیّتِ یا هنری ایماژِ نویسدمی گورکی. کندمی

 یا مشخص موارد با عامّ انطباقِ و تجرید قوانینِ طبق

. شودمی ساخته (Concretisation) کنکرتیزاسیون

 برگزیده یا "تجرید" زیادی قهرمانان بارزِ رفتارِ و اعمال

 قهرمانی قالبِ در رفتار و اعمال این وقتآن و شوندمی

 باستانی پهلوانِ مورونتس، ایلیا یا هرکول نظیر واحد،

 تلخیص یا و شودمی بیان مشخص صورت به روسی،

 تجّار، فرد فرد در که اعمالی و خصائص. گرددمی

 اعمال و خصایص ترینطبیعی دهقانان، و زادگان،نجیب

 یا زاده،نجیب تاجر، در شده، منفک آیند،می نظر به

 سان بدین و شوند، می جمع یا خالصه واحدی دهقانِ

 آورند.می وجود به "ادبی تیپِ" یک

: نویسدمی هنری ایماژِ جنبۀ این تعریف در بلینسکی

 علت این به "آشناست". ست"آشنا غریبه" یک "تیپ"

 نشان را واقعی هایپدیده هایویژگی و خصایص که

 و خصایص این که دلیل این به "است غریبه" و دهد،می

 از نوینی تصویرِ در یا نوینی فردی شخصیت در ها ویژگی

 .یابندمی تمرکز هستند خالقیّت حاصلِ که زندگی

 هنری ایماژِ در. هاستزندگی از ایخالصه هنری ایماژِ

 آن، فحوای از ولیکن شودمی داده نشان وضع یک فقط

 ایماژِ هر. شودمی فهمیده زیادی العادهفوق مشابهِ اوضاعِ

 با ولی است، مشخص شخصیتِ یک تصویر هنری

 با روزمره زندگی در که هاشخصیت از گروهی حالاین

  یابد.می تجسّم آن در کنیم،می برخورد هاآن

 مقابل در را هنرمند کردن، فردی که ایم کرده اشاره قبالً

 عریان (Didacticism) گراییِآموزش و گراییطرح

 از کندمی کمک او به سازیتیپ و. کندمی تضمین

 زمینه این در. نماید پرهیز عکاسی و ناتورالیستی برخوردِ

 خصایصِ ترینمشخص از یکی: نویسدمی بلینسکی

 از یکی بگوییم تردقیق یا خالقیّت، در اصالت

 گراییتیپ در خالقیّت، خودِ خصایصِ ترینمشخص

(Typism) شمار به نویسنده یک "عیارِ" که است نهفته 

 یک شخصیت هر استعداد، با واقعاً هنرمندِ برای. رودمی

 معیار بهترین تیپیک، تصویرِ یک عمقِ. است "تیپ"

 از ایدرجه چه تا هنرمند کهاین ارزیابی برای است

 یک هایشخصیت چه هر. است یافته دست رئالیسم

 بود. خواهد ترعمیق او رئالیسمِ باشد، ترتیپیک هنرمند

 

 ها:نوشتپی
. است شده فیلمبرداری دوربین توقفِ بدون که است سینمایی فیلم یک از ایقطعه (Shot) شات یا (Plan) پالن -4

 و (Scene) صحنه را شات یا پالن چند مجموعه. نگارش در جمله که کندمی ایفا را نقشی همان سازیفیلم در پالن
 (مترجم. )گویند (Sequence) سکانس را صحنه چند مجموع
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 به را آن درونی منطقِ یک ولیکن است، کامل خود خودی به که فیلم یک از است بخشی (Episode) اپیزود -2
 (مترجم. )سازدمی را فیلم مجموعه و دهدمی پیوند دیگر هایبخش

 دهدمی تغییر را موجود مصالحِ که است گذشته تجاربِ انعکاسِ تخیّل،: نویسد می تخیّل تعریفِ در روبنشتاین.ل.س -9
 نتیجه هم و هستند انسان خالقِ فعالیتِ محصولِ هم که آوردمی وجود به جدیدی ایماژهای هاآن اساس بر و

 (مولف. )است استوار هاآن پایه بر فعالیت این که( پروتوتایپ) هایینمونهپیش
 سیری اشتهای و دهدمی انجام غیرعادی و بزرگ کارهای که است پیکری غول پادشاه (Gargantua) گارگنچوا  -1

 ساخته رابله خود توسط کلمه دو این ظاهراً. است گارگنچوا پیکر غول پسر (Pantagruel) پانتاگروئل و دارد، ناپذیر
 (مترجم. )است شده

 یکدیگر با ارتباط در را مفاهیم شمولِ دامنه که هستند( منطق در) مقوالتی   (Species) نوع و (Genus) جنس -1
 ب و است ب انواع از یکی الف گوییم دهد، تشکیل را ب مفهوم از بخشی الف مفهوم شمول دامنه اگر. کنندمی بیان

 که است جنسی هاارگانیسم و هاستارگانیسم از نوعی حیوانات: مثال برای... گیردمی بر در را الف نوع که است جنسی
 (مترجم. )است خاصّ و عامّ رابطه نوع، و جنس رابطه. شودمی شامل را حیوانات

 مونتاژِ یا هاعکس مونتاژِ طریق از آن در که است هنری جدید اشکالِ از یکی (Photo-montage) فتومونتاژ  -2
 (مترجم. )شودمی تهیه هم هاییفیلم فتومونتاژها روی از گاه. شودمی بیان معیّنی ایده هاعکس از قطعاتی

 فتوژورنالیسم،. شودمی چاپ مطبوعات در که است مصوری هایداستان (Photo-Jurnalism) فتوژورنالیسم نمونه -7
 می بیان را ایافتاده پا پیشِ هایداستان معموالً و است مبتنی نقاشی بر است، استوار عکاسی بر که فتومونتاژ برعکسِ

 (مترجم. )کند
. کنندمی تکرار صحنه روی در هستند، که گونههمان دقیقاً را زندگی وقایعِ که است هایینمایش نویسنده منظور -8
  (مترجم)

 
 متر 2 در متر 44: سایز  4842: خلق نئوکالسیک/ سال: داوید/ سبک لویی ژاک: اثر/ ناپلئون گذاریتاج
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 معاصر کهن در فرهنگِ اساتیرِ
 علی مجتهد جابری

 

 

اساتیری و تاریخی مربوط بده  شخصیت ها و رویدادهای 

گذشته هستند. فرهنگ و هنر معاصر نمی تواند گذشته 

گرا باشد. پیوند نظام های اجتماعی گذشدته بدا روبندای    

 .فرهنگی شان )ازجمله اساتیر و تاریخ( انکارناپذیر اسدت 

پس آیا باید همه آنچه به گذشدته مربدوط اسدت حدذف     

 گردد؟

د و کددام را مدی   چه چیزهایی از گذشته باید حذف شون

 نگددده داشدددت؟ « بایدددد»تدددوان و کددددام دیگدددر را   

همان گونه که انقدالب صدنعتی در گدام نخسدت پاسدخ      

سرمایه داری و در گام هدای بعددی سوسیالیسدم و.... را    

، فرهنگش نیز در راهی مشابه روندی مشدابه  همراه دارد

 .را طی می کند

از سویی با دگرگونی های پی در پدی در نظدام تولیدد و    

توزیع )تثبیت دستاوردهای دیکتاتوری پرولتاریا و همراه 

بددا آن سدداختمان سوسیالیسددم( همددان گوندده کدده امددور 

زیربنایی دگرگدون )تخریدب و نوسدازی( مدی شدود، در      

حیطه روبنایی )شامل فرهنگ( نیز همین دگرگدونی رخ  

 .می دهد

همان گونه که در حیطه زیر بنا کارخانه ها تخریب نمی 

محصوالتشدان بده دور انداختده نمدی شدود، در      گردد و 

حیطه روبنا نیز بسیاری از دسدتاوردهای تمددن انسدانی    

 .مددی یابنددد « تبدددیل»بدداقی مانددده و دسددت بدداال    

حال اگر نویسنده یا شاعری ایرانی در نوشته های خدود  

از شخصددیت هددای اسدداتیری ماننددد سددیاوش، رسددتم و  

ی تاریخی سهراب و دیگران یاد کند، و یا به شخصیت ها

دینی یاد مانده و محترم در نزد توده ها بپردازد، چگونده  

 می توان کار وی را داوری کرد؟

در اینجا همان گونده کده مددیران صدنعتی و اقتصدادی      

ناگزیر از به دست گرفتن موجودی های عینی صدنعت و  

اقتصاد و گام برداشتن بر روی لبده تیغدی هسدتند، و بدا     
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ن در طی مسیر( می کوشدند  آزمون و خطا )تلو تلو خورا

های میراث گذشته طبقاتی برای ساختن « موجودی»از 

آینده غیر طبقاتی بهره گیرند، کوشندگان عرصده هدای   

روبنا از جمله کنشگران فرهنگی نیز بر روی لبده تیغدی   

 .مشابه و حتی برنده تر حرکت می کنند

چرا برنده تر؟ زیرا هر خطا و شکست در کارکرد مدیریت 

عتی و اقتصادی هم بسیار زود آثار خود را نشان های صن

می دهد و هم جبرانش سریع تر و آسان تدر اسدت. امدا    

صدمات و انحرافات روبنایی به ویدژه فرهنگدی هدم دیدر     

آشکار می شوند، و هم جبران شان دیدر هنگدام خواهدد    

 .بود

نمادهددددددددای 

تدددددددداریخی و 

اسددددداتیری، در 

برابددر چشددمان  

کنشددددددددگران 

فرهنگی، از یک 

سددو بددا گذشددته 

ای مدددددنحط و 

سددداقط شدددده  

)نظام طبقداتی(  

پیوند دارند، و از جانبی با آرزوها و رویاهای شیرین توده 

 .رنجدیدددددددددددددددددددددده هدددددددددددددددددددددای

در این جا نمی توان متکبرانه و خودستایانه و خودمحور 

بینانه در برج عاجی، از قضا مترقی و پیشدرو، نشسدت و   

 .توده ها را تحقیر کرد که چرا نادانند

شوربختانه در تاریخ معاصر خود دیده ایم که کسانی که 

جایگاه هنری واالیی داشته اند، به هدر دلیدل کده فعدال     

 .گفتار نیست، چنین کرده اندموضوع این 

اگر قرار باشد که زنان و مردان کنشگر در میدان فرهنگ 

به توده هدای پیچیدده در امدواج گذشدته هدای اکندون       

نادرست یاری رسانند، ناگزیرند کمی و فقط کمدی خدم   

شوند، دست خود را دراز کنند و این مغروقان اعمداق را  

 .باال بکشند

اما گریزی از ایدن خدم   هدف حرکت به سمت باال است، 

البتده هنرمندد مدی تواندد     .شدن به پایین در کار نیست

هرگز در آثار خود به این نمادهدای اسداتیری و تداریخی    

نپردازد، اما اگر به تبع تاثیر بسدیار گسدترده آن هدا بدر     

افکار و احساسات توده ها چندین کدرد، بدا وجدود همده      

اندد، بایدد   نامالیمات و فشارها که جان و دل او را خسته 

همانند مثال سدیاوش کسدرایی بدا آرش کمدانگیر رفتدار      

 .کند

این مثال کمک می کند تا گفتار حاضر بیهوده بدا طدرح   

 .بسیاری از جزئیات، مفصل و خسته کننده نشود

آرش کسرایی گرچه به ظاهر کماکان یک قهرمان منفرد 

است، اما منظومه سروده کسرایی به خوبی او را در وجود 

 .تعریف کرده است هاتوده

آرش کسرایی با آرش مثال یک اندیشمند ناسیونالیسدت  

بورژوایی هیچ وجه اشتراکی ندارد،جدا از اینکه داسدتانی  

باشد که در زمانی معدین در وجهدی واحدد رخ داده، یدا     

البتده   .صرفا افسانه ای پرداخته اذهدان تدوده هدا باشدد    

ممکن است برخالف آنچده اکندون نوشدتم، کسدانی بدر      

سرایی خرده گیرند که آیا بهتر نبود به جای قهرمدانی  ک

 منفرد از قهرمانی توده ها سخن می راند؟

این پرسش درستی است، اما نه برای نقد کدار کسدرایی،   

 .که تنها در حد پیشنهادی به جانشینان او در آینده

دلیل این نظر روشن اسدت. شخصدیت هدای تداریخی و     

ارای جایگداه وجددانی و   اساتیری هماره در نزد توده ها د

حسدی ژرف هسدتند، و سددتایش آندان مددالزم بدا نموندده     

 
. شخصیت های تاریخی و 

اساتیری هماره در نزد توده ها 

وجدانی و حسی  دارای جایگاه

ژرف هستند، و ستایش آنان 

مالزم با نمونه شماری و تاسّی 

 به آنان در عمل است
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شماری و تاسّی به آنان در عمل است. نادیده گرفتن این 

واقعیت به معنی از دست نهادن ابزار فرهنگدی بدزرگ و   

 .مهمی است و بس

در نتیجه، این که عناصر فرهنگی اساتیری و تداریخی را  

م طبقداتی ببیندیم و   صرفا در چارچوب ساختارهای نظدا 

ارتباط آن با بخدش هدای مانددگار زنددگی و در نتیجده      

تجلّی آن در اذهان توده ها را دست کم بگیریم، چنددان  

بخردانه نخواهد بود. مهم ایدن اسدت کده حدس عددالت      

جویی توده های باورمند به ارزش های ملی، و در جامعه 

ایران بیشتر ارزش های دینی، در این دو حیطده تجلّدی   

یافته، و همین را می تدوان نقطده اتصدال اندیشده هدای      

پیشرو، با پاسخ های درست تر، دقیق تر و به هنگام قرار 

 .داد

اکنون می توان به این رهنمود رسید که فعال فرهنگدی  

دستش را دراز کند، و دراز کندد  « باید»پیشروی معاصر 

به سمت دستی که طی هزاران سال بدا بدیم و امیدد در    

التخواهی به هر شداخه ای، از جملده و بده    جستجوی عد

 .ویژه استوره های ملی و دینی، دست انداخته است

اگر او این دسدت را نگیدرد، چده کدس دیگدری خواهدد       

 گرفت؟

4911/1/41 
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 توضیح و پوزش:

به عنوان یکی از  شهرزاد زیبانام خانم   گندمدر نام نویسندگان داستان  49در ارژنگ 

 نویسندگان داستان از قلم افتاده بود. ضمن پوزش به این وسیله اصالح می شود 
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 مصنوعی پروتئینی با هوشِ پیچشِ ۀمسئل حلّ

 
های وابسته به گوگل، مایند، یکی از شرکتدیپ

توانسته یک هوش مصنوعی را برای حل مسئله 

این یعنی دانشمندان . پیچش پروتئینی تربیت کند

های ها و طراحی پروتئینبرای مطالعه پروتئین

های ها، در سالجدید به عنوان دارو برای بیماری

آنکه چند دهه وقت صرف  توانند جایآتی می

هایی معدود کنند، مطالعه و بررسی ساختار پروتئین

ها های مختلفی از پروتئینطی تنها چند روز، گزینه

 .را برای اهداف خاص مورد ارزیابی قرار دهند

تواند انقالبی در حل مسئله پیچش پروتئینی می

مولکولی و مهندسی زیستی باشد. دانشمندان زیست

سازی بسیار سریع نست با شبیهخواهند توا

ها را بهتر بشناسد و داروهایی ها، بیماریپروتئین

 . موثر برای کنترل آنها طراحی کنند

این خبری بسیار مهم است، اما اول باید بدانیم 

پروتئینی اصال چیست و چرا یکی از  پیچشِ

 ؟شناسی استمهمترین مسائل امروز زیست

های قا از ماشینهای بدن موجودات، برای بسلول

کوچکی برای انجام هر کاری از تامین نیازهایشان تا 

العمل به محیط استفاده و عکس ارتباط با هم

ها هستند. ها همان پروتئینکنند. این ماشینمی

شود تا ما زنده انجام هر کاری که در بدن انجام می

 .هاستبمانیم، وابسته به پروتئین

های مورد نیازشان را با خواندن ها پروتئینلولس

دستورات ساخت آنها از اطالعات ژنتیکی ذخیره 

کنند. برای این کار یک ، تولید میDNA شده در

مجموعه پروتئینی به نام ریبوزوم با روخوانی 

ای دستورالعمل ساخت، یک به یک قطعات پایه

ی اها )اسیدهای آمینه( را در رشتهساخت پروتئین
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کند. این رشته سپس دور خود پیچ به هم متصل می

شود که کاری میخورده و به یک پروتئین بدل 

 .خاص انجام دهد

ریبوزوم با خواندن دستورالعمل ساخت، اسید 

کند. رشته ها را به صورت یک رشته مونتاژ میآمینه

حاصل در خود پیچ خورده و یک ماشین مولکولی 

 .سازدمی

ها پس از پیچ خوردن رشته تعیین شکل پروتئین

ای بسیار دشوار مونتاژ شده توسط ریبوزوم، مسئله

است که به مسئله پیچش پروتئینی معروف شده. 

اند شناسان مولکولی در تالشهاست که زیستسال

ها را تا بتوانند با دقتی قابل قبول ساختار پروتئین

محاسبه کنند اما مسیر پیشرفت در حل این مسئله 

 .بسیار کند بوده است

با رشد هوش مصنوعی، چند سالی است که 

حل این مسئله به کار  یادگیری ماشینی هم برای

های ارائه شده گرفته شده اما تا کنون نتایج روش

های جهانی چندان مطلوب نبود. یکی از رقابت

است  CASP معروف برای حل این مسئله، رقابت

ای بین صفر تا ها نمرهکه به عملکرد الگوریتم

 دهد. می4۱۱

های پیش تا سال

بهترین امتیازها 

در این آزمون 

 ۶۱از کمی بیش 

بود و امسال 

ها به امتیاز تیم

نزدیک 1۱

شوند اما می

الگوریتم 

 هوشمند

AlphaFold 

شرکت 

مایند دیپ

توانسته با 

امتیازی نزدیک 

کنندگان در این رقابت بهتر ، از تمامی شرکت1۱به 

 .عمل کند

 سایت میدانسرچشمه: 
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های بدن سلول

موجودات، برای بقا 

های از ماشین

کوچکی برای انجام 

هر کاری از تامین 

نیازهایشان تا 

ارتباط با هم و 

العمل به عکس

محیط استفاده 

کنند. این می

ها همان ماشین

 ها هستند.پروتئین

https://meidaan.com/archive/75218
https://meidaan.com/archive/75218
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 خسته مستند بامدادِ ۀدربار
 پدرام نیا اکرم

 

ی مسائلی که در آن تخصصدی نددارم   عادت ندارم درباره

مربدوط  « انسان»نظر قطعی بدهم. البته وقتی مسائل به 

اندیشدم و درصددد پاسدخی بدرای     ها مدی شود، به آنمی

دهدم. امدا   آیم، ولی حکم قطعدی نمدی  هایم برمیپرسش

دوسدت دارم چندد   « داد خسدته ایدن بامد  »برای مستند 

  .بینمشام نمیی کاریجمله بگویم، زیرا بیرون از حیطه

هر مستندی از هر هنرمندی نقاط ضدعف و قدوتی دارد،   

بیدنم و  اما من همواره آثار هنری را با دیدی انتقادی می

نظر من چیزی به خوانم. مستند این بامداد خسته، بهمی

کده قدبالً   های ما از شاملو نیفزود. مدا بدیش از آن  دانسته

دانستیم نفهمیدیم در پستوهای ذهن ایدن مدرد چده    می

اش نسبت بده شدعر خدودش چده     بینی؛ جهانگذشتمی

ام چدرا از او  گوید چند شعر بیشدتر نگفتده  بود؛ وقتی می

آیا امروز معتقدی که گریزی بود، و اگر بود »پرسند نمی

شدود  اش وارد مدی و وقتی به زندگی خصوصی« چه بود؟

فهمیم شاملو غیر از نشستن پشدت میدز و کدار    چرا نمی

هدا، ایدن   گفدتن و ایدن   کردن روی کتاب کوچه یا شدعر 

اش دارد؛ چدرا بده مدا    انسان چه وجوه دیگری در زندگی

هددایش بددا آیدددا چگوندده زمددان  گویددد در تنهددایینمددی

دست آوردیدم کده   گذراند؛ آیا ما چیزی غیر از این بهمی

آیددا:  »آیدا یک پرستار مهربدان اسدت؟ آیددایی کده در     

  :شودگونه خظاب میاین« درخت و خنجر و آینه

ی تراشی چربدستانه /خداطره پدا در گریدز عشدقی     جادو

کامیاب را /که کجا بود و چه وقت، /بده بدودن و مانددن    

/اصرار می کند:/ بر آبگینده ایدن جدام فداخر /کده در آن      

های فرصت کوتاهش را /ندان  /ماهی سرخ /به فراغت /گام

 .کندچون جرعه زهری کشتیار /نشخوار می

مدن /از هرسدو /دیوارهدا    گوید: در مرز نگاه و یا وقتی می

/بلند، /دیوارها /بلند، /چون نومیددی /بلندندد. /آیدا درون    

 -هر دیوار /سعادتی هست /و سدعادتمندی /و حسدادتی؟  

گونه مشبکند /و دیوارهدا و نگداه   اندازها /از این/که چشم

کنندد، /و آسدمان   های نومیدی /دیدار مدی /در دور دست

 زندانی است /از بلور؟

https://www.facebook.com/akram.pedramnia?__cft__%5b0%5d=AZWo9DDzByIgjKVeYlGYYgMSiJi8TWP6o3EkKlf2zLN621eePtkiDei49-ZRL2F1rjmtUEFPcmS5wMaOLAUNY37mGw-KOWk9obf4JqZnumoKEBjcBZtqcDguw8fZb38SOhNKODZ7NOniZne7w0rGx3PQ4dfgeNkD7TYqpxnRRX0hgw&__tn__=-UC%2CP-R
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هددای زیسددتی و ر بخشددی از ناچدداریمددن در ایددن شددع

یابم. آیدا آیددا دلیلدی بدرای     های انسان را درمیخصیصه

نزدیک شدن به این فلسفه نبوده؟ اگرچه در این مستند 

شویم، خود او ای به پاسخ این پرسش نزدیک نمیما ذره

دارم /چرا دهد: دوستش میدر شعر بعدی پاسخ ما را می

انگی./ شدهر /همده   شناسمش، /بده دوسدتی و یگد   که می

/هنگامی که دستان مهربدانش   -بیگانگی و عداوت است.

یدابم.  انگیدزش را درمدی  گیرم /تنهائی غدم را به دست می

 ./اندوهش غروبی دلگیر است /در غربت و تنهایی

ربکا میلدر، دختدر آرتدور میلدر مسدتندی )آرتدور میلدر:        

ی پدرش ساخته است که با دیدنش بده  نویسنده( درباره

بدریم. بده   وجوه بسیار متفاوتی از این هنرمندد پدی مدی   

ی مسدائل روزمدره و زنددگی خدارج از     هایش دربارهایده

ی چگددونگی دنیددای هنددرش. در ایددن مسددتند دربدداره  

دهد کده  گوید؛ نشان میان میاش برایمنویسینمایشنامه

دانددد قدددر قدددر کدده قدددر شددکوه زندددگی را مددی همددان

پروا ها بیداند؛ در پاسخ به پرسشاش را هم میبیهودگی

هدایش، بده   کندد: بده خیاندت   به چیزهدایی اعتدراف مدی   

از پددربودن لدذت   »که: های سرکشش، و اینورزیعشق

بدرای  ؛ «چنین از فرار کردن از نقش پددری بردم، هممی

دنیدا  ی پسرش که با سندرم داون بده نخستین بار درباره

کده او را از همدان ابتددا بده     زندد و ایدن  آید حرف میمی

سدددپارد، چیدددزی کددده حتدددا در شدددیرخوارگاهی مدددی

جدا از  کند ایناش به آن اشاره نمینوشتهنامهخودزندگی

وقتدی دکترهدا گفتندد، حتدا     »شود: او بیرون کشیده می

واقعیت شک نکردم، اما در من چاهی از  ای به اینلحظه

عشق کنده شد. جرئت نکردم بده او دسدت بدزنم مبدادا     

در ایدن مسدتند   « نتوانم او را به خانه نبرم، اما گریسدتم. 

غیر از نوشتن نمایشنامه و مقاله و یابیم که میلر بهدرمی

های سیاسی و اجتماعی، در گداراژی  سخنرانی و فعالیت

کرده و خیلی چیزهدای دیگدر. در   برای تفنن نجاری می

فهمدیم کده   مدا مدی  »گویدد:  یک جمله که ربکا هم مدی 

اش بددا مددردی کدده مددا   شخصددیت زندددگی خصوصددی 

هدای  نظر من شاملو هم ناگفتهبه« شناسیم فرق دارد.می

شناسیم فرق داشدت،  بسیار داشت و با شاعری که ما می

ولی این مستند هم مثدل سدایر مسدتندها در هزارتدوی     

کند و آن وجه از شداعر  ر و خودسانسوری گیر میسانسو

  .گویدرا به ما نمی

ای را بسیار عادی وگوهایش جملهمیلر گاهی میان گفت

گوید، ولی عمق عجیبی دارد کده در مسدتند شداملو    می

افتد،گرچدده پددی گرفتدده هددم یکددی دو بدداری اتفدداق مددی

مدردم خیلدی   »گویدد:  شود، مدثال وقتدی میلدر مدی    نمی

چده مدن تدا کندون بداور      کنندد از آن ر مدی تر تغییسخت

و من هر روز بیش و بیشتر به این باور نزدیک « ام.داشته

 .شوممی

کندد، مدن از   هر مستندی با آثار هنری هنرمند فرق می

چده از شداعر   چیزی بیش از آنهیچ« این بامداد خسته»

دانستم نفهمیدم. حتا شعرهایی کده خواندد قدبال بدا     می

تر خسته خوانده بود. تر و با صدایی کماجرایی شاید قوی

همه انرژی از اوی خسدته گرفتندد تدا شدعرهایش را     این

توانست خیلی چیزهای دیگر به ما که میبخواند درحالی

کرد، مثال وقتی ها اشاره میبگوید. و خودش گاهی به آن

 «...شعر ادبیات نیست»گوید: می

  مداد خسته در یو تیوب:این با"آدرس 

 Y71hV12e1https://youtu.be/HK  

 بازگشت به فهرست

 

https://youtu.be/HK4e46hV79Y
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 !خسته این مستندسازِ
 امه زادهرضا علّ

 
 "خسیته  ایین بامیدادِ  " به فییلم مسیتند  نگاهی 

 

کده در برنامده آپدارات     "خسدته  ایدن بامددادِ  "اگر فیلم 

بى.بى.سى فارسى پخش شد را به یک تدوینگرِ کاربلدد  

کده شددناخت کددافى از شخصدیت شدداملو داشددته باشددد   

شک فیلمى تحویل خواهید گرفت که گرچه بسپارید بى

مدتش به یک سوم فیلم پخش شده تقلیل یافته اما تدا  

اهد بود حدودی شایسته آن همه تعریف و تمجیدى خو

که مجرى برنامه و یکى دو کارشناس سینمائى، پیش و 

 .پس از نمایش آن، نثار فیلم و فیلمساز کردند

یدک   "کدات -راف"به زبان دیگر، فیلمى که پخش شدد  

رسید، نه یدک اثدر تمدام شدده؛     فیلم مستند به نظر می

اش نه تنهدا در  داد سازندهکارى که به روشنى نشان مى

ى مقابل دوربینش است وب سوژهوقت فیلمبرداری مرع

بلکه در تدوین آن نیز از یافتن شیرازه مسدتحکم بدرای   

فیلمش مایوس و خسته شدده و بده ناچدار هدر چده در      

اختیار داشته را بدون منطدقِ قابدل درکدی دنبدال هدم      

 .ردیف کرده است

 "آیددا "تمام خودش با او حتی از گفتگوهای اغلب نیمه

هدا  گدذرد و بده آن  یوعلیدک اسدت نمد   که در حد سالم

دهد که به برخی لحظات ناب کده  قدر اهمیت میهمان

موفق به ضبطشان شده اسدت. گدوئی مستندسداز ایدن     

هدای فیلمبدرداری   "راش"اجازه را نداشته است تدا بده   

 !درازی کندی خودش دستشده

یکی از لحظات ناب، گفتگوی کوتداه آیددا و شاملوسدت    

ندساز این لحظده  دهد و مستکه به شکل اتفاقی رخ می

گنجاندد.  کند و در فیلمش میفرّار را به موقع شکار می

فیلم و این گفتگوی ظریف میدان   15ام به دقیقه اشاره

 :دو استآن

شاملو ]سرخورده[: ما فقط یه مقدار دست و پا زدیدم و  

زندددگیمون هددم مصددرف شددده، متاسددفانه بدددون هددیچ 

 .آوردیدست
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کدنم  بری فکر میکار میآیدا ]به دلداری[: لذتی که از 

 .بریاز هیچ چیز دیگه نمی

برم. تو قبدول  شاملو ]کمی عصبانی[: من به کار پناه می

 نداری که کار من یک مقدار خودخوریه؟

 !آیدا ]آشتی جویانه[: چرا

متاسددفانه لحظددات مسددتند زیبددائی 

مثل این کده در جدای جدای فدیلم     

هددای حضددور دارد در انبددوه صددحنه

 .م شده استخالی از اهمیت گ

صداى گرم و گیراى شاملو و 

هایش ى گوشنواز شعرخوانىشیوه

بیش از پنج دهه است که به گوش هنردوستان ایرانى 

آشناست. کمتر کسى است که نوارهاى شعرخوانى 

شاملو را از اشعار خود، نیما، حافظ، خیام و ... بارها 

نشنیده باشد. اختصاص بخش بزرگى از یک فیلم 

اى در مورد شاملو بزند ار است حرف تازهمستند که قر

 

هاى او حرام کردن فرصتى استثنائى است به شعرخوانى

که در اختیار مستندساز قرار داده شده است. )از اشداره  

به شعرخوانى طوالنى همسر و فرزند شاملو در فدیلم، و  

از روخوانى خسته کننده شاملو از ترجمده صدفحاتى از   

گذرم که نه کمکی به شدناخت  در مى "دن آرام"رمان 

 .(کند و نه به شعر اوشخصیت شاملو می

 

این خیال را هم ندارم از زاویه بازتاب نادقیق شخصدیت  

کده خدود بحدث    شاملو در فدیلم بده ایدن اثدر بپدردازم      

ای بده درک  آیدد اشداره  ای است. اما بددم نمدی  جداگانه

ی ابتدددائی فیلمسدداز از مقولدده

نزدیددک شدددن بدده شخصددیت 

ی مقابدل دوربدین بکدنم    سوژه

رسد معنایش را که به نظر می

کدددردن روی اجدددزای   "زوم"

صورت و انددام او درک کدرده   

باشد چرا که سرتاسدر فدیلم پدر اسدت از تصداویر فدوق       

گدردن  دست و لدب و دهدان و گدوش و پدسِ    درشت از 

هداى شدعرخوانى، مستندسداز    شاملو! در برخدى صدحنه  

بخشی از اشعار شاملو را با دیزالو بده چندد نقاشدی، بده     

کند، که واقعا با ایدن کدار از   می "مصوّر"خیال خودش، 

کاهدد! از  قدر شعر او، و سینمای خودش به شددت مدی  

ن گفتگو اشاره تر وقتی است که شاملو در میااین سبک

ای از یدک فدیلم فرانسدوی دارد و مستندسداز     به صحنه

درجا چند نما از آن صحنه را به تصدویر شداملو دیزالدو    

 !می کند

کنم که چه لزومدی داشدت   این پرسش را هم طرح نمی

ای بیاید بدین مضمون که اول قدرار  در اغاز فیلم نوشته

بر بگیدرد   بود این فیلم از تولد آیدا تا مرگ شاملو را در

که با مخالفت آیدا این ساختار کنار گذاشته شدد... آیدا   

مستندساز خواسته است از این که فدیلمش از انسدجام   

 کافی برخوردار نیست، پیشاپیش عذر بیآورد؟

متاسفانه لحظات مستند زیبائی مثل 

این که در جای جای فیلم حضور دارد 

های خالی از اهمیت گم در انبوه صحنه

 شده است
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در یک نکته تکنیکی البته باریک خواهم شد تنها براى 

که چدرا در آغداز مطلدب ایدن فدیلم را      روشن کردن این

 :امدهنامی "کات-راف"

، با -یا بهتر، هر تکه از گفتگو  -در این فیلم هر صحنه 

آیدد از  یک عبارت کوتاه که بصورت نوشته بر پرده مدى 

تدرین  تکه دیگر جدا شده تا با توسل جستن به ابتددائی 

 .شیرازگى در تدوین فیلم پنهان بماندراه حل، بى

و نه داستانى که در آن سر و  -معموال یک فیلم مستند 

، در آغداز تددوین، داراى   -قصه از قبل روشن اسدت  ته 

هاى مجدزا از هدم اسدت ولدى در طدول      ها یا تکهصحنه

یابد؛ یکدى  اى جاى مناسب خودش را مىتدوین هر تکه

از اول به وسط، یکى از وسط به آخدر، و چنددتائی هدم    

هدداى زائددد و باطلدده انتقددال مسددتقیما بدده سددبد صددحنه

 !یابندمى

اما این روند منطقى در تددوین   "این بامداد خسته"در 

شاید به دلیدل شدیفتگى کدارگردان بده      -فیلم مستند 

، از پروسه خالقه -تصاویرش که بعضا هم بسیار زیبایند 

 .مونتاژ حذف شده است

هاى خودش در موقع فیلمبردارى کارگردان حتى حرف

که در طول تدوین معنایش را از دست داده، از فیلم در 

شدود بدا ایدن    نوشته اى ظاهر مى 19یقه نیاورده. در دق

 "های زندگی منی سالهمه"مضمون: 

آنگاه فیلمساز که پشت به دوربین نشسته رو به شداملو  

یدت، یعندى   ف 1۱۱ایدن کاسدت در حقیقدت    "گوید: مى

کنم بدی آن  حدود ده دقیقه فیلم دارد. من خواهش می

شدما   "تیِدک "که فیلمبرداری را ما قطع بکنیم در یک 

بدده ایددن سددوال جددواب  

 ".بدید

اما تدا شداملو شدروع بده     

کنددد پاسددخ دادن مددى 

هددا یکددى پددس از  کددات

شدود و  دیگرى آغاز مدى 

اى کده قدرار بدود    صحنه

وقفه و به قول خودش بى

ادامدده  "تیددک"در یددک 

 !شودیابد ده پاره مى

کرد ایدن بدود   حداقل کارى که یک تدوینگر کاربلد مى

آورد تدا تناقضدى   که جمله کارگردان را از فیلم در مدى 

 .چنین آشکار در مقابل چشم بیننده قرار نگیرد

با یک اشاره کوتاه به صحنه بلنددی کده بدا اسدتفاده از     

چندد عکدس بسدیار خددوب و گویدا از جسدد شدداملو در      

بندم. به اعتقداد  سردخانه ساخته شده، این مقوله را می

هددا کدده کارهددای ارزشددمندی از خددود مددن ایددن عکددس

مستندساز هستند، به قدری گویا و چشمگیرند که نیاز 

به هیچ ترفندی برای جلب توجه تماشاگر ندارند، بویژه 

به یک موسیقی مجلل در سطح سمفونی پدنج گوسدتاو   

 .کندمی مولر که بر دوششان سنگینی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

کارگردان حتى 

هاى خودش حرف

در موقع 

فیلمبردارى که در 

طول تدوین 

معنایش را از دست 

داده، از فیلم در 

 نیاورده.
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 دانکو بود او
 آبادیام: مریم نظبرگردان /بوریس بیبالک

 
 

اولین کتاب نویسدنده ای بدا    491۳هنگامی که در سال 

بده چداپ رسدید، ایدن     ماکسییم گیورکی   نام مسدتعار  

که کدارگری از   -الکسی ماکسیمویچ پشکوف –نویسنده 

سال داشت. وی تا آن زمان  ۳1بود،  4اهالی نیژنی گرود 

زندگی سختی را پشت سر گذاشته و در مکتدب زنددگی   

مرارت بسیار کشیده بود و چنان تجربه ی ارزشمندی به 

دست آورده بود که کم ترکسی از نویسندگان پیشدین و  

کدرد.   معاصرش را می توان در این زمینه بدا وی قیداس  

دن بده اوج  شمار نویسدندگانی کده راه خدود را تدا رسدی     

موفقیت در ادبیات جهان به سرعت او طی کرده باشدند،  

 زیاد نیست. 

                                                           
1 - Nizhni-Novgorod 

داستان زندگی گورکی بسیار مشدهورتر از آن اسدت کده    

نیازی به بازگویی آن باشد. تنها یادآوری مدی کدنم کده    

چندین سال پیش از شروع کار وی در عرصه ی ادبیدات  

ایدن  که نام او را در گوشه و کنار جهان شدهره سداخت،   

جوان نوزده ساله که در نانوایی در قازان کدار مدی کدرد،    

دست به خودکشی زد.  چه عاملی او را به ایدن اقددام وا   

داشت؟ آیدا زنددگی در دخمده  ای تاریدک، دم کدرده و      

بیسدت و شدش   »زندان گونه که بعد ها در داستان هدای 

، و داستان هدای دیگدر آن را شدرح داد،    ۳«مردو دختری

س و نا امیدی سوق داده بدود؟ نده، ایدن    اورا به سمت یا

جوان پیش از این به عنوان کارگر بارانداز، کارگر مزرعده  

و خدمت کشتی کار کرده بود. او از کدودکی بدا زنددگی    

                                                           
2 - Twenty Six Men and a Girl 
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سخت، کار طاقت فرسا و فقر اشنا بود. این ندوع زنددگی   

دلیل خودکشی او نبدود، گدورکی کتداب هدای بسدیاری      

بخشی مجددد بده نظدم     سامان"خوانده بود که از امکان 

و توانایی مردم برای کسب آزادی سخن مدی   "اجتماعی

گفتند. او به این سخنان ایمان داشت و گمان مدی بدرد   

به آنان که بدا او در   -که در انتقال این عقیده به دیگران

آن دخمه ی زندان مانندد کدارمی کردندد، موفدق بدوده      

 شورش های دانشدجویی در است. اما هنگامی که امکان 

قازان شکست خورد) یکی از رهبران آن لنین جوان بدود  

که در آینده دوست نزدیک گورکی شد( همان همکاران 

وی اورا تشویق کردند تا برای حمله به دانشجویان به آن 

ها بپیوندد. او غرق در نفرتی عمیق، چنان بهت زده شده 

بود که نمی دانست با چه کلماتی تنفدر خدود را از آندان    

، آن گاه بود که در ورطه ی نا امیدی صدای آن ابرازکند

گلوله در باالی تپده ای مشدرف بده رود خانده ی قدازان      

 طنین انداخت.

اگر گلوله ای که قلدب او را نشدانه رفتده بدود بده هددف       

اصددابت مددی کددرد مددا هددیچ چیددز در بدداره ی الکسددی   

ماکسیمویچ پشکوف نمی دانستیم و هرگز نویسدنده ای  

گورکی ظهور نمی کرد. زنددگی کوتداه او   به نام ماکسیم 

به پایان می رسید، هم چون زندگی بسیاری از جواندانی  

که بعد از عقب نشینی همه جانبده ی ناشدی از ناکدامی    

 "شورش های انقالبدی "و "رفتن به میان مردم"جنبش 

جان خود را از دست دادند. به هر حال گلولده بده جدای    

ان راهددی قلددب ، شددش اورا سددوراخ کددرد و مددرد جددو   

بیمارستان شد. او به هوش آمد تا در کندار خدود همدان    

همکارانی را ببیند که آن همه تالمات روحی را برایش به 

وجددود آورده بودنددد. اکنددون در سیمایشددان مددوجی از   

نگرانی، همدردی و مالمت می دید که حداکی از عالقده   

ی آنان به او بود. پس از این اندیشه بده ذهدن او خطدور    

این مردان بد نیستند بلکه شرایط، آن هدا را بده   کرد که 

زندگی در جهل و بی خبری محکوم کرده است. بندا بدر   

این شرم آوراست اگر نا امیدی به دل راه دهدد. زنددگی   

می تواند و باید تغییر کند. اما برای این کار باید زنددگی  

را بهتر شناخت . باید با مردم و کشور خود آشدنا شدد و   

آرمان هایی را یافت که مردم را بده حرکدت   اندیشه ها و 

 بر انگیزد.

از آن پس هیچ یدک  

از آزمددددون هددددای  

زنددددگی نتوانسدددت  

اراده ی گورکی را در 

هدددم شدددکند، امدددا  

زندددددگی بددددرای او 

آزمون هدا، دردهدا و   

 -خطر های بسدیاری 

در چنتده   -بیش از آن چه صد انسان را به زاندو در آورد 

روسیه با فاجعه  491۳تا4914داشت. در این سال های 

ی وحشتناک گسترده ای رو به رو شد: قحطی. میلیدون  

ها دهقدان خانده هدای خدود را در ولگدا و اسدتان هدای        

مرکزی ترک کردند و بده صدورت خدانوادگی یدا اهدالی      

روستا همه با هم به زحمت در مسیر جاده هایی که بده  

جتددوب منتهددی مددی شددد راه افتادنددد. لئددو تولسددتوی،  

و دیگر نویسندگان روسی برای کمک  ، چخوف9کارولنکو

به مردم قحطی زده تالش های بسیاری کردند، گدورکی  

در آن زمان هندوز نویسدنده نبدود، او یکدی از قربانیدان      

 1قحطی بود که همراه دیگر دهقانان از اوکرایین، کریمده 

و قفقاز گذشت. اغلب در هر گامی از زندگی با دشدواری  
                                                           
3 -Korolenko 
4 - Crimea 
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مظنون مورد تعقیب  رو به رو می شد و به عنوان شخص

پلیس قرار می گرفت. به طور کلی زندگی او بده قددری   

سخت بود که درک چگونگی نجات او مشکل به نظر می 

آید. اما دیگر هم چون گذشته نا امید نمی شد. تمام این 

حادثه ها احساس فزاینده ی ا اعتراض و جوشش درونی 

 را در وی بر می انگیخت و این آغاز نوشتن او بود. 

 4919هنوز چندان بر سر زبان ها نیفتاده بود. در سدال  

کده   5"قطعه ها و داستان ها"با چاپ اولین محموعه ی 

موفقیت فراوانی کسب کرد، نام او در ردیف نویسدندگان  

سرشدددناس ادبدددی  

عصددر خددود قددرار   

گرفت و همده چیدز   

تغییددر یافددت. سددال 

فومددا  "بعددد رمددان 

از او بده   ۶"گوردیف

ه چاپ رسید کده بد  

تقریب به انددازه ی  

 1"رستا خیز"رمان 

تولسدددتوی مدددورد  

توجه قرار گرفت. و 

 "سوم"هنگامی که در پی آن رمان کوتاه گورکی به نام 
و اولین تجربه ی او در زمینه ی نمایشنامه نویسی بده   9

چاپ رسید) به ویژه نمایشنامه ی بی نظیر فلسفی او به 

بود(، آواز های که موفقیتی فوق العاده  1"در اعماق"نام 

 او از مرز های کشورش فراتر رفت و ابعادی جهانی یافت.

                                                           
5 -Sketches and stories 
6 - Foma Gordeyeu 
7 - Resurrection 
8- The Three 
9 - The Lower Depth 

هم زمان با موفقیت ها گورکی نقدهایی نیز در باره ی او 

مطرح شد و با افزاش شهرتش گسترش یافت. بسیاری از 

منتقدان اظهار داشتند که محبوبیت فراوان این نویسنده 

 ی جوان بیش تر ناشی از جدذابیت سرگذشدت شدگفت   

انگیز اوسدت تدا خالقیدتش. امدا حقیقدت چندین نبدود.        

موفقیت او پیش از آشکارشدن حقایق زندگی اش شروع 

شده بود و از این گذشته همین موفقیت بود کده منجدر   

به انتشار مطالبی در باره ی زندگی او در اواخر دهده ی  

شد. منتقدان بسیاری محبوبیت او را حاصل توجه 491۱

و بیان احساسات و حاالت آن  او به شخصیت های حقیر

ها دانستند و این که از تالش هدای دولدت سدتیزانه ی)    

از فردیدت، و   "آزادی مطلدق "آنارشیستی( ایشان بعدد از 

انزجار انسان نسبت به اخالق و تمام تعهد های اجتماعی 

طبق عقیده ی نیچه سخن می گفت. بداز هدم حقیقدت    

بده دوشدان   غیر از این بود. گورکی به شرح زندگی خانه 

پرداخت و این کار را با قدرت زیادی به انجدام رسداندکه   

پیش از او هیچ کس در آن موفق نشده بود. اما هرگز در 

عالقه ی آنارشیستی آن ها سهیم نشدد و از همدان اغداز    

مخالف سر سخت مکتب نیچه بود. درست اسدت کده او   

هم چون نیچه از هنرستیزی سرمایه داری متنفر اسدت،  

ا که نیچه مردم را نیدز جدزء هندر سدتیزان بده      اما آن ج

حساب می آورد) و این مخالفت شدید گورکی را بر مدی  

انگیخت(، از نیچه جدا شد و هنر ستیزان را دشمنان سر 

سخت مردم دانست، مردمی که خود از میان آن هدا بدر   

خاسددته بددود و از همددان نخسددتین قدددم هددایش در راه  

 ضر شده بود. ادبیات، در نقش سخنگوی ایشان حا

اجازه دهید تا به یکی از اولین داستان های گدورکی بده   

بپردازیم. این داستان به ظاهر تنها  4۱"همسفرمن "نام 

                                                           
11 - My traveling Companion 
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شددرح خدداطره هددا و زندگینامدده ی شخصددی اوسددت. در 

حقیقت داستان به بیان آشدنایی راوی بدا امیدر زاده ای    

فقیر از اهالی گرجستان می پردازد، بی خانمانی که تکبر 

و احساس منحصر به فرد بودن خود را از دست ندداده و  

انسدان  "سرکوب کردن دیگران را حق خدود مدی داندد.    

راوی همسفر خود را از یک  ".قدرتمند، خود قانون است

طرف قربانی زنددگی و مسدتحق همددردی مدی داندد و      

ازطرف دیگر اورا هدم چدون انگلدی بدر مدی شدمرد کده        

اعتراض درونی فزاینده ای را بر می انگیزد. چرا بداز هدم   

راوی، سفر خود را با این فرد ادامه مدی دهدد؟ هنگدامی    

ش که می بیند. درخواست هایش برای واداشتن همدراه 

بی اثدر  « همکاری دو جانبه» به تنظیم زندگی براساس 

است، اجازه می دهد تا او را به بنددگی بگیدرد و هرچده    

بیش تر از او سوء استفاده کندد؟ هنگدامی کده بده ایدن      

پرسش ها بدر مدی خدوریم، در مدی یدابیم کده داسدتان        

بسیار عمیق تر ازآن است که در نگداه اول   "همسفرمن"

ی یابیم که در واقع داستان شدرح  به نظر می رسد، در م

تجربه ی جالبی در زمینه ی روانشناسی و حتدا جامعده   

او مدرا بده   » شناسی فلسفی است. گدورکی مدی نویسدد:   

بندگی گرفت و من خدود را در اختیدار او قدرار دادم، بدا     

مشاهده ی کوچکترین تغییر حالت و تالش بدرای درک  

گو خود را این که چه موقع و در چه نقطه ای از گفت و 

بده  « بر من مسلط می کند، بده مطالعده ی او پدرداختم.   

عبارت دیگر راوی قصد داشته است بفهمد اگر مقداومتی  

از خود نشان ندهد شرارت و خشونت تا چه اندازه ادامده  

خواهد داشت.) در این جا داستان بحثی را علیده تعلدیم   

تولستوی در باره ی عدم مقاومدت در برابدر شدرارت بده     

می کشد.( این نتیجه بده دسدت مدی آیدد چندین      میان 

برقدراری تسدلط خدود بدر     » هرگز درفرایند« همسفری»

متوقف نمی شدود و هدیچ کلمده ای هدر چندد      « دیگران

خوب نمی تواند او را عوض کند. آن چه ضدروری اسدت   

فروپاشی کل سیستم اجتماعی ای است که چنین انسان 

 هایی را به بار می اورد. 

خانمان هایی که گورکی آن هدا را توصدیف    در میان بی

کرده همه نوع انسانی وجود دارد که او به سهم خدویش  

بر خورد های متفاوتی را در برابر آن هدا از خدود نشدان    

خودخواه و سدلطه جدو   « همسفران» داده است. یک سو

قرار دارند و سویی دیگر کاناوالوف و افرادی شبیه او کده  

آوارگی سرگردان هستند. اما  در میان دلبستگی به کار و

نویسنده حتا افرادی مانند کاناوالوف را نمونه هایی برای 

مددرک  » الگو برداری معرفی نمی کندد بلکده ایشدان را    

جنایت های این « مجسم

جهان کهنه می داند کده  

ویژگی ها، استعداد هدا و  

آرمددان هددای شددکوهمند 

انسددان را در هددم مددی   

پیچد. گورکی بدا تجربده   

گیز مردمدی کده   ی غم ان

ماهیددت بردگددی کددار را  

درک کرده اند، همدردی 

می کند، اما با نتیجه گیری های آن هدا در ایدن مدوارد    

موافق نیست، نتیجه هایی که نا آگداهی آن هدا را از راه   

های کسب آزادی نشان می دهد، یعندی امتنداع از کدار،    

گریددز از مسددئولیت هددای اجتمدداعی و شددورش هددای    

« بازرگدان پشدیمان  » داسدتان هدا  آنارشیستی. شخصیت 

گورکی، نیز شبیه این خانه بده دوشدان اسدت، سدرمایه     

دارانی که از طبقه ی اجتماعی خود می گریزند، بررسی 

آغداز شدده و بدا     "فومداگوردیف  "این شخصدیت هدا بدا    
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خاتمه می یابدد. تمدام ویژگدی هدای     44 "یگوربولیکفی"

 "عدادی "شخصیت آندان کده آن هدا را در برابدر زنددگی     

ماننددد مایدداکین، دامتیکددف و  "معمددولی"رمایه دارانسدد

دیگران قرارمی داد، گورکی را جذب مدی کدرد. بدا ایدن     

وجددود او در یافددت کدده شددورش    

انفرادی آن ها بی ثمدر و پیشداپیش   

محکوم به شکست است، آن هدا بده   

عزیمت ازیک ساحل قادر نبودند بده  

کناره های دیگر دست یابند و تنهدا  

ی توانست پایدان  انزوایی غم انگیز م

 کار آن ها باشد. 

بددرای 4۳«زیرگیددل پیددر » داسددتان 

گورکی از اهمیت حسداب شدده ای   

برخوردار بود. در سه بخش این اثدر  

سه جداده وجدود دارد کده انتخداب     

هریک از آن ها برای همه آزاد است. 

اسدت)  49«الرا»بخش اول افسانه ی 

الرا به معنی مطدرود و راندده شدده    

هدف این قصه این است کده   .است(

برای انسان هیچ مجازاتی بزرگتدر از  

آن نیست که رانده شود واز جامعده  

ابر مرد، « زاراتو سترای»جدا بیفتد. 

قهرمان محبوب نیچه می آموزد که 

انسان تنها هنگام تنهایی است که حتا مدرگ نیدز از آن   

قصده ی   –بهتر است. بر اساس آخدرین بخدش داسدتان    

برای انسان شادی ای واالتر از آن  –41دانکو قلب فروزان 

نیست که خود را برای آزادی مردمش فدا کندد. پیدامی   
                                                           
11 -Yegor Bulychov and Others 
12 - Old Izer gil 
13 - Larra 
14 -Dankos burning heart 

که از قسدمت اصدلی داسدتان کده بده خدود زیدر گیدل         

اختصاص دارد، بر می آید این است که نمی توان در یک 

عنصر » زمان هم دانکو بود و هم الرا، زیرا در آن صورت 

ح انسانی قوی و شجاع رخنه به رو« بزدلی و فرمانبرداری

خواهد کرد: همانند شخصدیت  

زیر گیل در دوران جوانی اش. 

و آن شددخص دیگددر ندده ماننددد 

دانکو تحسین کسی را بدر مدی   

انگیددزد و ندده ماننددد الرا مددورد 

نفرت قرار می گیرد، بلکه تنها 

 مایه ی تاسف است.

هم زمان با آغاز 41۱۱در سال 

سده ی جدید، گدورکی اثدری   

که در آن طرح زیدر  خلق کرد 

گیل پیدر از قلمدرو افسدانه بده     

دنیددای زندددگی واقعددی پیونددد 

بدود.  « سدوم »خورد. نام آن اثر

در ایددن داسددتان نیددز چددون   

گذشته خوانند بر سر سه راهی 

قرار می گیدرد کده بایدد یدک     

مسددیر را بددر گزینددد. جدداده ی 

شخصددددیت اصددددلی رمددددان، 

ایلیانوف، کده بدا رنددگی هندر     

مبارزه ی فردی می کند، او  "دیعا "ستیز سرمایه داری

را به پایانی بد فرجدام مدی کشداند، خودکشدی، یداکوف      

فیلیمونوف که از مبارزه منصدرف مدی شدود و دسدت از     

مقاومت در مقابل قدرت هدای اهریمندی مدی کشدد بده      

سرنوشت اسف بارتری دچار می شود و تنهدا شخصدیت   

سوم، پاول گراچدوف، بده خداطر آشدنایی بدا خدردورزان       
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بی معتبری برای گریز به زنددگی واقعدی مدی یابدد.     انقال

هنگامی که گورکی این رمان را نوشت خدود در آسدتانه   

ی این مسیر جدید قرار داشت کده بدرای او بده مفهدوم     

رستگاری بود. نخستین آثار گورکی بدا تلفیدق حقیقدت    

رئالیستی شجاعانه به همراه شدادی و خوشدبینی در بدر    

می بود که در نوشته های گیرنده ی نکته های بسیار مه

بعدی او بازتاب یافت. اما گورکی هنوز افکار سوسیالستی 

نداشت. او هنوز از رسالت تاریخی پرولتاریدا آگداه نبدود.    

هنوز طبقه ی کارگر را مردمدی اسدتثمار زده، سدرکوب    

شده و زخم خورده توصیف می کرد، نه قدرتی عظیم که 

و همده ی اقشدار   قادر بود آزادی از بردگی را برای خود 

زحمتکش به دست آورد. حادثه ای الزم بود تدا او را بده   

این اندیشه وادارد. واین حادثده بدا آغازحرکدت انقالبدی     

آواز مرغ » نیرومند مردم فراهم شد که نویسنده با رمان 

به آن واکنش نشان داد. این حقیقت نیز مهدم   45«توفان

شته ها و عقیده بود که راه او با راه لنین ابتدا از طریق نو

اش و سپس از طریق خود لنین کده دوسدت و رهبدر او    

 شد تالقی یافت. 

گورکی به عنوان هنرمندی که نگران مساله ِی انسدانیت  

بود، به سبک خدود، لنینیسدم را پدذیرفت. او ایدن را در     

 4۶در نمایشنامه ای به نام هنر ستیزان  41۱4اوایل سال 

مطددرح کددرد، در آن جددا او ابتدددا شخصددیت کددارگری را 

 -ترسددیم کددرد کدده سوسیالیسددم را درک کددرده بددود   

هندر سدتیزان مدی     41«.نیدل »پرولتاریایی انفالبی به نام 

 کوشند تا در باره ی

                                                           
15 - Sing of the Stormy petrel 
16 - Philistines 
17 - Nill 

 

نیل و رفقایش که از نظر آن ها به سنگدلی، بی رحمی و 

حتا قساوت و نفی انسانیت متهم هستند،عادالنه قضاوت 

جدای خدود را    "متهمدان "کنند. در جریان این محاکمه 

عدوض مدی کنندد و آن هدا را بده       "متهم کننددگان  "با

محاکمه می کشانند. آشکار می شود که عشدق نیدل بده    

ی، صدداقت و آمدادگی او بدرای    انسان ها در آزاد اندیشد 

مبارزه با بدی ها، حقیقی تراز گفته های سیمووف هدای  

پیر و جوان در باره ی تواضع، دلسوزی و چیز های دیگر 

بحددث « در اعمدداق» اسددت. گددورکی در نمایشددنامه ی 

گسترده تر و عمیق تری را در بداره ی درسدت یدا غلدط     

 »بودن انسانگرایی مطدرح مدی کندد. اعتبدار موعظده ی     

لوکدای پیدر کده فلسدفه اش بده صدورت       « تسلی بخدش 

هستی همدان  » استخالصه در عبارت هایی قصار آمده 

، در ایدن  «چیزی اسدت کده شدما بده آن اعتقداد داریدد      

نمایشنامه به چالش کشیده شده است. لوکا برای هر فرد 

دروغی تسلی بخش یا توهمی ابداع کرده است تا بتواندد  

. او این کار را بده دلیدل   برای مدتی به او آرامش ببخشد

عدم اعتقاد به تغییر پدذیر بدودن الگدوی زنددگی مدردم      

انجام می دهد. ما در باره پزشکی که معتقد اسدت تمدام   

بیماری ها ال عالج هستند و تنها وظیفه او پنهان کردن 

این مطلب از بیمارانش است چه فکر مدی کندیم؟ لوکدا    

مدردم  چنین پزشکی اسدت. او اگدر چده صدادقانه بدرای      

دلسوزی می کند اما اگر این دلسوزی با نا دیده گدرفتن  
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احترام و قدرتشان باشد، موجب لطمه خوردن آن ها می 

شود. گورکی به عنوان راه چاره ای برای این انسدانگرایی  

منفعل و این بی ارادگی، انسانگرایی حاصل از مبدارزه ی  

انقالبی را عرضه می کند،که با حقیقت زندگی رو بده رو  

می شود تا با تغییر زندگی و خود انسدان او را از درون و  

برون رها کند. میلیون ها انسان به تمام زبان ها کلمدات  

 –انسدان  »نمایشنامه را تکرار می کنند:  الهام بخش این

خود حقیقت است. انسان، این واژه چه غدروری بدر مدی    

انگیزد. همه چیز بخشی از انسان و همه چیز برای انسان 

 .« است

نیز که 49« مادر»گورکی در رمان 

نوشددددت بدددده  41۱۶در سددددال 

انسانگرایی انقالبدی مدی پدردازد.    

مادر، رمانی شگفت انگیدز اسدت.   

هم چنین می توان گفت کده در  

دنیای ادبیات کمتر داستانی ایدن  

قدر خواننده داشته و چنین اثری 

ژرف بر جای گذاشته است، و نیز 

کده  آثار ادبدی انددکی بدوده اندد     

ارزش هنری آن به این اندازه بده چدالش کشدیده شدده     

باشد، حتا به وسیله ی کسانی که نقش آموزشی و پیدام  

اجتماعی آن را بسیار ستوده اند. علت چده بدود؟ سدوای    

مواردی که به رویارویی نگرش منتقددان و نویسدنده بدر    

می گردد، علت چالش را می توان ارزش هنری رمدان و  

آن دانست. اغلب گفته شدده اسدت    نو آوری متهورانه ی

که رمان مادر زندگی طبقه ی کارگر را بده تصدویر مدی    

کشد: جنگ این طبقه علیه استبداد و سرمایه دار، رشدد  

آگاهی انقالبی آن و بر خاستن رهبران از میدان ایشدان.   

                                                           
18  - Mother 

البته تمام این موارد صحیح است. امدا ایدن شدرح بدرای     

ی این اثدر و دلیدل   توضیح انتخاب قالبی هنری در ارایه 

عدم انتخاب قالبی دیگرکافی نیست. عالوه بر آن پرسش 

هایی نیز مطرح است. چگونه در کتابی که بده طبقده ی   

کارگر و زندگی آنان می پردازد ،کار ایشان کده گدورکی   

همیشه با آگاهی واقعی و دلبستگی آن ها را بده تصدویر   

می کشدد، شدرح داده نمدی شدود؟ ) حتدا نمدی داندیم        

خانه ی محل اتفاق هدای رمدان چگونده کارخانده ای     کار

اسددت؟(. چددرا در اثددری کدده شددرح مبددارزه ی طبقدداتی  

پرولتاریاست حتا یک سرمایه دار 

نقددش ندددارد؟ ) در حددالی کدده    

گورکی همان گونه کده در رمدان   

فومدداگوردیف نشددان داده بددود،   

آشنایی کامدل بدا ایدن طبقده ی     

اجتماعی داشت(. اگر نویسنده ی 

قصد داشت کده رشدد    رمان مادر

آگاهی انقالبی را نشان دهد، چدرا  

مدددرد » بددده جدددای پددداول، آن  

، پلیگیدددا فیلورندددا را «پدددوالدین

 -شخصیت اصلی داستان قرار داد

زنی که مجبور است برای رهایی از ترس ناشی از زندگی 

 و قید و بند های دیگر سخت مبارزه کند.

پرسش  با درک درون مایه ی واقعی رمان مادر  تمام این

ها منتفی می شوند. این رمان داستان مبارزه ی انقالبی 

نیست، بلکه داستانی است در باره این که چگونه زنی از 

مردم عادی در جریان فرو کش کردن آتش درگیری بده  

دگرگونی درونی و تجدید حیات معنوی دست می یابدد.  

ما نظاره گر نوزایی روح آدمی هستیم، این روش توصیف 

ا در نثدر، شدعر و نمایشدنامه نویسدی رسدمیت      که بعد ه
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همگانی یافت، اولین بار توسدط گدورکی بدرای توصدیف     

مبارزه ی کارگر با سیستم سرمایه داری بده کدار رفدت.    

موضوع نوزایی انسان مفهومی فلسفی و به شددت بحدث   

انگیز در بر داشت.  هنگامی که داستا یوسکی از این که 

بده یکددیگر را در   درگیری انقالبی حس دشمنی نسبت 

مردم تشدید کند و غرائز سدبعانه را در آندان بدر انگیدزد     

هراس داشدت، گدورکی نشدان داد کده تنهدا مبدارزه ی       

انقالبی می تواندد روح انسدان را از تمدام خواسدته هدای      

حیوان و خود خواهانه پاک کند. در حالی 

« رسدتاخیز » که به پیش بینی تولستوی 

نفدس، رو   انسان تنها به وسیله ی کمدال 

گردانی از سیاست و عدم مقاومت در برابر 

بدی هاست، قهرمان رمان مادر با شرکت 

در مبارزه، حق سر دادن فریداد را کسدب   

آن هدا نمدی توانندد روح مدرا     » می کند: 

 «بکشند... روح زنده ی مرا.

در نوشدته هددا گددورکی دو درون مایدده ی  

اصلی وجود دارد که مکمل یکدیگرندد. و  

دانه ی او نسبت به زنددگی،  نگرش هنرمن

مدینه ی فاضله ی دنیای او را برای ما اشکار مدی کندد.   

موضوع نوزایی انسانی که به  همراه مردمش و در جریان 

رشد انقالبی در سرنوشت خدویش سدهیم شدده اسدت و     

که تاوان پرداخته شده « شخصیت فرو پاشیده» موضوع 

دم ی کسانی است که سعی می کنند سرگردان و از مدر 

 جدا شده از سیالب خروشان تاریخ فرار کنند.  

بهترین حالت اولین موضوع در رمان مدادر و سرگذشدت   

رمدان هدای دوران    -های سده گانده ی مشدهور گدورکی    

، و دانشدکده هدای مدن    ۳۱دوره شاگردی مدن  41کودکی،
شکل گرفت. داسدتان رشدد معندوی الکدس پشدکوف،      ۳4

درگیر در جان داستان تعارضی است که در آن دو عامل 

او می جنگند. یک طرف نمایندگان مردم که هدر کددام   

در جای خود با استعداد هستند و بدا زحمدت بسدیار در    

جسددت و جددوی حقیقددت و عدالتنددد. در طددرف دیگددر   

هنرستیزان خرده پای بورژوا، مالکدان و ثدروت انددوزان    

قرار دارند که تمام اسدتعداد و تدالش آن هدا بده دلیدل      

ن رفتدده اسددت. در حددرص و آز از بددی

میان شخصیت های موجدود در سدر   

گذشت های سه گانه، دو شخصدیت  

بسیار درخشان وجود دارد که متعلق 

به عمیق ترین سداخته هدای هندری    

اکولینددا   -سددده ی بیسددتم اسددت  

ایوانوفنا، مادر بزرگ گورکی که عزیز 

تددرین دوسددت او شددد و واسددیلی    

واسیلوویچ پدر بزرگش کده گدورکی   

صددله دشددمن را حددس  بالفا» در او 

 «کرد.

تصور دو شخصیت با چنین تضاد و تفاوتی مشکل است. 

» پدر بزرگ مردی بسیار طماع و مادر بزرگ همان روح 

، پددر بدزرگ معتقدد    «شیفته ی فدداکاری در راه مدردم  

انسان مخوف ترین دشمن انسدان اسدت و هدیچ    » است:

کس قابل اعتماد نیست و نباید به مردم اعتماد کرد. این 

دارندد:  « تعلدیم »و شخصیت روش های متفاوتی بدرای  د

پدر بزرگ پسرک را برای زنددگی ای آکندده از کتدک و    

تهدید و خشونت بار می آورد، اما مادر بزرگ سعی مدی  

                                                           
19 - Enemies 
21 - My pprenticeship 
21 - My universities 
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کند با محبت احساس های خوب را در وی بیددار کندد.   

سلیقه های هنری آن ها نیزمتفاوت اسدت. پددر بدزرگ    

جدی و خشن را ترجیح  داستان های حقیقی از واقعیات

می دهد، ولی مادر بزرگ قصده هدای خیدالی، آوازهدا و     

افسانه هایی را دوست دارد که رویاهای مردم و عظمدت  

روح ایشان را بیان می کند. مذهب آنان نیدز فدرق دارد:   

خدای پدر بزرگ بد خواه و کینه توز است و خدای مادر 

 بزرگ خیر خواه، دوست داشتنی و فداکار. 

اما اگر خوبی های مادر بزرگ و بدی های پدر بدزرگ را  

ببینیم مرتکب خطای بزرگی می شویم. آن ها شخصیت 

های فوق العاده پیچیده ای هستند و در این پیچیددگی  

است که مفهوم فلسفی آثار گورکی آشکار می شود. مادر 

بزرگ نازنینی که 

هنر را در گورکی 

پددرورش داد، بدده 

ایددن دلیددل کدده  

ود تا همده  آماده ب

چیدددز را تحمدددل 

کنددد و بددا همدده  

چیز و همه کدس  

کنددار بیایددد، بدده  

خدداطر نگدداه بدده  

دنیا از دریچده ی  

داسدددتان هدددای  

تخیلدددی و عددددم 

توجه به همده ی  

بدی ها و خطر های موجود در جهدان، بدرای او مدزاحم    

بود. داستان های هولناکی از انسان های وحشدی و راه و  

ر بزرگ تعریف می رسم های بی رحمانه ی آن ها که پد

کرد، به گورکی جوان کمک کرد و اجازه نداد تا افسدانه  

های تخیلی، چشمان او را روی واقعیت ها ببنددد. مدادر   

بزرگ  از زندگی خرسند بود و می خواست پسرک از آن 

لذت ببرد، پدر بزرگ غمگین بود و کینه ی زندگی را در 

نیسدت،  دل داشت. اما معتقد بود که زندگی قابل  تغییر 

باید همراه گرگ ها زوزه کشید. هیچ کدام از این نگرش 

ها مورد قبول گورکی نبود. نگاهی جسورانه بده صدورت   

زندگی و دیدن همه ی بددی هدا و خشدونت هدایی کده      

آتش چنان نفرتی را در قلب گورکی بر افروخته بود او را 

معتقد ساخت که مردم توانایی مبدارزه بدا پلیددی هدا را     

انجدام اگدر بده عدادت خدود یعندی صدبر در         دارند و سر

سسختی های طوالنی غلبه کنند و به جای جنگیدن به 

آموختن بپردازند، در این کار موفق خواهند شد. تنها در 

چنین مسیری روح انسان و نفس جامعده دو بداره زندده    

 می شود. 

کدده در « شخصددیت فددرو پاشددیده» درون مایدده ی دوم 

د دارد در واپسین کدار او  تعدادی از کارهای گورکی وجو

زندددگی کلددیم  » رمددان حماسددی چهددار جلدددی؛     –

 "جمع بندی و شدرح داده شدده اسدت.     - 22«سامگین

یکی از مهم ترین موانع در راه آزادی « عقده ی سامگین

روح انسان است. تالشی هنر ستیزانه و همه جانبه بعد از 

صلح و آرامش، حتا اگر به معنای متوقف کردن زنددگی  

یا باز گرداندن آن به عقدب باشدد. براسداس تدوهم فدرد      

فدرد،   "آزادی مطلق» شتن گرایانه ی بورژوایی مصون دا

استقالل کامل آن از طبقات و حزب هدا و رهدایی آن از   

تمام مسئولیت ها، امکان پذیر است. روندد زنددگی ایدن    

توهم را در ذهن سامگین از بین می برد و به تدریج او را 

                                                           
22 - the life of Klim Samgin 
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به بازیچه ای فرو مایه برای نیرو های ارتجاع تبدیل مدی  

  کند.

ز بدارزترین کتداب هدای    یکی ا« زندگی کلیم سامگین» 

سده ی گذشته است کده همپایده ی بزرگتدرین پدیدده     

های دنیای ادبیات به شمار می رود. در حقیقدت، سدال   

های آخر زندگی گورکی شاهد بازگشت فدوق العداده ی   

« زندگی کلیم سامگین» استعداد او هستیم. او عالوه بر 

و دیگر کارهدای حماسدی، شداهکار هدایی در زمینده ی      

امه نویسددی خلددق کددرد، ماننددد ییگددور بولچیفددو نمایشددن

شخصیت های غم انگیز و پیچیده هر چند به  -واسازلزنوا

نمایانگر شکست شالوده ی زندگی  -روش های گوناگون

سرمایه داری هستند. تناسب این دو با شخصدیت هدای   

تددراژدی هددای شکسددپیر، بددیش تددر از قهرمانددان دیگددر  

شددته هددای نمایشددنامه هددای سددده ی بیسددتم اسددت. نو

جنجالی گورکی و فعالیت های مردمی گسترده ی او در 

سال های آخر زنددگی وی بخدش ویدژه ای را بده خدود      

اختصاص داد. گذشته از همده ، تداثیر شدهامت حقیقدی     

نویسنده در آن شاهکار عظیم که چون شمعی سال ها و 

روز های آخر زندگی او را روشن ساخت، به چشدم مدی   

 خورد. 

گورکی به اصرار لنین بدرای معالجده بده     41۳4در سال 

خارج رفت. ریه هدای وی کده از زخدم کهنده ی گلولده      

ضعیف شده بود، کم کم در برابدر سدل مدزمن مقاومدت     

خود را از دست می داد. زندگ او در خطدر جددی قدرار    

داشت. سال ها هیچ نشدانه ای از بهبدود در او نبدود امدا     

سوسیالیستی به برای کشورش که ساختار  بیش از پیش

شکل گسترده ای آن جا را در بدر مدی گرفدت احسداس     

، تابستان هر سدال  41۳9دلتنگی می کرد. از اوایل سال 

به اتحاد جماهیر شوروی عزیمت می کرد ولدی بدا آغداز    

هوای مرطوب و فرا رسیدن ماه های سرد، به ایتالیا کده  

به آب و هوایش عادت کرده بود، باز می گشدت. بدا ایدن    

تصمیم گرفدت در مندزل بماندد بدر      4199ر سال همه د

خالف این حقیقت که بیماری هرچه بیشتر موجدب آزار  

او می شد. او می دانست که زندگی خدود را کوتداه مدی    

کند اما نمی توانست کار دیگری انجام دهد، فاشیست ها 

در المان به قددرت رسدیده و ابدر هدای جندگ در حدال       

اولدین کشدور    متراکم شدن بود، جنگدی کده بده سدوی    

سوسیالیستی جهدان در حرکدت بدود. گدورکی، یکدی از      

رهبران صلح جهانی، مخالف سرسخت فاشیست ها بدود.  

او هرگز از آگاه کدردن نویسدندگان شدوروی از کارهدای     

دفاعی، آماده کردن آن هدا بدرای دالوری هدایی کده در     

سال های جنگ بزرگ میهن پرستانه به صورت جمعدی  

شد. آخرین کلماتی که او در بستر و انجام دادند، خسته ن

جنگ هدایی پدیدد   » پیش از مرگ بر زبان راند این بود: 

در « دانکدو » او مانندد  « خواهد آمد. باید آمداده شدویم...  

 گذشت. 

اکنون بعد از گذشت بیش از پنجداه سدال از مدرگ وی    

هنوز شخصیت مرکزی فرایند ادبی جهان محسوب مدی  

شود. هنوز راهی که او در ادبیات گشدود رهرواندی دارد.   

با این همه سال ها پیش و از اوایل کدار گدورکی تدالش    

هایی برای تباه کردن او آغاز شد. الزم به ذکر است کده  

سدتی خدود را تنهدا بدا ارایده ی      گورکی آگاهی سوسیالی
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و دیگدر  « در اعماق» در نمایشنامه ی« نیل» شخصیت 

که اکنون حتا مخالفان مکتبی او نیز آن ها را جزء  -اثار

آشکار ساخت، تا بدد   -آثار کالسیک به حساب می اورند

گورکی در بستر »خواهانش این شایعه ی مغرضانه را که 

زه ای از قددرت  انتشار ندهندد. مدوج تدا   « فراموشی است

خالقیت او در دوران اولدین انقدالب روسدیه بده نمدایش      

گذاشت به تیتری در یک روزنامه ختم شد که هنوز غدم  

چند سال بعد هنگامی کده  «.  افول گورکی» انگیز است 

کارهای ارزنده ی جدید او چاپ شدد یکدی از منتقددان    

اظهار داشت که گورکی نه تنها پایان نیافته است و مدی  

و هیچ کس دیگر به آغاز و پایان آن ها عالقه مندد   روند

 نیست.

اما الکسی پشکوف، کارگر شهر نیژنی نو گرود، ماکسدیم  

گورکی نویسنده ی بزرگ هم چنان جاده های روسیه و 

ان را سدیگر نقاط جهان را می پیماید و قلب ملیون ها ان

 گرم می کند. 

 این جاده را پایانی نیست.

 بازگشت به فهرست      4984تیر ماه  انتشار نخست مجله چیستا
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 (9)-هاخاطره–برگ های بهار آفتابی 
 نویسنده علی توده / بهروز مطلب زاده

 
 «حس مسئولیت!»

 مسولیت  داشتن حسِ» 

 شجاعت می آورد در انسان        

 گل می دهد آرزو  

 «تر می شودعمل فراخ ۀحیط

 

وقتی من به کوچه آمدم، رادیو تبریز برنامه روزانه خدود  

را خیلی وقت بود که شروع کدرده بدود. مدردم دردسدته     

های بزرگ، درخانه ها و بازارها و میدان های شهر گدرد  

آمده و به رادیو گوش م دادند. حتی رهگذرها نیزدرحال 

عبورازکوچه ها و خیابان ها، سخنان سرشارازشوروامیدی 

بلندددگوهای نصددب شددده برسددرتیرهای بددرق   را کدده از

کنارخیابان به پروازدرمی آمد وبردل ها مدی نشسدت  را   

می شنیدند به راه خویش ادامه مدی دادندد.آری. مدردم    

انقالبی همانگونه که درپیکارهای سدهمگین، بدا ایمدانی    

خلل ناپذیر  ازفرقه دمرات ره مدی سدپردند ایندک نیدز،     

ی آمدنددد، و بددا  ازتدابیرتاخیرناپددذیرآن بدده وجددد مدد   

شوروشعف، هرروزوهرساعت، حرکت ها وسیاسدت هدای   

 آن را زیرنظرداشت. 

بامداد ماه » وقتی برنامه اخباررادیوبه پایان، خوانش شعر

 مرا آغاز کرد :« مه
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 سحر، قیزاریر الله –بوگون الله 

 قیزیل دون گئیینیرهرکند، هر شهر،

 دوگورقاپیالری صاباحین یئلی،

 اویادیر ائلی، بایرام مژده سیله 

 دئیر گوزله دیگین عزیز ملی گلیب،

 هریئره باخیرسان الوان گورونور،

 سانکی طبیعت ده جاوان گورونور...

شددیرین دانشددیر  -بعضددا شددیرین

 خیال،

دئیددر: سددن شاعرسددن، یاخشددی   

 نظرسال،

 گور بو شفق ندیر، قیزارتی ندیر؟

 بوگون آسمان دا شاعرانه دیر،

 نه دن، بو رنگی او نه دن آلیبدیر،

گددونش کددی چیخمددامیش هلدده   

 ؟.یئریندن

وتونگو که درست درهمین لحظه، 

سددید جعفددر پیشدده وری، نخسددت 

وزیددر حکومددت ملددی وسرپرسددت هیئددت نمایندددگی     

آذربایجان که برای مذاکره با دولت ایران در تهران بسدر  

می برد، درزمان فاصله اسدتراحت جلسده، درمهمانخانده    

به ایدن شدعر بدوده    محل اقامت خود درحال گوش دادن 

واین شدعر مدورد پسدند آن اسدتاد سدخن قدرار گرفتده        

است.)اوبعدها، درچندین نشست، درباره این شعرسخنان 

 مهر آمیزی برزبان راند(.

نشدریه    411۶سدال   5درشدماره  « بامداد ماه مه» شعر

 آذربایجان به چاپ رسید.

فیالرمونی تبریز، ازطرف وزارت فرهنگ آذربایجان ایجاد 

شد و مرا نیز به سرپرستی ایدن موسسده نوبنیداد تعدین     

انه به هنگام مذاکره در ایدن بداره،   کردند. مدیران وزارتخ

به من گفتند که الیحه بودجه فیالرمونی آمداده شدده و   

مبلغ کلدی آن هدم تعدین شدده اسدت، امدا هنوزتوسدط         

مجلس به تصویب نرسیده، با این وجود تدا بده تصدویب    

نهائی رسیدن توسط مجلس، برای تدامین هزینده هدای    

فیالرمونی می تدوانیم بدا امضداء    

بلغی ازبانک دولت وزیرمسئول، م

 پول بگیریم.

زمدددانی کددده مسدددئله محدددل   

اسددتقرارفیالرمونی مطددرح شددد، 

آنها ساختمان مدرسده فردوسدی   

درخیابان سدتارخان را پیشدنهاد   

کردنددد. ایددن سدداختمان درزیبددا 

ترین قسمت خیابان قرارداشدت،  

اما بنای آن به تعمیرات اساسدی  

نیاز داشت. یافتن اسدتادکارهای  

در بداره   مربوطه، صحبت کدردن 

دست مزدها، و خریدن وسائل مورد نیاز برای تعمیدرات،  

همه به عهده من گذاشته شد. من هم زمان بدا پیشدبرد   

کارهای تعمیراتی ساختمان، می بایستی بده فکرمسدائل   

هنری آینده فیالرمونی هم می بودم. من می بایستی به 

دنبال خواننده های آشنا و ناشناس، نوازنده ها ورقصنده 

تبریزمی گشتم وبا یافتن و جلب افراد با اسدتعداد،   های

آنها را به این کانون فرهنگی جدید دعوت می کردم. من 

می بایستی با توضیحات مفصل درباره موقعیت و اهمیت 

زمانی که مسئله محل 

استقرارفیالرمونی مطرح شد، آنها  

تمان مدرسه فردوسی ساخ

درخیابان ستارخان را پیشنهاد 

کردند. این ساختمان درزیبا ترین 

قسمت خیابان قرارداشت، اما 

بنای آن به تعمیرات اساسی نیاز 

 داشت
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کار فیالرمدونی و آیندده آن، بده کسدانی کده دعوتشدان       

میکردم، درعین حال باید درباره میزان دسدت مزدشدان   

 و می کردم.نیز با آن ها گفتگ

باید برای تزئین داخلی فیالرمونی مبل وصندلی و فرش 

و قالیچه و زیر انداز های مختلف وتابلوهدای الزم را مدی   

خریدددم. مشددکل دیگددری کدده ازهمدده ایددن هددا مهمتددرو 

پردردسر تر بود، تهیه انواع پارچه هدا و دوخدتن لبداس    

های مناسب وگونانگونی بود که خواننده ها، نوازنده هدا،  

صنده ،عاشیق ها، انتظامات،  وکارمندان وخددمتکاران  رق

فیالرمونی به هنگام اجرای برنامه 

 باید برتن می کردند. 

والبتدده اکثددراین لبدداس هددا مددی  

باسددتی براسدداس رسددم و روسددم 

وسددنت ملددی مددردم آذربایجددان  

درگذشته وحال دوخته می شدد.  

برای همین هم به استادان خیاط 

ا ودوزنددده ای نیازداشددتیم کدده بدد

سددنت هددا و آئددین هددای متنددوع 

ورنگارنددگ گذشددته عمیقددا آشددنا 

باشند وبتوانند ازطریق به نمایش 

گذاشت این لباس ها آن بزرگی وشکوه رادرصحنه زندده  

کنند. خود همین گشتن و پیدا کردن چندین اسدتادانی   

کار بسیار مشکلی بود. برای دختران و پسران جوانی که 

بایدد بده روی صدحنه     در گروه رقص، برای اجرای برنامه

می رفتند، چکمه و کفش و ارسی هدای ندرم الزم بدود.    

آماده کردن این ها را هم به دسدت هرکسدی نمدی شدد     

سپرد. باید به دنبال استادانی می گشتیم که به این کدار  

وارد باشند و حساسیت ها وظرافدت هدای کدار را کدامال     

درک کنند. تمدام بودجده ای هدم کده در الیحده بدرای       

مونی تعین شده بود کفاف حقدوق دویسدت نفدر را    فیالر

 می داد. 

من با اطالع ازهمه کارهدائی کده بایدد انجدام مدی دادم      

یت مسئولیت ووظیفه ای که به عهده ام وباردرک حساس

گذاشته شده بدود، الیحده بودجده را درجیدب گذاشدتم      

وبرای شروع کاراز وزارت خانه بیرون آمدم. کاررا شدروع  

کردم. اولین کاری که، شروع کردم، آغازتعمیرسداختمان  

فیالرمونی بود. با کمک دوستان، اسدتادان سرشدناس را   

با آنها صحبت کدردم و   پیدا کردم. درباره اجرت کارشان

زمان قطعی  به پایان رسیدن تعمیرات ساختمان را هدم  

 تعین کردیم.

فیالرمددونی بدده دختددران جددوان   

تکخددوان وهمینطوربدده نوازنددده و 

رقصددددنده نیدددداز داشددددت. درد 

سرجسدددتجو و یدددافتن چندددین  

دخترانی یک طرف، و بده صدحنه   

آوردن آنها نیزیدک طدرف. تبریدز    

خدود  که درگذشته بارها و بارهدا  

سددنگر انقددالب بددوده، هنددوز هددم 

نتوانسته بدود بدال هدای سدیاه و     

شوم جهل و عقب مانده گی را از خود دور کند. صحبت 

کددردن بددا پدددرومادرهای ایددن دختددران، توضددیح آینددده 

سعادت بار فرزندانشان و جلب رضایت آنها بدرای بدردن   

فرزندانشان به روی صحنه به حوصله زیداد نیداز داشدت    

 لعاده زیادی ازما می گرفت.وانرژی فوق ا

برای جلب و دعوت ایدن دختدران زیبدا وخدوش صددای      

خجدالتی بدده ایدن کددانون جدیدد هنددری نوبنیداد، بارهددا     

مجبورشدم، خودم به تنهائی و یدا بده همدراه چندد تدن      

ازریش سفیدها،راه خانه های آنان را پیش بگیرم. آن هم 

فیالرمونی به دختران جوان 

تکخوان وهمینطوربه نوازنده و 

رقصنده نیاز داشت. درد 

سرجستجو و یافتن چنین 

دخترانی یک طرف، و به صحنه 

 آوردن آنها نیزیک طرف
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چندد  نه یک بار، بلکه بارها و بارها. درعدین حدال روزی   

باربایدد بدده بندای سدداختمان درحدال تعمیرسددر میددزدم،    

چگونگی پیشرفت کارهای تعمیراتی را کنترل می کردم، 

به اسدتادکارها، سفارشدات الزم را میکدردم واحتیاجدات     

شان را می پرسیدم وتالش می کردم تا ساختمان کهنه 

به محل شایسته و مناسبی برای کدانون ندوین فرهنگدی    

به قول معروف شکل و مضدمون بدا    مان تبدیل شود. ویا

 هم بخواند!.

برای یافتن پارچه های مختلف مدورد نیداز لبداس هدای     

هنرمندان و به ویدژه هنرمنددان دختروپسدرجوان گدروه     

رقص، به همراه کسانی که دراین کاروارد بودند، بازارهای 

بزرگ وباشکوه تبریز را یک به یک زیرپا مدی گذاشدتیم   

نمی آمد، آن وقت  بده سدراغ    واگردرآنجا چیزی گیرمان

دکان هدای پارچده فروشدی مدی رفتدیم و قفسده هدای        

پرازپارچه های رندگ و وارندگ آن هدا را زیدر و رو مدی      

 کردیم.

چاندده زدن بددا کسددانی کدده همدده زندددگی خددود را       

دربازارگذرانددده و موهددای سددروریش خددود را درچهددار    

دیواری حجره های آن سفید کرده بودند، چندان سدهل  

 هم نبود. و آسان

مددن بددا شددنیدن حرافددی هددای طددول و درازآدم هددای   

تاجرپیشه کاسبکاری که سعی می کردند بدا پرحرفدی و   

شیرین زبانی چانه بزنند، به تنگ می آمدم وعصبی مدی  

شدم. این سوداگران آزمند که تنها هدفشدان بده دسدت    

آوردن پول و کسب درآمد بیشتربه هر طریق بود، بدرای  

زار دوزوکلک و حقه بازی متوسدل  جلب رضایتت ما به ه

 می شدند. آن ها سالوسانه به روی ما می خندیدند.

البته تاجرهائی هم بودند که وقتی می فهمیدند ما کدی  

هستیم وبرای چه نزد آنها آمده ایم، خیلی خوشحال می 

شدند، آن ها توپ های پارچه های مختلف با رنگ هدای  

د  زیبددا را درمقابدددل چشدددمان مددا پهدددن مدددی کردنددد  

منتظروعکس العمل ما می شدند. پارچه هائی را کده مدا   

انتخاب می کردیم، اندازه میکردند و میبریدند ومبدارک  

باشدی می گفتند و با تبسمی برلب، پول حکومت ملدی  

را ازمددا مددی گرفتنددد و پددس ازآن پادوهددای   مغددازه بددا 

 احتیاط وسلیقه خاصی آن ها را بسته بندی کنند. 

پنداری این آدم هائی که چشم ودل ودست شدان فقدط   

پول را می شناخت و به آن عادت کرده وجزپول به هیچ 

چیزدیگدددر نمددددی  

اندیشددیدند، اینددک  

افکارواندیشدده کدده 

های ملی شدان، بده   

غلیددان آمددده بددود،   

چشددددم هایشددددان 

درشددددوق دیدددددن 

صحنه هدای آذیدن   

شده به این پارچده  

های رنگین، گدوش  

هدددا یشدددان بدددرای 

شنیدن نوای موسیقی وانگشتان شان بدرای نشدان دادن   

 هنرمندان مشهوروچیره دست انتظارمی کشید.

اکنون، مهمتدرین کداری کده پدیش رو داشدتم، تددارک       

گونگی شروع و آغازهرچه با شکوه تربرنامده افتتاحیده   چ

فیالرمونی بود. این برنامه باید طوری آماده و اجدرا مدی   

شد که بتواند درسرتاسرایران انعکاس پیدا کند، زیرا این 

برنامددده نقدددش اولدددین پرسدددتوئی را داشدددت کددده بدددا 

کسانی کیه  چانه زدن با 

همییه زنییدگی خییود را 

دربازارگذرانده و موهای 

سیییروریش خیییود را  

درچهار  دیواری حجره 

هییای آن سییفید کییرده 

بودند، چندان سیهل و  

 آسان هم نبود.
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آغازکارفیالرمونی پرواز خود را آغاز می کرد. می بایستی 

بل و با برنامه ریزی دقیق وهمه جانبه مورد همه چیزاز ق

غورو بررسی قرار می گرفت و سپس به اجرا گذاشته می 

 شد...

برای همین هم، هرکس مشغول همان کاری شد که بده  

عهده اش گذاشته بود. مهمترین وظیفه نظارت و رهبری 

جلسات تمرین هنرمندان بود. تمرینات تدازه آغداز شدده    

 بود.

نرمندد وآهنگسدازجوان، ازهمدان    حاجی خان محمدد، ه 

اولین روزهای آغازبه تمرین، با چنان شورو شوق ودقتی 

کاررا شروع کرد وچنان نظم انضباطی برقرارسداخت کده   

باعث شد تا هنرمندان ازگوشه وکنار شهرهای مختلف، و 

حتی ازخود تهران، به سدوی فیالرمدونی سدرازیر شدوند.     

مدا را چده   پیوستن این هنرمندان بده مدا جدیدد، جمدع     

ازنظرکمی وچه ازنظرکیفی پربارترمی ساخت. و جال تدر  

از همه این بود که اوائل کار، ما دربه دربه دنبال آن هدا  

می گشتیم و پیدایشان می کردیم، ولدی اکندون چندان    

کانونی ازهنر ایجاد کرده بودیم که آن ها خود به سدوی  

روشنائی این چراغ می آمدند. خوب البته دلیدل آن هدم   

مال واضددح اسددت. پددیش ازایددن، درکشددوراهمیتی بدده کددا

هنرداده نمی شد. زیرا هنر به یک کاال تبدیل شده بدود.  

برای رفع نیازمی شد آن را با پول خرید. حتی در میدان  

بزرگان نیزاهمیت چندانی به هنر نمی دادند. ثروتمندان 

هم هنررا فقط  صرفا وسیله می دانستند برای مشغولیت 

 ووقت گذرانی.

نرمندان که برای بدست آوردن لقمه ای ندان، همدواره   ه

مجبوربه خضوع و خشوع در برابر ثروتمندان و تن دادن 

به هرتحقیری بودند، انتظارچنین روزی را می کشدیدند.  

 روزی که حکومت از آنِ خودشان باشد!.

حکومتی که به غم ها و شادی ها و احساسات قلبی این 

ه اهمیت بدهد و آن هدا را  هنرمندانِ ازمیانِ مردم برآمد

به آغوش گرم و مهربدانش بفشدارد وحفدظ شدان کندد.      

 وسرانجام، چنین حکومتی به وجود آمده بود.

چنددین نبددود کدده حکومددت ملی،هنرمندددان را تنهددا     

و تامین شرایط زنددگی مدورد حمایدت قدرار     ازنظرمادی 

دهد، نه، درحکومت ملی، هدف عمده، گسترش هنر، بها 

دادن به ارزش هنرِهنرمندان، بود ودرعدین حدال تدامین    

 شرایط و امکانات بهتربرای آنان بود.

صداحب  »هنوز فیالرمونی کار خود را آغاز نکرده بود که 

« روحدددددددی

خواننددددده از 

تهدددددددددران 

وهنرمنددان و  

ازانی آهنگسددد

مانندددددددددد 

، «صددددیفی »

بدرای  « یدداهلل »و« علدی اکبدر  »، «اسدماعیل »، «یحیدی »

 خدمت به خلق وکاردر این کانون هنر، به تبریز آمدند.

بعدها، بازهم ازشهرها و مناطق مختلف سیل هنرمنددان  

تبریدز،   فدائی به سوی فیالرمونی روان شدد. تدو گدوئی،   

درآغوش زیبای خود باغی سرسبزو پدراز گدل و شدکوفه    

مهیا ساخته واز همه پرندده هدای خدوش الحدان غریدب      

مانده درگوشه و کنار کشور دعوت کرده است تا به ایدن  

باغ پرطراوت بیایند. وچنین بود که این پرندگان خدوش  

آواز در حددالی کدده سددرود خوشددبختی و سددعادت برلددب 

داشتند، پرواز کنان به ایدن بداغ پدر شدکوه مدی آمدندد       

لشان می خواست آشیانه وبربلندای هرشاخه سرسبزی د

 می ساختند.

چنین نبود که حکومت 

ملی،هنرمندان را تنها 

ازنظرمادی و تامین شرایط 

زندگی مورد حمایت قرار دهد، 

 نه،

 



 4911/ دی 41دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ   دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا

3)-هاخاطره– آفتابی بهار های برگ 45 )  

 

تعمیرساختمان تازه به پایان رسیده بدود ودرفیالرمدونی   

تمرینات با شدت تنام جریدان داشدت. صددای پدرطنین     

موسیقی، ازپنجرهایئ بزرگ فیالرمونی که رو به خیابان 

ستارخان بازمی شد به استقبال رهگذرانی می رفت کده  

غبار واندوه وخستگی ازآنجا می گذشتند، این نواها،گرد و

را ازسیمای خسته رهگذران می زدود. با این همه  هنوز 

رهگذران به درستی نمی دانستند که این نواهدا ارمغدان   

 کدام کانون وسازمان ویا مؤسسه ای است. 

رهگذران، اطالع نداشتند که این صداها، ترنم آوای حس 

با تالشی پیگیر و  که مسئولیت و فداکاری کسانی است

تگی ناپذیر بنیان کانون هنری نوینی را گذاشتند که خس

 .فردا سرتاسر ایران را مفتون خویش خواهد خواهد ساخت

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 مرگ اردوگاهِ

 برگردان: هاشم حسینی -کنستانتین سیمونف 

ین کتاب، مجموعه است. ا« همیشه روزنامه نگار»برگرفته از کتابی با نام  خوانید،ای که در زیر مینوشته

روزنامه نگار معروف اتحاد جماهیر  نویسنده،شاعر و ،کنستانتین سیمونفهای مقاالت و یادمان

 .وری کرده استآن را گردآ« الزار الزارف» کهت شوروی اس

 

آن چه را که می خواهم توصیف کنم، آن چنان دهشت بار و کوهی از اندوه است که درک تمامی ابعاد آن امکان     

. در آینده،  بی شک، حقوقدانان، پزشکان، تاریخنگاران و سیاستمداران مدت ها به بررسی شواهد این قضیه نیستپذیر 

آتی، گستره ی کامل این جنایت را که آلمان ها علیه ی تکان دهنده خواهند پرداخت. مشروح ترین بررسی های 

بشریت مرتکب شدند، نشان خواهند داد. اکنون من فقط پاره هایی از حقایق، آمار و ارقام را می دانم. من فقط با یک 

در صد از شهود صحبت کرده و شاید فقط ده درصد از رد و نشانه های این جنایت را دیده ام. از این رو، شخصی که 

این داغ ننگ بشری را دیده، نمی تواند خاموش و منتظر بنشیند. امروزه، درست هم اکنون، برآنم که نخستین لکه های 

این تعفن روح بشری را عریان سازم و آن چه را به چشم خود دیده ام و در روزهای گذشته شنیده ام به پیشگاه وجدان 

 بیدار بشریت گزارش دهم.
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 یک

 -  ۳9، در دو کیلومتری لوبلین411۱رو به پایان سال  

مرز روسیه و لهستان، در منطقه ی وسیع و خالی که در 

قرار داشت، گروهی از  ۳1سمت راست بزرگراه چلم

، همراه با نقشه بردارانشان دیده شدند که با SSافسران 

کردند. چند مترهای نواری، شروع به خط کشی زمین 

روز بعد، بخش وسیعی از این منطقه را که بیش از 

بیست و پنج کیلومتر مربع را در بر می گرفت، تعیین و 

نقشه برداری کردند. گشتاپو بر مبنای طرح های 

جداگانه، این مساحت را به شانزده مربع تقسیم کرد . 

مأموران در هر مربع، بیست و پنج مستطیل همانند را 

رده بودند. محوطه های مستطیل شکل را هم طراحی ک

برای سربازخانه و فضاهای مربع را برای حیاط هایی با 

حصارهایی از سیم خاردار در نظر گرفتند. بر باالی 

صفحه ی نخست آلبوم نقشه ها، این عنوان به چشم می 

 . "داخائو ۳اردوگاه شماره "خورد: 

گشتاپو ساخت اردوگاه مرکزی را در نزدیکی لوبلین 

شروع کرد. اندازه ی این کمپ، دقیقاً الگوبرداری شده از 

روی اردوگاه معروف داخائو در کشور آلمان، اما چند 

 برابر بزرگتر از آن بود. 

شروع شد. ابتدا، در  4114ساخت اردوگاه در زمستان    

جرای این فهرست نیروی انسانی مورد نظر برای ا

پروژه،استفاده از خدمات شماری مهندسان عمران و 

کارگران لهستانی را محاسبه کرده بودند. دیری نگذشت 

مورد نیاز برای  یکه برای جبران کمبود نیروی انسان

اجرای قسمت عمده ی کار، از زندانیان لهستانی و 

                                                           
23  Lublin 
24  Chelm  

 یهودی استفاده کردند که در جنگ آلمان و لهستان

در آمده بودند. در آغاز ماه اوت  ( به اسارت4191)

، برای تکمیل ساخت آن، نخستین گروه هزار 4114

نفری از زندانیان روسی و شهروندان غیر نظامی را به 

عنوان نیروی کمکی وارد این اردوگاه کردند. در آن 

زمان، ساخت نیمی از محوطه ی نخست، یا بنا به 

انده و ده را به اتمام رس "بلوک اول"اصطالح آلمان ها: 

و  4114سربازخانه را بر روی آن ساخته بودند. در پاییز 

 ساخت اردوگاه ادامه یافت. 411۳زمستان 

به تدریج شمار نیروهای کارگر / زندانی این پروژه    

افزایش یافتند. پس از اسکان اسرای روسی، گروه های 

زیادی از زندانیان سیاسی چک و لهستانی را که از سال 

ردوگاه های دیگر در بند بودند، وارد این در ا 4199

، نخستین گروه دو هزار 4114اردوگاه کردند. در پاییز 

نفری یهودی ها را برای بیگاری، از گتو )زاغه( های 

لوبلین در این جا به حبس کشاندند. سپس در دسامبر 

هفتصد نفر لهستانی را از قلعه ی لوبلین به این  4114

آن ها چهار صد نفر کشاورز  جا انتقال دادند. در پی

لهستانی را آوردند که نتوانسته بودند در موعد مقرر به 

سیلی از  411۳دولت آلمان مالیات بپردازند. در آوریل 

نفر از اسیران جنگی یهودی،  4۳۱۱۱خودروهای حامل 

اهل چک و زندانیان سیاسی، وارد این اردوگاه شدند. در 

ی از بوهمیا، اتریش سراسر ماه مه همین سال، خودروهای

و آلمان هم چنان اسیر می آوردند. سرعت ساخت بخش 

های دیگر اردوگاه شدت یافته بود و در ماه مه، ساخت 

سربازخانه های اول، دوم، سوم و چهارم، برای حدود 

 نفر را به پایان رسانده بودند. 1۱۱۱۱

تاریخ پایان ساخت مرحله )فاز( نخست  411۳ماه مه    

ه است که با روند مشقت بار ساخت آن همراه این اردوگا
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بود. اکنون که دیگر ساخت سربازخانه ها برای گنجایش 

نفر  به پایان رسیده و تسهیالت اصلی، کمکی و  1۱۱۱۱

اختصاصی آماده شده و دور تا دور آن را دو دایره ی 

مستحکم از سیم های خاردار متصل به جریان برق 

ره برداری همه جانبه از آن احاطه کرده بودند؛ گشتاپو به

را مورد توجه قرار داد. اگر نیروهای اتحاد شوروی این 

اردوگاه را فتح نمی کردند، روند پایان ناپذیر گسترش 

ساخت بخش های دیگر آن ادامه می یافت. از ماه مه 

به بعد، سرعت ساخت و ساز آن تغییر یافت. در  411۳

و اصالحات  این دوره، اردوگاه کامل شده و تغییرات

در اسناد  411۳مورد نیاز را انجام داده بودند. از ماه مه 

در لوبلین نام نهادند،  SS رسمی، آن را اردوگاه متمرکر  

اما در اسناد غیر رسمی، نامه ها، یادداشت ها و 

به  Vernichtungslagerگفتگوها، عنوان آلمانی 

 معنی اردوگاه مرگ، رایج گردید.

آلمان ها بزرگترین کارخانه ی مرگ خود در اروپا را     

دو کیلومتر دور از لوبلین، در زمین های خالی سمت 

راست بزرگراه چلم ساختند. هدف عمده ی آن ها انهدام 

کوتاه مدت، سریع، بهینه و تا حد ممکن، تعداد بیشتری 

از افراد بشر بود. قربانیان، زندانیان جنگی و ناراضیان 

بودند. اردوگاه تشکیالت اجرایی از هر نظر  سیاسی

خودویژه ای داشت. گرچه عناصر  سازند اردوگاه مرگ 

لوبلین را می شد جداگانه، در قرارگاه های مرگ آلمان 

ها در جاهای دیگر به عنوان کارخانه ی تکان دهنده ی 

مرگ مشاهده کرد، اما سازه ی لوبلین، نشان تمام و 

امع، با ما از  بربریت آلمانی کمالی بود که آشکار و ج

و  ۳5سخن می گفت. ما مکان های دیگری مانند سابیبور

                                                           
25  Sabibor 

را هم می شناسیم که در مکان هایی پرت قرار  ۳۶بلژک

دارند و هر روز واگن هایی دراز و باریک، زندانیان را در 

آن جا تخلیه می کنند تا بی درنگ تیر باران و 

ی مانند جسدهایشان  سوزانده شوند. اردوگاه های

 9۱در اسالوتا ۳1و یا گروس السارِت ۳9، آشویتس۳1داخائو

سربازان و  -را هم می شناسیم که در آن جا زندانیان

غیر نظامیان از شدت شکنجه، گرسنگی و بیماری از پا 

در می آمدند. اما با همه ی این ها، اردوگاه مرگ لوبلین 

ن، ترکیب بی همتایی از این نوع اردوگاه ها بود. در لوبلی

شبانه روز ده ها هزار اسیر، محکوم به ساخت و بازسازی 

زندان خود بودند. در این جا هزاران اسیر جنگی که از 

به بعد  411۳پاییز

دیگر مجاز به 

بیگاری نبودند و 

سهمیه ی آن ها 

حتی کمتر از 

جیره ی خوراکی 

غیرنظامی های 

دربند بود، با 

سرعت وحشتناکی 

از گرسنگی و 

ند. بیماری می مرد

در این جا محوطه 

های مرگ وجود 

داشتند که گروه 

گروه قربانی را در  بالزه های آتش و کوره های آدم 

                                                           
26  Belzec 
27  Dachau 
28  Auschwitz 
29  Grosslasarett 
31  Slawuta 

آلمان ها بزرگترین     

کارخانه ی مرگ خود در 

اروپا را دو کیلومتر دور 

از لوبلین، در زمین های 

خالی سمت راست 

بزرگراه چلم ساختند. 

هدف عمده ی آن ها 

انهدام کوتاه مدت، 

سریع، بهینه و تا حد 

ممکن، تعداد بیشتری از 

 افراد بشر بود.
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سوزی می انداختند. هزار و ده ها هزار اسیر را فقط پس 

از چند ساعت یا چند روز نگهداری، بستگی به شمار 

گروه تحت تفحص، از سر تا پا لخت می کردند و بعد 

)اتاقک  "اتوبوس های کشتار"ین جا آتش می زدند. در ا

های سیار گاز( و محفظه های بتن مسلح هم وجود 

داشتند که در آن با استفاده از گاز سیکلون، زندانیان را 

از پا در می آوردند. در این جا با بهره مندی از آیین 

باستانی هندو ها و با ابتدایی ترین شیوه، زندانیان را 

ده، روی آن ها ردیف های روی ردیفی از چوب قرار دا

دیگری به ترتیب از چوب و پیکر آدمی می چیدند و آن 

ها را آتش می زدند. ساختمان ساده ی این کوره ها به 

شکل بویلری بود که  به سرعت و با روش ماهرانه ای 

اجساد را می سوزاندند. در اردوگاه لوبلین، خندق هایی 

آن جا، با زدن هم وجود داشتند که آدمیان گرفتار را در 

میله های آهنی به گردنشان می کشتند. در این جا 

استخرهای مرگ هم وجود داشتند. دارهای ثابت و 

سیار، مجهز به قرقره هم برای حلق آویز کردن زندانیان 

فعال بودند. این جا کارخانه ی مرگی بود که روزانه 

شمار مرگ ها را با دو عامل می سنجیدند: سیل 

ه و تعیین نیروی کاری مناسب از میان زندانیان وارد

انبوه آن ها، برای هر مرحله از روند ساخت بخشی از 

 اردوگاه.

بعدها ارقام دقیق تعیین خواهند شد. اما چند رقم اولیه    

در دسترس هستند. اردوگاه مرگ سه سال تمام به 

فعالیت همه جانبه ی خود ادامه داد. هنگامی که ارتش 

کرد، از تعداد زنده مانده ها،  فقط  سرخ لوبلین را فتح

چند صد روس بودند. بنا به شهادت حاضران در اردوگاه، 

نزدیک می شدیم، آلمان  94هنگامی که ما داشتیم به کُوِل

                                                           
31  Kovel 

ها حدود دوازده تا شانزده هزار زندانی را از این محل 

نفر را  4۶۱۱۱بیرون برده بودند. اگر بنا به انگار، رقم 

نفر در 41 ۱۱۱تا پایان فعالیت آن، درست بدانیم، پس 

اردوگاه وجود داشتند. در مقایسه و بنا به گزارش های 

، میانگین شمار زندانیان 4119دفتر فرماندهی اردوگاه در 

نفر بود. اگر ما در پی آمار  1۱۱۱۱اردوگاه چیزی حدود 

کل افراد وارده به این اردوگاه، در مدت سه سال بهره 

می یابیم که تفاوت بین رقم اخیر و  برداری آن باشیم، در

نفر سر به صد ها هزار نفر می کشد. رقم به  41۱۱۱رقم 

دست آمده تقریباً با شمار قتل عام شدگان در خود 

اردوگاه مطابقت دارد. در این محاسبه البته تعداد همه ی 

آن هایی که مستقیماً به محض ورود، بدون آن که نامشان 

بت گردد، کشته شدند، لحاظ به عنوان زندانی جنگی ث

نگردیده است. این ارقام را از بایگانی اداره کنندگان 

 اردوگاه در تمام سال های جنگ به دست آورده ایم.

با بیاد آوردن ورود زندانیان در مرحله ی اولیه ی    

توقف می کنم. در ماه  411۳ساخت اردوگاه، در ماه مه 

از یهودیان  ، گروه های عظیمی411۳های آوریل و مه 

را از  لوبلین و زاغه های پیرامون به اردوگاه آوردند. در 

نفر را از اسلواکیا و بوهمیا، به اردوگاه  49۱۱۱تابستان، 

، گروه 411۳مرگ انتقال داده بودند. در ژوئیه ی 

نفر و متهم به  45۱۱نخست زندانیان لهستانی را که 

ه زندانی فعالیت های پارتیزانی بودند، در این قربانگا

کردند. در همان ماه، گروه بزرگی از زندانیان سیاسی 

اسیر در آلمان را به این کمپ انتقال دادند. در دسامبر 

همین سال، چند هزار زندانی یهودی و یونانی، محبوس 

را هم به این   9۳در اردوگاه آشویتس در نزدیکی کراکو

نفر  45۱۱،  4119محل آوردند.  در هفدهم ژانویه ی 

                                                           
32  Krakow 
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نفر زن  لهستانی را از ورشو به این مرگ گاه  1۱۱د و مر

به این  99لهستانی را از لوُف 15۱آوردند. در دوم فوریه، 

جا انتقال دادند. پشت سر آن ها ، در چهارم فوریه، 

و  91لهستانی و اکرایینی را از تالوما 1۱۱۱تعداد 

یک گروه  4119به این جا آوردند. در ماه مه  95ترنوپول

ی را از زاغه های ورشو وارد اردوگاه کردند. نفر ۶۱۱۱۱

هر چند روز یک بار   4119در تابستان و پاییز 

ساچزن   -خودروها، از همه ی اردوگاه های اصلی آلمانی

، گروسن 91، نوین هام99، فلوسن بورگ91، داخائو9۶هاوزن

اسیر می آوردند. با اطمینان می   14و بوخنوالد 1۱روزن

ا، کمتر از هزار نفر زندانی را توان گفت که از این زاغه ه

جا به جا نکرده بودند. حاضران در اردوگاه فقط می 

توانستند بر مبنای ظاهر تازه واردگان، نه اظهاراتشان، 

بگویند که آن ها از کجا می آیند.  هر کدام از اردوگاه 

های مزبور، داغ و نشان خود را داشتند. به عنوان مثال، 

همه ی زندانیان، حتا زنان  در اردوگاه آشویتس کله ی

را از ته تراشیده بودند و لوح شماره دار آن ها، همانند 

اردوگاه های دیگر، از گردن هایشان آویخته نشده، بلکه 

روی دست هایشان نقش بسته بود. آن هایی که از 

اردوگاه بوخنوالد آورده می شدند، به شدت نسبت به 

یکی از شاخه  تابش نور حساس بودند. در آن جا بود که

را در در زیر صخره ای  1۳های این اردوگاه، به نام دورا

معروف، حاصل آن است. نیروی کار آن  V-4 ساختند. 

جا را تماماً اسالوها و عمدتاً لهستانی ها و روس ها 

                                                           
33  Lvov 
34  Taloma 
35  Ternopol 
36  Sachsenhausen 
37  Dakhau 
38  Flossenburg 
39   Neuenhamme 
41  Grossenrosen 
41  Buchenwald 
42  Dora 

تشکیل می دادند. آن ها در مدت شش ماه کار زیر 

زمینی، هیچ گاه اجازه نداشتند برای هواخوری در 

تابش آفتاب قرار بگیرند. آن ها که توان بینایی معرض 

اشان به شدت ضعیف شده بود، پس از مدتی،  به 

 اردوگاه مرگ لوبلین اعزام شدند.

من با این ارقام جسته گریخته و ذکر نام چند اردوگاه،    

نخواسته ام شمار واقعی مردگان را اعالم کنم. قصدم 

ده است. الزم فقط نقشی چند از این تصویر دهشتبار بو

است در مورد ترکیب قومی اردوگاه، مواردی را ذکر کنم. 

بسیاری از کسانی که نسل کشی شدند، اهل لهستان 

بودند. در میان آن ها پناهندگان، پارتیزان ها و بستگان 

واقعی و فرضی آن ها هم قرار داشتند. شمار زیادی از 

ان کشاورزان تبعیدی هم با آن ها بودند که زمین هایش

توسط آلمان ها اشغال شده و به صورت مستعمره در 

آمده بودند. پس از لهستانی ها، گروه زیادی از روس ها 

و اهالی اوکراین را آوردند که بعد ها قتل عام شدند. 

یهودی ها کسانی بودند که آلمان ها بیشتر آن ها را سر 

به نیست می کردند. آن ها یهودی ها را از گوشه و کنار 

دستگیر کرده و به این اردوگاه می کشاندند.  اروپا

نخست از لهستان شروع کردند به شکار آن ها و آخر سر 

در هلند در پی بقایایشان گشتند. ارقام مرگ هنوز 

پایانی ندارد. شماره های تکان دهنده هزار هزار بعدی، 

قربانیان فرانسوی، ایتالیایی، هلندی و یونانی را شامل 

چکتر، اما هنوز تکان دهنده، مربوط به می شود. ارقام کو

بلژیکی ها، سرب ها، مجارها، و اسپانیایی هاست. 

اسپانیایی های جمهوری خواه را در فرانسه دستگیر 

کرده بودند. افزون بر این ها، بر اساس اسناد به دست 

آمده در اردوگاه، در می یابیم که تعدادی از زندانی ها 

چین بودند. در یکی از  اهل نروژ، سویس، ترکیه و حتی
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دفاتر اردوگاه، تلی از اسناد دیدم. چند تا را  بیرون 

کشیدم، با گذرنامه ها، نامه ها و گواهی نامه های 

مردمی با ملیت های مختلف اروپایی روبرو شدم که 

همگی به قتل رسیده بودند. در این اتاق، چشمم به 

ا گذرنامه ی زن کارگری اهل اوکراین، به نام  سوفی

که زادگاهش  4141افتاد، متولد  19یاکولنا دوسرویچ

روستای کنستانتینوا در منطقه ی کی یِف بود. بر روی 

نقش بسته بود،  "جمهوری فرانسه"کاغذهایی که مُهر 

مشخصات فلزکاری به چشم می خورد به نام اوژن دور 

.  در یک 4999در بیست و دوم 15، زاده ی هاور 11امه

، 1۶ز دبیرستان دولتی بانجا لوکاگواهی مدرسه، صادره ا

، مسلمان؛ 11،  به نام پالو ژانیچ4191سال تحصیلی 

ارزشیابی به عمل آمده بیانگر آن بود که او امتیاز 

اخالق، تاریخ  "یعنی خوب را برای درس های  "دوبار"

گدرنامه یک کرواسی  گرفته بود. "طبیعی و خوشنویسی

به نام شخصی صادر شده  4114که در تاریخ دوم ژانویه 

متولد زاگرب. و یک گذرنامه ی  19است به نام جاتیرانویچ

متولد روتردام در دهم  11دیگر به نام ژاکوب بورگاردت

. و  در کاغذهای متعلق به ادوارد آلفرد 4149نوامبر 

. در 5۱ویا پلینیو ۳1میالن، در  4141ساکا آمده: متولد 

چهار سانتی متر،  415قد  "باره ی او نوشته شده است:

کارت شناسایی شماره   "شانه، بدون نشانه ی مشخص.

به نام ساوارانتی، یک شهروند یونانی اهل جزیره  9551

ی کرت صادر شده بود.  گذرنامه ی آلمانی فردیناند 

                                                           
43  Sofia Yakovlevna Duservich 
44  Eugen Duramet 
45  Havre 
46  Banja-Luka 
47  Ralo Zanic 
48  Jatiranovic 
49  Jakob Borghardt 
51  Via Plinio 

می گوید او یک مهندس اهل برلین است که  54لوتمان

به دنیا آمده است. در یک برگه  491۳در نوزدهم  اوت 

وی آن مهر استانداری نقش بسته و ی بایگانی که ر

، 5۳مربوط به استخدام کارگری به نام زیگموند ریماک

 41۳1لهستانی است، تاریخ و محل تولد او را بیستم 

در میان این انبوه سند، مدرکی  کراکو ثبت کرده است.

را می بینم به زبان چینی، همراه با عکسی و نویسه 

سو، کاغذهایی هایی که از آن سر در نمی آورم. و آن 

خون آلود و  نیمه پاره که رطوبت محیط، نوشته های 

زیر پا لگدمال شده را محو گردانیده... در این اتاق، تل 

کاغذها، همانند پشته ی گورگاه قربانیان اروپایی، روی 

 هم تلمبار شده اند.

تصورش سخت است  که اگر این اسناد به جا مانده، بر    

ن ها دسته بندی شوند و به مبنای موضوع و محتوای آ

عنوان شواهدی از جنایت ها علیه بشریت مورد دادرسی 

قرار گیرند، چه بختک هولناکی بر سینه ی آدمیان می 

 نشیند.

و  این همه پرده ها بر حقایق تکان دهنده هرگاه فرو    

ساکن در گوشه و کنار  -افتند، سرنوشت هر نوع شهروند 

اهند داد. راستی، هنگامی که اروپا را تحت تأثیر قرار خو

تمامی اسناد زیر و رو گردند و همه ی شاهدان عینی به 

دادرسی فراخوانده شوند، بشریت چه خواهد گفت؟ چه 

 خواهد کرد؟ 

 دو

در گذر از بزرگراه چِلم، هنگامی که به سمت راست می 

پیچی، درست در فاصله ی سیصد متری، نمای کلی یک 

                                                           
51  Ferdinand Lotman 
52  Zygmunt  Remak 
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شهر بزرگ را می بینی با گنجایش چند هزار نفر و 

دارای صدها بام کوتاه خاکستری. خانه ها در ردیف 

هایی منظم کنار هم ساخته شده اند و  حصارهای سیم 

خاردار آن ها را از هم جدا کرده اند. از بزرگراه که بیرون 

بزنی و به راست بپیچی، می روی به سوی دروازه هایی 

درون شهر، ردیف هایی مرتب و منظم از  از سیم خاردار.

سربازخانه ها دیده می شوند با تابلوهای پاکیزه و براق و 

دسته دسته نیمکت ها و صندلی های ساخته شده از 

شاخه های درخت غان. این سربازخانه ها به افراد گارد و 

تعلق داشت. درست در  SSاداره کنندگان تشکیالت 

ی کوچکی قرار دارد، به سمت راست آن ها، سربازخانه 

که به جنده خانه ی گاردی ها  Soldatenheim نام 

اختصاص داده شده بود. زنان این جا را که از میان 

زندانیان دست چین کرده بودند، اگر آبستن می شدند، 

 به جوخه ی مرگ می سپردند.

بغل این ساختمان، اتاق های ضدعفونی پوشاک    

این اتاق ها لوله هایی تعبیه  زندانیان قرار داشت. در سقف

شده بود که از طریق آن ها مایع ضدعفونی کننده روی 

پوشاک ریخته می شد. همه ی درز ها و سوراخ ها بسته و 

درها را آب بندی کرده بودند. دیوارها از جنس چوب 

بودند و در ساخت در ها هیج فلزی به کار نرفته بود. همه 

، برای ضدعفونی پوشاک چیز را در نهایت دقت و استحکام

 به کار می بردند. 

در اتاق کناری، محل متفاوت دیگری را می بینیم که    

زمانی برای ضدعفونی به کار می رفت. این ساختمان با 

بقیه کامالً فرق دارد. اتاق چهار گوش، شش در شش متر 

است و سقف آن بیش از دو متر بلندی دارد. دیوارها، 

ز از بتن خاکستری درست شده سقف، کف اتاق و هر چی

است. برخالف اتاق قبلی که در آن قفسه هایی برای 

نگهداری پوشاک قرار داشت، در این جا چیزی دیده نمی 

شود. اتاقی خالی. تنها درگاه پوالدین این محفظه ی 

بتنی، هنگامی که بسته شود، هر روزنه ی رو به هوای 

پوالدین سوار  بیرون را می بندد. در را  بر روی لوالهای

کرده اند.  روی دیوارها  سه سوراخ در آورده اند: دو 

سوراخ برای ورود لوله ها و یک سوراخ چهارگوش کوچک؛ 

دریچه مانند که با آن سوی دیوار مرتبط است و روی آن 

صفحه ی پوالدین کلفتی قرار دارد. در آن سوی این 

دریچه، شیشه ی ضخیمی نصب شده که راه هر گونه 

 ل با صفحه را بسته است.اتصا

در آن سوی این دریچه چه هست؟ برای رسیدن به    

پاسخ این پرسش، از اتاق بیرون می زنیم. به اتاقک بتنی 

دومی می رسیم که دریچه به آن راه دارد. یک کلید 

روشنایی می بینیم که به چراغی متصل است. از این 

ن طریق است که فضای درونی اتاق بزرگتر را می توا

مشاهده کرد. بر کف این اتاق که ایستاده ایم، قوطی های 

متعدد ماده ی سیکلون را می بینیم که بر روی آن ها با 

. "برای کاربرد در مناطق خاور"حروف کوچک نوشته اند: 

آن ها محتویات این قوطی ها را در مجرای لوله ها خالی 

 می کردند تا به اتاق دیگر که پر از آدم بود، برسد.

نفر آدم ها را  ۳5۱متر مربعی، بیش از  1۱در این اتاق    

لخت مادر زاد کنار هم می چپاندند. آن ها را، هر قدر جا 

داشت، به درون هل می دادند و بعد درگاه پوالدین را با 

فشار می بستند. در این حالت، دیگر هیچ روزنه ی هوایی 

 وجود نمی داشت. 

عملیات گاز، مجهز به  این مرحله که فرا می رسید، تیم  

ماسک، دست به کار می شدند و قوطی های مواد 

سیکلون را در مسیر لوله ها خالی می کردند. در این 
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قوطی ها، ذرات ریز کریستال مانندی وجود داشت که به 

محض ترکیب با اکسیژن موجود در اتاق، سمی را متصاعد 

می کردند که در تماس با هر سانتی متر از پوست 

نیان، اورگانیسم آن ها را هدف قرار می دادند. در اتاق قربا

قرار داشت که با زدن کلید روشنایی، روند  SS دیگر افسر 

خفگی قربانیان را نظارت می کرد. مدت زمان خفگی بنا 

به شواهد موجود بین دو تا ده دقیقه طول می کشید. 

می توانست همه چیز را به خوبی ببیند.: چهره SS افسر  

دهشتبار قربانیان و اثرات تدریجی گاز را. او  نیازی های 

نداشت که از این سوراخ به پایین نگاه کند، چون افراد در 

حال مرگ به زمین فرو نمی افتادند و ایستاده خفه می 

 شدند.

از این جا هم چند صد گام دورتر می شویم. به یک    

ی نقطه ی خالی می رسیم. دو سه تابلوی دور و بر نشان م

دهندکه زمانی در این جا ساختمانی برپا بود. تا پاییز سال 

گذشته، یک کوره ی آدم سوزی در نوع خود پیشرفته در 

این جا قرار داشت که همه نوع بهینه سازی و تسهیالت 

در آن به کار رفته بود. اما هیتلری ها اکنون آن را از بین 

داشت.  برده اند.  ابتدا که آن را  ساختند، ظرفیت اندکی

کم کم نتوانست نیاز های رو به تزاید آن ها را بر آورد. 

ارتفاع دیواره های آن از یک اتاق گاز بسیار پیشرفته هم 

کوتاهتر بود. پس از مدتی، ضروریات بیشتر نسل کشی، 

باعث شد آن را گسترش دهند. ساختمان به صورت یک 

ویلر سالن سرباز خانه ای در آمد. کف آن از بتن بود و دو ب

عظیم آهنی را در طول اتاق، روی پایه های آجری قرار 

داده بودند. روند آدم سوزی در این محل به کندی صورت 

می گرفت. در واقع، هیتلری ها انتظار نداشتند که بویلر ها 

پیکر قربانیان را کامالً بسوزانند و خاکستر کنند. همین که 

، جسدها در مدت دو ساعت، استخوان سوز می شدند

کافی بود. این دو کوره می توانستند در هر مرحله چهارده 

ساعت شبانه روز  ۳1پیکر را بسوزاند. از این رو، در مدت 

نفر را نداشتند. اما  45۱طرفیت و توان  سوزاندن بیش از 

در مقایسه، اتاقک های گاز می توانستند در هر مرحله ی 

بداع کوره ی نفر را نابود سازند. تا پیش از ا 9۱۱گاز کُشی 

آدم سوزی مدرن، مجبور بودند جسدهای نیمه سوخته را 

بار کامیون ها نموده، ببرند و  در محوطه ی پشت اردوگاه 

 چال کنند. 

حصار پیرامون ، خمیده به شکل یک چادر، دارای دو    

 1ردیف سیم خاردار بود که روی تیرپایه هایی به بلندی 

، دو متر فاصله بود متر کشیده شده بودند. بین هر ردیف

که فاصله ی بین آن را ردیف سومی از سیم های خاردار 

متصل به جریان برق پر کرده بود. این سیم ها که از باال 

مستقر بر پایه هایی عایق،  -به پایین و از پایین به باال

شبکه بندی شده بودند، آن چنان دیواره ی مرگباری را به 

فرار را غیر ممکن می  وجود می آورند که امکان هرگونه

 ساختند.

همیشه سیستم الکتریسیته برقرار نبود. ابتدا محوطه را    

فقط با ردیف های سیم خاردار و بدون اتصال به برق، 

حصار بندی کرده بودند. پیشامدهای بعدی باعث شد که 

دست اندرکاران، با شتاب دست به دگرگونی های تازه ای 

 بزنند.

،  گروهی از زندانیان روسی را 411۳در ماه مه    

واداشتند که اجساد سوزانده شده توسط جوخه ی آتش را 

، در آن 59به بیرون از محوطه حمل و در جنگل کرِمبِتس

نزدیکی دفن کنند. در رویدادی غیر منتظره، زندانیان 

روس فرصتی به دست آوردند تا با بیل هایی که همراه 

                                                           
53  Krembets 
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داشتند، هفت نفر گارد آلمانی را از پا در آورند، بگریزند و 

در دل جنگل پراکنده شوند. آلمان ها دو نفر از آن را پیدا 

کردند، اما پانزده نفر دیگر گریختند و دستگیر نشدند. 

زندانی را  4۱۱۱نفر زندانی باقیمانده از  49۱پس از آن 

، به مجموعه به اردوگاه آورده بودند 411۳که در ماه اوت 

ی ساختمانی محل نگهداری زندانیان غیر نظامی انتقال 

دادند. در  یکی از روزهای پایانی ماه ژوئن، زندانیان روسی 

که دریافته بودند سرنوشتی جز مرگ ندارند، تصمیم به 

فرار گرفتند. آن ها با استفاده از پتوهای در دسترس 

آن جا فرا  توانستند روی سیم های خاردار پل بزنند و از

کنند. فقط تعداد اندکی زندانی باقی ماندند. نگهبان ها در 

نفر  1آن شب تاریک آن ها را تعقیب و  به رگبار بستند. 

از فراریان از پا درآمدند، اما بقیه موفق به نجات جان خود 

نفر  5۱شدند. هیتلری ها به درون اردوگاه هجوم آوردند و 

روی زمین دراز بکشند. زندانی باقیمانده را واداشتند 

سپس با تفنگ خودکار آن ها را به رگبار بستند. پس از 

این رویدادها بود که آن ها با شتاب، چهار مجموعه ی 

ساختمانی به جز مجموعه ی ساختمانی زن ها را را به 

 برق متصل کردند. 

در برابر چشمان ما یک مجموعه ی ساختمانی کمکی    

را با دقت کمتری حصار بندی وجود دارد. دورتا دور آن 

کرده اند. در واقع، جای تعجب نیست، زیرا این محل را 

که برای نگهداری اجساد، زندانیان نیمه جان یا قربانیان 

محکوم به مرگ در نظر گرفته بودند، تحت محافظت 

و  SSشدید قرار  می دادند. در این محل غیر از افراد 

یچ زندانی بیش دسته ی مسئول کوره های آدم سوزی، ه

از یک ساعت حق بقا نداشت. در آن جا، در میانه ی یک 

محوطه ی سیم خاردار، بنای مستطیل مرتفعی دیده می 

شود که دارای دودکش است. چسبیده به آن ساختمان 

آجری می بینیم. چهارگوش، کوتاه و دراز. این همان کوره 

 ی آدم سوزی است.

ری بزرگ وجود کمی دورتر، بقایای یک سازه ی آج   

دارد. پیشتر، فرماندهان اردوگاه که متوجه شدند 

رزمندگان شوروی حصار تدافعی آن را شکسته و در حال 

پیشروی هستند، در چند ساعت فرصت باقیمانده به تقال 

افتادند تا آثار بعضی از جنایاتشان را از بین ببرند. آن ها 

ی  کوره ی آدم سوزی را از بین نبردند، اما مجموعه

ساختمانی کمکی را آتش زدند. هنگامی که ما به آن جا 

رسیدیم، کمابیش آثاری از پلیدی های آن ها به چشم 

می خورد و بوی مرگزای جسدهای سوخته،  فضا را 

 انباشته بود.

تسهیالت کمکی کشتار، در برگیرنده ی سه اتاق اصلی    

بود. اتاق نخست انباشته از پوشاک نیمه سوخته ی آخرین 

گروه محکوم به مرگ بود. اجساد این قربانیان را نتوانسته 

بودند از آن جا دور کنند. از اتاق دوم فقط یک دیوار به جا 

مانده بود، با لوله هایی فرو رفته در آن. قطر این ها 

کوچکتر از آن لوله هایی است که در اتاقک های گازکُشی 

فقط باید دیدیم. این اتاق هم ویژه ی کشتار با گاز بود. 

بررسی هایی انجام شود تا دریابیم که آیا ماده ی مورد 

استفاده در آن، همان سیکلون بود یا چیز دیگر. در 

شرایطی خاص که الزم بود به سرعت گروه های زیادی را 

از طریق خفگی با گاز از بین ببرند، و اتاقک گاز کُشی 

ه جوابگوی تقاضارا نمی داد، آن ها را پیش از انتقال ب

کوره ی آدم سوزی، وارد این اتاق می کردند. کف اتاق را 

اسکلت های نیمه سوخته، جمجمه ها و استخوان ها 

پوشانده بود. این ها نتیجه ی اقدام سیستماتیک کوره  

آدم سوزی نبودند. ایجاد حریق عمدی اوضاع را به این 

صورت در آورده بود. پس از آن که آلمان ها اتاق سوم را 



 4911/ دی 41دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ   دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا

مرگ اردوگاه   55   

 

د،  جسدهای درون آن، نیمه سوخته به جا آتش زدن

ماندند. تعیین تعداد و شناسایی دقیق این ده ها و شاید 

 صدها جسد متالشی شده و گُر گرفته، کاری دشوار است.

اکنون الزم است چند گام بیشتر به خود کوره ی آدم    

سوزی نزدیکتر شویم. این سازه ی بزرگ از نسوز ترین 

در یک دیوار، پنج   ده است.درست ش 51آجرها، دیناس

کوره را به ردیف ساخته بودند، درهای آن ها چدنی گرد 

بود که پس از بسته شدن هیچ راه نفوذی برای هوای 

بیرون باقی نمی ماند. اکنون این درها باز بودند. هنوز 

درون کوره ها خاکستر اجساد و اسکلت های نیمه سوخته 

کلت هایی نیمه دیده می شد. رو به روی هر کوره، اس

سوخته افتاده بود، آماده ی انداختن در کوره. رو به روی 

سه تا از کوره ها، جسدهای نیمه سوخته ی چند مرد و 

زن قرار داشت. رو به روی دو تای دیگر، جسد های 

با توجه به اندازه اشان، احتماالً بین ده  -کوچکتر کودکان

رفیت هر کوره تا دوازده سال سن،  افتاده بودند. بنا به ظ

ی آدم سوزی که برای شش جسد طراحی شده بود، هم 

چنان پنج تا شش جسد رو به روی هر کوره به چشم می 

خورد. آلمان ها در آخرین دقایق شکست، فرصت پیدا 

نکردند آن ها را به درون کوره ها پرت کنند. اگر موقعیتی 

پیش می آمد که پنج جسد را وارد کوره کرده و جایی 

دخول جسد ششم وجود نمی داشت، کارگران کوره، برای 

بدن جسد ششمی را سالخی می کردند و تا آن جا که 

دست، سر یا ران را  -ظرفیت راه می داد، قطعاتی از پیکر

می بریدند و به داخل کوره انداخته و بعد در چدنی را با 

 فشار می بستند.

رده فقط پنج کوره با کارایی باال را آن چنان طراحی ک   

بودند که در مدت چهل و پنج دقیقه، جسدها را سوزانده 

                                                           
54  Dinas 

و خاکستر می کردتد. کم کم آلمان ها به پیشرفت های 

تازه ای نایل شدند. آن ها توانستند با افزایش دما، روند 

خاکستر سازی جسد ها را تا بیست و پنج دقیقه و حتی 

کمتر کاهش دهند. کارشناسان به بررسی ها و آزمایش 

دست زده بودند تا مقاومت آجرهای نسوز دیناس، هایی 

درجه را باال ببرند. آن ها برای  45۱۱برای حرارت بیش از 

جلوگیری از ذوب دودکش ها، از مواد چدنی استفاده می 

کردند. اگر به یک حساب سر انگشتی دست بزنیم و 

به  4119میانگین مدت بهره برداری هر کوره را از پاییز 

دقیقه در نطر بگیریم، با توجه به فعالیت  45بعد، هر بار 

بی وقفه ی ساختمان آدم سوزی در هر شبانه روز و دود 

بیانگر میزان فعالیت آن ها،  -بیرون آمده از دودکش ها

پیکر آدمی  41۱۱پس در می یابیم که در هر روز حدود 

 سوزانده و خاکستر می شد.

سوزی  بود که کوره های آدم 55بعد از واقعه ی خاتین   

ضرورت یافت. آلمان ها از ترس آن که مبادا گوشه هایی 

، شروع به 4119از جنایت هایشان آشکار شود، از پاییز 

حفاری خندق هایی بی شمار در قلمروی لوبلین کردند 

که زمانی در آن ها جسد های زیادی را با شتاب مدفون 

ساخته بودند. آن ها جسدهای نیمه فرسوده را از زیر 

می آوردند و  به کوره های آتش سوزی انتقال  خاک در

 می دادند.

خاکسترها و پیکرهای نیمه سوخته را در کنار خندق    

هایی کپه می کردند که زمانی جسدها را از زیر آن ها 

بیرون کشیده بودند. به تازگی که یکی از این خندق ها 

حفاری گردیده، الیه ای به عمق تقریباً یک متر خاکستر و 

 یای نیمه سوخته ی پیکر قربانیان کشف شده است.بقا

                                                           
55  Khatyn .روستایی در بالروس که توسط هیتلری ها سوزانده شد  
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پشت اردوگاه، یک مجموعه ی ساختمانی نیمه تمام به    

چشم می خورد، پیرامون فونداسیون )پی( ساختمان، 

حصار سیم خاردار کشیده شده است. آن ها دیوار ها را 

باال نیاوردند. فقط یک سربازخانه را آماده کرده، اما تخت 

نداده بودند. هیچ کس در آن اسکان داده  خواب ها را جا

نشده بود و از این رو، مکانی بود که از پیشامدهای 

مرگزای این اردوگاه فارغ مانده بود. اما کفش های همه ی 

قربانیان سه سال کشتار، در این جا به دست آمدند. این 

محل دراز که چند متر پهنا دارد، پر از میلیون ها جفت 

روی هم تلمبار شده و تعدادشان آن کفش است. آن ها 

 قدر زیاد است که از پنجره ها و درگاه، بیرون افتاده اند.  

در این مکان اشیاء مختلفی دیده می شوند: پوتین های    

روسی پاره، کفش های نظامی لهستانی، کفش های بندی 

مردانه، کفش های زنانه، گالش ها؛ و تکان دهنده تر از 

ای کودکان. ده ها هزار جفت کفش همه، مهمتر: کفش ه

بچه: صندل ها، کفش ها و پوتین های بچه های ده ساله، 

هشت ساله، شش ساله... یک ساله. آیا دردناک تر و 

 دهشت بارتر از این صحنه وجود دارد؟

وای! شواهدی خاموش و وحشت بار از مرگ هزاران مرد،  

ش رد زن و کودک...و ما اگر بتوانیم از این صخره های کف

شویم و به گوشه ی سمت راست این انبار بپیچیم، دلیل 

ساخت این انبار هیوال زده را در خواهیم یافت.  زندان بان 

ها تل های جداگانه ای از ده ها هزار پاشنه ، باال پوش 

های کفش و قطعات چرمی. کفش های نامتناسب برای 

 پوشیدن را دسته بندی می کردند تا بعداً با استفاده از

قطعات تکمیلی آن را آماده ی پوشیدن کنند. این انبار را 

مانند دیگر بخش های اردوگاه، بر مبنای منافع راه انداری 

کرده بودند. آن ها بر این باور بودند که باید از اشیاء باقی 

مانده ی محکومان به مرگ: پوشاک، کفش ها، خاکستر و 

 یند.استخوان هایشان، حداکثر بهره برداری را بنما

آخرین بخش اردوگاه در یکی از ساختمان های بزرگ    

لوبلین قرار دارد. آن جا در اتاق های بزرگ و کوچک، 

اشیاء مختلف را دسته بندی کرده بودند. در یک اتاق  ده 

ها هزار لباس زنانه، در دیگری ده ها هزار شلوار، در اتاق 

ت سوم، هزاران دست لباس زیر، در چهارمی،  هزاران جف

کفش زنانه، در پنجمی ده ها هزار روپوش های کودکانه، 

در ششمی تجهیزات اصالح و تراش و در اتاق هفتم، انواع 

 کاله ها را می بینیم.

با فتح این اردوگاه و دستگیری افراد آلمانی که در کنار    

خندق ها و نزدیک کوره های آدم سوزی بودند، به سراغ 

و کنم. اما آن ها در این باره از آن ها رفتم تا با آن ها گفتگ

قبول هر گونه مسئولیت سرباز زدند. آن ها می گفتند اس 

 اس ها این کار ها را انجام می دادند.

که در این اردوگاه  SSاما بعداً در گفتگو با یکی از افراد    

مشغول به کار بوده، او گفت که عمل قتل عام را افراد 

نه اس اس ها. افراد ( انجام می دادند، SDگشتاپو )

گشتاپو هم حاشا می کردند و اس اس ها را مجریان مرگ 

اردوگاه می دانستند.  من نمی دانم کدامشان مسئول آدم 

سوزی بودند و کدام دست به کشتار می زدند. نمی دانم از 

این ها چه کسانی لباس قربانیان را در می آوردند و جه 

های کودکان را کسانی لباس زیر زنان قربانی یا کفش 

مرتب و در اتاق های مخصوص جا می دادند. به درستی 

نمی دانم. اما با نگاهی به انبار پر از اشیاء در می یابم که 

مقصر ملتی است که شهروندانش را به انجام این شرارت 

ها وا داشت و از این رو، مسئولیت پذیرش این داغ ننگ 

 متوجه ی کشور آلمان است.
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 سه

نوشتار، تاریخ اردوگاه مرگ لوبلین را مرور کرده در این 

ایم و با مشخصات بخش های مختلف ساختمان آن آشنا 

شده ایم. در این راستا، اظهارات شاهدانی را  می خوانیم 

که به تازگی با آن ها گفتگو داشته ام. شهادت آن ها شاید 

فقط یک درصد از مدارک مورد نیاز کمیسیون بررسی را 

دهد. بنا به گفته های افراد زیر، من فقط به تشکیل می 

دریافت تصویری کلی از روند زندگی در اردوگاه مرگ 

 دست یافته ام:

( و سر  POWیک پزشک روسی که زندانی جنگی )  

 پزشک بخش بیماران اسیران جنگی بود،

 پزشکیاری که در آن جا کار می کرد،

خت با مهندسان عمران و کارگران ساختمانی که در سا

 اردوگاه به بیگاری گرفته شده بودند،

و تعدادی از زندانیان و  افراد اس اس مسئول حفاظت 

 اردوگاه.

نخستین فرضی که افراد اس اس، مسلط بر اوضاع    

اردوگاه مرگ پی می گرفتند، بیانگر آن بود که همه ی 

زندانیان اردوگاه: اسرای جنگی و یا غیر نظامی ها از هر 

ملیت مانند روس ها، اوکراینی ها، لهستانی ها، بالروس 

ها، یهودی ها، فرانسوی ها یا یونانی ها، دیر یا زود باید 

ود می شدند. یعنی اسیر اردوگاه زنده بیرون نمی ماند، ناب

مبادا رازی به بیرون درز کند. این اصل بنیادی برای اداره 

ی امور اردوگاه، نشان دهنده ی شیوه های افراد گارد 

یرای کشتن زندانیان بوده است. از نظر آن ها مرده ها 

اند حرفی برای گفتن ندارند. اگر زندانی زنده بماند، می تو

پشتوانه ای برای مستندات و شواهد علیه اردوگاه گردد. و 

این امر  برای دست اندکاران اردوگاه مرگ ، اهمیت 

 زیادی داشت.

البته، سایه ی مهیب اردوگاه مرگ تا پیرامون گسترده    

و جمعیت زیادی را در وحشت فرو برده بود. این موضوع 

د. آن ها در آلمان ها را نگران پی آیند های آن نمی کر

فرمانداری کل "لهستان خود را خانه خدا می دانستند. 

که در چنگ آن ها بود، مقدمات  مالکیت دائمی  "لهستان

بر زمین ها و امالک آن خطه را فراهم می ساخت. و از 

این رو، کسانی که از اردوگاه مرگ لوبلین جان به در می 

د و بردند، در مملکت محروسه ی آن ها به سر می بردن

می بایست بیش از همه از آلمان ها در هراس باشند. و 

این حسی بود که نازی ها می پسندیدند. هوای منطقه، به 

خصوص در اوج روزهای فعالیت کوره های آدم سوزی، 

چنان از بوی جسدهای سوخته آلوده بود که ساکنان 

صورت خود را با دستمال می پوشاندند و در وحشت 

ند. یکی دیگر از مقاصد آلمان ها از دائمی به سر می برد

این کار، پیام چیرگی نازیسم بر زندگی همه ی لهستانی 

ها و در وحشت فرو بردن کسانی بود که به خود جرأت 

 مخالفت می دادند.    

ستون ها دود کوره ها، هر روز از دور دست دیده می    

شد و این پدیده آلمانی ها را ناراحت نمی کرد. بوی 

سوخته، همراه با دود وحشتزا، ترس را در جان  جسدهای

اهالی نهادینه می کرد. دیدن هر روزه ی ستون هایی 

طوالنی از مردمی که به سوی دروازه های اردوگاه لوبلین 

رانده می شدند و هیچ گاه ، به عنوان شاهد قدرت بر نمی 

گشتند ، به آلمان ها که در پیشگاه هیچ کس خود را  
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ها نمی دانستند، زمینه ی ارتکاب هر جوابگوی جنایت 

 عملی را می داد.

بخش بیماران  "انسانی"در این روایت جا دارد از نهاد    

سخن بگویم. بنا به مقررات شدید مراقبت های بهداشتی، 

همه ی کسانی را که وارد اردوگاه می کردند، پیش از 

روز در قرنطینه ی  ۳4پخش در سربازخانه ها، به مدت 

اران نگاه می داشتند. این اقدام در جهت بخش بیم

هماهنگی با  ضرورت های پزشکی صورت می گرفت. یکی 

از جزییات امر آن بود که زندانیان اعزامی به این بخش، 

بنا به دستورات فرماندهی اردوگاه به سربازخانه ی 

مخصوص زندانیان مبتال به سل شدید انتقال یابند.  در 

خونی نگهداری می شدند،  جایی که دویست نفر مسلول

دویست نفر زندانی را به حالت قرنطینه نگهداری می 

کردند. اگر این حداقل جزییات را در نظر بگریم، جای 

شگفتی نمی ماند اگر بدانیم که از  میان قربانیان عوامل 

درصد زندانیان را  9۱تا  1۱طبیعی مانند بیماری ها، بین 

 ی از پا در می آورد.بیماری سل به عنوان یک عامل طبیع

در واقع، بخش بیماران هم قسمتی از ساز وکار اردوگاه    

مرگ را تشکیل می داد. آلمان ها در آن جا شیوه های 

کشتاری به کار می گرفتند که گاهی سریع تر از اقدامات 

به عمل آمده در سربازخانه نتیجه می دادند. به طور کلی، 

اخت با رشد روش های مرگ بسیار متنوع و هم نو

جمعیت زندانی ها اجراء می شدند. در آغاز که تازه، 

ساخت اردوگاه شروع شده بود، نخستین محلی که در آن 

جا دست به کشتار جمعی زدند، انباری بود که با تخته و 

الوار درست شده و بین دو ردیف سیم خاردار قرار گرفته 

ت بود. در زیر سقف، تیر تختی قرار داشت و از آن، هش

حلقه ی دار درست شده با تسمه، آویزان بودند. افراد 

ناتوان را با آن ها حلق آویز می کردند. ابتدا، نیروی کافی 

برای دار زدن وجود نداشت  و  اس اس ها  گاعی از روی 

تفنن دست به این کار می زدند. آن ها زندانیان تندرست 

ه و از را نمی کشتند. قربانیان کسانی بودند که  ناتوان شد

گرسنگی و بیماری رنج می کشیدند. زندانیان جنگی از 

یک امتیاز برخوردار بودند. دار زدن مختص غیر نظامی ها 

بود. زندانیان جنگی ناتوان و نا مناسب برای بیگاری را به 

بیرون از اردوگاه می بردند و به طور دسته جمعی به رگبار 

جا به دار می بستند. آن ها را تک تک، هنگامی در این 

می زدند که همگی در گروه نبودند و بردن یک یا دو نفر 

از آن ها به جنگل، بیرون از اردوگاه، به صرفه نبود. پس 

یک یا دونفر از آن ها را با غیر نظامی ها به دارانبار برده و  

 حلق آویز از تیر سقف می کردند. 

پس از آن در مدتی کوتاه، نخستین اتاق آدم سوزی دو    

کوره ای را ساختند که پیشتر  شرح داده شد و ساختاری 

ابتدایی داشت. اتاق گازکُشی هنوز ناتمام را پس از آن 

ابداع کردند. در این دوره، شیوه ی نابودی بیماران و 

ناتوانان به صورت زیر اجراء می شد: کنار اتاق آدم سوزی، 

اتاقکی بود که ورودی باریک و درازی داشت. این داالن 

ن قدر کوتاه بود که  شخص برای ورود، می بایست آ

سرش را خم کند. داخل، در دو سوی این گذرگاه، دو 

مأمور اس اس که چماق های آهنی سنگین و کوتاهی در 

دست داشتند، آماده بودند تا ضربه ها را فرود آورند. 

همین که قربانی سرش را خم می کرد تا وارد شود،  ضربه 

و را هدف می گرفت. اگر  او ی نخست، پشت گردن ا

جاخالی می داد، دومین نفر پتک را بر سر او می کوبید. 

در وضعیتی که این ضربه ها او را از پا در نمی آورد و 

قربانی بی هوش نقش زمین می شد، کار تمام شده به 

حساب می آمد و او را به درون کوره ی آدم سوزی می 
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کسی که به زمین بیفتد انداختند. بنا به قانون اردوگاه: هر 

 و نتواند برخیزد، مرده به حساب می آید.

ه می گاهی هم افراد از کار افتاده را به بیرون از اردوگا  

بردند تا ساعت ها در معرض سرمای شدید قرار بگیرند و 

بمیرند. روش همسان دیگری هم وجود داشت که به 

نرمش شامگاهی معروف بود. پس از  حضور و غیاب، در 

پایان یک روز سخت بیگاری، افراد از کار افتاده را 

شناسایی و آن ها را 

به بیرون از ساختمان 

می بردند تا دور تا 

ن، به درازای دور آ

یک کیلومتر در 

مسیری گل / برف 

آلود تا زیر زانو در 

زمستان؛ و یا در 

گرمای تابستان، 

حدود یک ساعت و 

نیم بدوند. فردای روز 

بعد، جنازه ها را در 

طول سیم خاردار 

 جمع می کردند.

این اقدامات، به    

سخن ساده، روش های عادی روزانه ی کشتار، انگار  

و سرمست از خون بشر، نازی ها را راضی جانوران وحشی 

نمی کرد. برای آن ها، مرگ قربانیانشان نه فقط کار 

معمولی که  "تفریحات"روزانه، بلکه نوعی سرگرمی بود. از 

در همه ی اردوگاه های آلمانی رایج بود، تیراندازی تفننی 

از باالی برج مراقبت به سوی زندانیان و یا کتک زدن به 

نفر بود که مدتی طوالنی گرسنه مانده قصد کشت صدها 

و خود را بر روی استخوان هایی می انداختند که به 

سویشان پرت می شد. در زیر چند سرگرمی خاص را که 

فقط در اردوگاه لوبلین رایج بود، مورد توجه قرار خواهیم 

 داد.

به شرح زیر بود: یکی  "جوک سرگرم کننده"نخستین    

از افراد اس اس هوس می کند یکی از زندانیان را به اتهام 

نقض مقررات اردوگاه بیرون بکشد و به او تفهیم نماید که 

محکوم است هدف گلوله قرار بگیرد. زندانی را در برابر 

دیوار قرار داده و نوک لوله ی کلت را بر پیشانی او فشار 

ریزه، هم چنان که انتظار شلیک می دهد. زندانی بنا به غ

گلوله را می کشد، چشمانش را می بندد. در این هنگام، 

مأمور اس اس به هوا شلیک می کند و همکار دیگرش به 

سوی زندانی هجوم می آورد و با تخته ی ضخیمی که در 

دست دارد به استخوان آهیانه ی او می کوبد. قربانی  بی 

دقیقه ی بعد که به حال به زمین فرو می افتد. چند 

هوش می آید و چشمانش را باز می کند، مأموران اس اس 

هم چنان که باالی سر او قاه قاه دارند می خندند، می 

ببین! تو در دنیای دیگر هستی. ببین، آلمان ها "گویند: 

در دنیای دیگر هم حضور دارند و تو نمی توانی از چنگ 

 "آن ها فرار کنی.

ا بدن خون آلود نمی تواند حرکت از آن جا که زندانی ب

کند، مأموران او را محکومی می دانند که مکافاتش مرگ 

است؛ پس، با پایان یافتن تفریحشان، او را با شلیک چند 

 گلوله از پا در می آورند.

از یک استخر استفاده  "۳جوک شماره "برای اجرای    

. می کردند که در نزدیکی یکی از سربازخانه ها قرار داشت

زندانی متهم به ارتکاب عمل خالف را لخت کرده و به 

درون استخر می انداختند. افراد اس اس او را که می 

 
تا این جا من از رنج و    

مرگ کسانی سخن گفته 

ام که دوره ای دراز در 

اردوگاه لوبلین زندانی 

ماندند. اما کارخانه ی 

مرگ بیرون از آن جا 

برای کشتار کسانی 

سامان دهی شده بود که 

به محض ورود می بایست 

 نابود گردند.
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کوشید خود را از آب بیرون بکشد، با کوبیدن نوک پوتین 

به سرش، به درون آب بر می گرداندند. اگر زندانی می 

توانست در برابر ضربه ها جاخالی بدهد، مأموران به او 

ی دادند از آب بیرون بیاید. اما در این مرحله یک اجازه م

شرط وجود داشت. او باید در مدت سه ثانیه لباس بپوشد. 

اس اس ها وقت می گرفتند. البته، معلوم بود که هیچ 

کس نمی تواند در مدت سه ثانیه پوشاکش را به تن کند. 

پس از شکست در این شرط بندی او را دوباره به درون 

ند و آنقدر عذابش می دادند تا جان دهد و آب می انداخت

 پیکر بی حرکتش بر سطح آب شناور بماند.

موضوع شوخی را مرگی محتوم " 9تفریح شماره "در    

رقم می زد. پیش از آن که شخص ناقض مقررات را از بین 

ببرند، او را به درون یک ماشین لباسشویی، با کارایی 

ده شود. بعد او را وا سفیدکننده می انداختند تا خوب چالن

می داشتند نوک انگشت هایش را بین غلطک الستیکی 

سنگین قرار دهد. سپس یکی از مأموران اس اس یا 

زندانی دیگری شروع می کرد به چرخاندن دستگیره ی 

غلطک. این کار را ادامه می دادند و کم کم دستگاه بازوی 

ید. زجر و قربانی را تا حد آرنج و یا شانه  به درون  می بلع

جیغ  او مایه ی اصلی این تفریح می شد. آخر سر، نتیجه 

ای که زندانبانان می گرفتند آن بود که:  طبیعی است 

آدم با یک دست خرد و خمیر که توان خدماتی اش صفر 

 است. پس باید از بین برده شود.

رایج بوده است. بعضی  "تفریحات"در این جا سخن از    

به سلیقه و خوشایند خود، روش های از افراد اس اس بنا 

دیگری را به کار می بردند.در این جا فقط به ذکر یک 

نمونه بسنده می کنم که دو شاهد عینی آن را نقل کرده 

اند. یک روز، مأمور نوزده ساله ی اس اس که مراقب 

کارگران در حال ساخت کوره ی آدم سوزی بود، ناگهان 

ه و خوش قیافه ای رفت به سوی یکی از آن ها، مرد ورزید

و به او دستور داد سرش را پایین بیاورد. او بی هیچ بهانه 

و دلیلی، با تمام توان، باتومی را که در دست داشت، بر 

پشت گردن قربانی فرود آورد. سپس به دو کارگر دیگر 

دستور داد تا پاهای او را گرفته و هم چنان که صورتش 

زمین کشانده،  مماس خاک  است، در یک دایره روی

دورش دهند. بعد از حدود یک صد متر کشیده شدن بر 

سطح زمین یخ زده، قربانی از هوش رفته، هم چنان بی 

حرکت می ماند. در این وضعیت، نوجوان هیتلری یک 

لوله ی بتنی را که فرار بوده در لوله کشی ساختمان به 

ه کار برود، چنگ زده، آن را باال برده و بر پشت قربانی ک

در حالت دمر قرار داشت، پرتاب می کرد. با این ضربه، 

قربانی دچار رعشه های جان کندن شد. ضربه های دوم و 

سوم، جهارم و پنجم هم فرود می آمدند. پس از ضربه ی 

دوم، پیکر قر بانی دیگر واکنشی نشان نمی داد و در 

پایان، پس از پنجمین ضربه با لوله ی بتنی بر پیکر 

مور اس اس دستور می داد پیکر بی حرکت را قربانی، مأ

برگردانند تا او چهره اش وارسی کند. در این هنگام، چوب 

کبریتی را بیرون می کشید. آن را الی مژه های سوژه ی 

تفریح فرو می برد. پلک ها را باز می کرد و در پایان که 

مطمئن می شد قربانی مرده است، تف می انداخت و هم 

را می گیراند، انگار که هیچ اتفاقی  چنان که سیگارش

نیفتاده است، از صحنه دور می شد. باید افزود که این 

پیشامد فقط بر آمده از تمایالت دد منشانه ی او نبود. در 

، هر مأمور اس اس وظیفه 4119ماه های پاییز و زمستان 

خود می دانست که در پیشگاه اربابانش افتخار کند، 

 نی در روز  نصیبش شده است.کشتن دست کم پنج زندا

می خواهم سخنی هم در باره زنان داشته باشم. در ماه    

های معینی، جمعیت زنان زندانی به ده هزار نفر هم 
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رسیده بود. حبس آن ها مانند مردان بود، فقط با این 

تفاوت که زندانبان هایشان زنان اس اس بودند. یکی از 

می )لباس شخصی( این زنان اس اس که مقامی نیمه نطا

در حد افسر داشت، دارای باالترین مسئولیت زندانبانی 

بود. متأسفانه تا این لحظه که این یادداشت ها را می 

نویسم، هنوز نام واقعی اش را به دست نیاورده ام. در آن 

می نامیدند که  5۶سربازخانه / زندان زنان او را الجر سیرکا

بود.   51ر سی هاینتعدیل یافته ی عنوان آلمانی اش الج

الجر سیرکا هیچ گاه بدون شالق سه متری سیمی 

پوشیده از رویه ی الستیکی و بعدها چرمی اش پیت 

جایی نمی رفت. او زنی نیمه دیوانه بود، با قیافه ای  59شه

زشت، بدنی الغر و  پوزه ای موش مانند که به خاطر 

بیماری سادیسم ) دگر آزاری( بر آمده از تمایالت غیر 

ادی سکسی اش انگشت نما بود. پس از انجام حضور و ع

صبح یا شب، او در میان زنان از کار افتاده و  –غیاب 

ناتوان، یکی را که از همه زیباتر و هنوز غرور انسانی در 

وجودش نیم سو می درخشید، بیرون می کشید. شالقش 

را باال می برد و بی دلیل سینه اش را هدف قرار می داد. 

می زد. قربانی که نقش زمین می شد. شالق را می زد و 

چند بار بر شرمگاه زن فرد می آورد و بعد با نوک پوالدین 

پوتین هایش بر همان محل می کوبید. قربانی اگر جانی 

در بدن داشت، پیش از آن که نیم خیز شود، ساعت ها با 

پیکری مچاله نقش زمین می ماند و خون از زیر بدنش 

نوشت قربانی ابتدا موجودی تیمه فلج بیرون می زد. سر

بود و اندکی بعد جسدی که دور انداخته می شد. نوشتن 

در این باره دشوار است. آن چه باقی می ماند، امید به 

دادگاه وجدان بشری است که این موجودات مخوف را 

                                                           
56  Lajerseerka 
57  Lajersehein 
58  Peitsche 

شناسایی و به سزای اعمالشان برسانند. به بیان دیگر، 

 هایشان را پس بدهند.دست کم یک درصد تاوان جنایت 

تا این جا من از رنج و مرگ کسانی سخن گفته ام که    

دوره ای دراز در اردوگاه لوبلین زندانی ماندند. اما کارخانه 

ی مرگ بیرون از آن جا برای کشتار کسانی سامان دهی 

شده بود که به محض ورود می بایست نابود گردند. در 

از این قربانیان در  مدت سه سال، سرنوشت صدها هزار نفر

این کارخانه رقم زده شد. هر روز تعداد زیادی از آن ها 

دیده می شدند که در محوطه ی کارخانه ی مرگ قدم 

می زدند. شب ها، در کناره ی اردوگاه، موتور تراکتور ها 

می غرید و چراغ هایشان روشن می شد تا شعله های 

نهان کنند. مسلسل و جیغ و فریاد محکومان به اعدام را پ

هر شب که تراکتور ها روشن می شدند، همه ی ساکنان 

اردوگاه می دانستند که ساعت مرگ هزاران انسان فرا 

رسیده است. الزم می دانم در این مقطع به شرح 

مختصری در باره ی یکی از بزرگترین توده کُشی های 

 4119این کارخانه ی مرگ بپردازم که در سوم ماه نوامبر 

 تاد.اتفاق اف

یک روز صبح زود، همه ی نیروهای گارد بیرون آمدند    

و دور تا دور اردوگاه را دو حلقه از مأموران گشتاپو 

محاصره کردند. در بزرگراه چِلم، ستون پایان ناپذیر پنج 

بازو در بازو به پیش می آمد. آن روز  –ردیفه ی انسانی 

از در کل، هیجده هزار نفر وارد اردوگاه شدند. نیمی 

زندانیان را مردان و نیم دیگر را زنان و کودکان تشکیل 

می دادند. کودکان زیر هشت سال با مادرانشان بودند. 

کودکان بزرگتر در ستون جداگانه ای قرار داشتند. در هر 

ستون آن ها هم پنج ردیف را جا داده بودند. آن ها هم 

، بازو در بازو گام بر می داشتند. دو ساعت پس از آن که

سر این ستون طوالنی وارد اردوگاه شد، گروه موزیک 
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شروع به نواختن کرد. این صدای کر کننده که از چندین 

بلندگو پخش می شد، فضای درون و بیرون اردوگاه را 

انباشته بود. تمام آن روز، صبح، روز ، غروب و شب، رادیو 

 برنامه پخش می کرد.

باز، نزدیک  آن هیجده هزار نفر را در یک محوطه ی   

ساختمان آدم سوزی به شیوه ای خاص به رگبار بستند. 

ابتدا خندق هایی به درازای چند صد متر و  پهنای دو متر 

حفر گردید. محکومان را لخت کردند و سپس وا داشتند 

در خندق ها دراز بکشند. آن گاه همین که یک ردیف از 

آن ها بر کف خندق دراز  می کشیدند، آن ها را با 

مسلسل به رگبار می بستند. سپس ردیف دوم و بعد 

ردیف های دیگر دراز می کشیدند و به رگبار بسته می 

شدند. این کار تا پرشدن خندق ادامه می یافت. در این 

مرحله، از وجود ردیف منتطر مرگ استفاده می کردند تا 

روی این گور جمعی را با خاک بپوشانند و پس از این کار، 

بعدی دراز بکشند تا هدف رگبار قرار  خود در خندق

بگیرند. خود مأموران گشتاپو فقط بر روی آخرین قربانیان 

دراز کشیده و به رگبار بسته، خاک می ریختند. شیوه ی 

دفن موقت به صورتی بود که روی جنازه ها فقط الیه ای 

از خاک قرار بگیرد تا روز بعد در کوره ها سوزانده شوند. 

د که آلمان ها در یک روز هیجده هزار به این صورت بو

 نفر را کشتند.

یک مرد و  -در این فرجام سخن، باید دو نفر آلمانی   

یک زن را مورد توجه قرار دهیم که در  زندان به سر می 

برند. مرد به طور مستقیم و زن به طور غیر مستقیم با آن 

 چه در اردوگاه جریان داشت مرتبط بودند.

، هنوز مجازات نشده است. او چهل و 51مرد، تئودور شولن 

به دنیا آمد. درسال  ۶۱یک سال پیش در دوسلدورف

به حزب سوسیالیست ملی و یک واحد اس اس  4191

به اردوگاه لوبلین آمد و به عنوان  411۳پیوست. در سال 

تعیین گردید.. او پیشتر به  ۶4سرپرست / راهنمای اس اس

شتارگاه برلین کار می کرد، بعدها عنوان قصاب در یک ک

 با مسئولیت انبارداری، در یک اردوگاه شروع به کار کرد.

وظایف او شامل لخت کردن زندانیان وارده به اردوگاه، 

تفتیش بدنی آن ها و دور کردن پوشاک اصلی اشان از آن 

ها، پیش از انتقال به اتاق های گاز کُشی بود. او اکنون که 

گوید در پیوستن به اس اس ها، دچار دستگیر شده، می 

اشتباه شده، در حالی که سیاه مست بوده، او را اغفال 

کردند. او اظهار می دارد که در کمال مهربانی با زندانیان 

پیشتر  -برخورد می کرد. اما همن که با یک شاهد عینی 

اسیر رو به رو می شود. و می بیند که شهادت می دهد، 

زندانیان را با گازانبر می کشید تا تئودور شولن، دندان 

الماس هایی را که احتماالً در سوراخ دندان هایشان پنهان 

کرده بودند، پیدا نماید،  به گریه می افتد. شاهد عینی می 

افزاید: تئودور شولن حتی روکش طالی دندان های 

زندانیان را جدا می کرد و با خود می برد. و او می گوید 

زندانیان این دارایی ذکر نشده است.  در سیاهه ی اموال

آن روز،  تئودور شولن مثل ابر بهار می گریست و سوگند 

اس اس بوده   ۶۳می خورد که او فقط یک اونتر اوفی زیر 

ها یا افراد گشتاپو زندانیان را از بین می بردند. او  SDو 

اکنون بی محافظ و تنها، دروغ می گوید و مانند ابر بهار 

، شاید شخص عادی پیدا شود و برای یک اشک می ریزد

 لحظه هم شده، حرف هایش را باور کند.

                                                           
59  Theodor Scholen 
61  Dusseldorf 
61  Routenfuehre 
62  Unter ofizier 
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پس از این مرد، به سراغ یک زن می رویم. نامش ادیت    

، بیست و یک ساله و خانه اش در آلمان ۶9شوستک

مرکزی است.  او دو سال پیش به لوبلین آمد تا کارهای 

که از خدمات عمومی را که از دختران آلمانی هم چنان 

سن نوزده سالگی انتظار می رود، انجام دهد. او قرار بود 

فقط یک سال در این جا کار کند، اما اقامتش دو سال 

طول کشید. او مدعی است کسی را نکشته،  با شالق / 

پیت شه، کسی را کتک نزده و آن را بر سینه ی زنی فرود 

 نیاورده است. او فقط تندنویس مدیر ایستگاه برق لوبلین

بوده و دستانش به خون کسی آلوده نشده است. اما 

پرسش های دقیق تر از او جرقه های از واقعیت را آشکار 

ساخت: او و خواهرش که با هم در لوبلین کار می کردند 

در قالب پاداش، اجناس با ارزشی را از همان انباردار 

دریافت می کردند. آن دو کفش و بند کفش دریافت می 

دیگری هم بودند که احتماالً لباس زیر و کردند. زنان 

روپوش های دیگر می گرفتند. البته به زنان دیگری از 

کارکنان اردوگاه هم که بچه داشتند، پیراهن ها و کفش 

 های کودکان به قتل رسیده را می دادند.

از این رو در می یابیم که این زنجیره ی مرگ همه ی    

ر را تئودور شولن آلمان را شامل می شد. یک سر زنجی

قصاب در دست دارد  که دندان های قربانیان را در 

جستجوی طال و دیگر جواهرات بیرون می کشید و بعد 

می انداخت و  "اتوبوس های کشتار"آن ها را به درون 

یک سر دیگر را زنی مانند ادیت شوستک چنگ زده که 

در قبال کاری که انجام می داد،  فقط قطعاتی از اموال 

بانیان را به دست می آورد. آن ها در دو انتهای متفاوتی قر

از زنجیر قرار دارند، اما زنجیریشان یکی است. بعضی ها 

بیشتر و بعضی ها کمتر باید جوابگو باشند. نباید گذاشت 

                                                           
63  Edith Schosteck 

آن ها انگشت اتهام را به سوی همدیگر نشانه روند. آن ها 

عمل غافل برای یک بار و  تا ابد باید دریابند: از مکافات 

 شو... زمانه را سندی، دفتری و دیوانی است.

  4111دهم تا دوازدهم اوت 
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 ای از زنداننامه

 خسروی کمال: یترجمه لوکزامبورگ، رزا

 
 دو Karl) (Liebknecht لیبکنشت کارل و Rosa) (Luxemburg لوکزامبورگ رُزا 4141 ژانویه 41 در

 آلمان، رایش جنگ وزیر دستور به برلین در کارگری، انقالب رهبران و چپ های چهره ترین برجسته از تن

 .رسیدند قتل به (Noske) نوسکه

 

 لیبکنشت سوفی به

 .لیبکنشت کارل و لوکزامبورگ رزا آزادیخواه، و رزمنده انقالبیون یادبه

 .ک.خ.  زندانی مبارز زنان یهمه به پیشکش

 4141دسامبر  ۳1برِسالو، چند روزی پیش از 

ی شما قدر از نامهی کوچک نازنینم، چهسونیچکا، پرنده

خواست بالفاصله جواب بدهم، خوشحال شدم، دلم می

اما خیلی گرفتار بودم و باید خودم را روی موضوعی 

خواستم به خودم کردم، نمیمرکز میشدت متبه

ای را بدهم. بعد هم طلبانهی چنین فراغت راحتاجازه

که فراغتش حاصل شد، فکر کردم بهتر است منتظر 

انگیزتر است که دلفرصت بهتری بمانم، چون بسیار 

بتوانیم با خیال راحت گپ گفتی خودمانی داشته 

 .باشیم

سید، هر روز ربا خواندن هر خبری که از روسیه می

توانستم تصور فکر شما بودم و با تشویش بسیار میبه

کنم چطور ممکن است از دریافت هر تلگرام چرندی 

جهت مضطرب و خود و بیرسد، بیتان میدستکه به

ها طرفپریشان شوید. خبرهایی که این روزها از آن
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جا در جنوب، اند و اینتر ناموثقرسد، راستش بیشمی

کسب و کار [ 4شایعاتِ دروغ دوبرابرِ آنجاست. ]طور این

جا، این جا و چه اینهای مخابرات، چه آنشرکت

که در بلبشو بودنِ اوضاع اغراق کنند و بر طبل هر است

همین دلیل، تا وقتی ای بکوبند. بهی باورنکردنیشایعه

اند، هیچ دلیل و علتی ندارد که قضایا کامالً روشن نشده

طور از سرِ فکر و خیال و پیش از همین مضطرب باشید،

نظر طور کلی بهکه واقعاً اتفاقی افتاده باشد. بهآن

رسد که اوضاع و احوال روالی کامالً بدون خونریزی می

ی ها دربارهکدام از شایعهطی کند؛ درهرحال هیچ

]مخالفان[ تأیید نشده است. قضیه فقط « سالخیِ»

ه زیر نورافکن دعواهای تند و تیز حزبی است ک

بند و های بورژوایی مانند دیوانگی بیخبرنگاران روزنامه

که کنند. تا جاییها جلوه میبار و جهنمی از کشمکش

ها مربوط است، جمعی یهودیسرکوب و کشتار دستهبه

اند. دروغ کنده،باره رک و پوستی شایعات در اینهمه

برای  خودبهجمعی خوددر روسیه دوران کشتار دسته

همیشه سپری شده است. برای مقابله با چنین 

جا قدرت کارگران و سوسیالیسم به رویدادی، آن

جا را انقالب هوای آن[ ۳ی کافی بزرگ هست. ]اندازه

آور پاک کرده است ها و فضای خفقانچنان از آلودگی

پایان رسیده برای همیشه به[ 9که روزگار کیشینیوف ]

تر جا در آلمان بیشیان ایناست. راستش کشتار یهود

 فضایی هنوز جااین هست چه هر …قابل تصور است، 

 چنین یالزمه که حماقت، و ارتجاع جبونی، دنائت، از

 در شما خیال بابت، این از. است حاکم است، کشتاری

جا آن چون. باشد راحت کامالً تواندمی روسیه جنوب

کار درگیری بسیار سختی بین دولت پترزبورگ و رادا 

حسابی باال گرفته است، باید قضایا خیلی زود [ 1]

طریق بشود با دید روشن و مشکل حل شود و از این

بازتری به موقعیت نگاه کرد. درهرحال هر طور 

ای دارد موضوع نگاه کنیم مطلقاً نه دلیلی و نه فایدهبه

ای که هنوز قطعی نیست با رای نتیجهکه شما خود را ب

ترس و تشویش فرسوده کنید. شجاع باشید دخترکم، با 

راه چیز روبه سری افراشته، استوار و آرام بمانید. همه

خواهد شد، دلیلی ندارد که آدم همیشه در انتظار 

 .ها باشدبدترین

زودی، در همین دلیل عمیقاً امیدوارم، شما را بهبه

که، جا ببینم. خبر دیگر اینویه، در اینهمین ماه ژان

هم  (Mat[hilde] W[urm]) [مَت]یلده[ وُ]رم

خواست ماه ژانویه بیاید. راستش برایم خیلی سخت می

است از دیدار شما در ژانویه صرفنظر کنم، اما مسلماً 

توانم قرار ]دیدار با متیلده وُرم[ را عوض کنم. اما نمی

نید در ژانویه بیایید، شاید توااگر شما بگویید فقط می

الزم باشد همین کار را بکنم؛ شاید متیلده بتواند در 

خواهد هرچه زودتر فوریه بیاید؟ هرچه هست دلم می

 .بدانم، کی همدیگر را خواهیم دید

شود که کارل ]لیبکنِشت[ در زندان حاال یک سالی می

فکر است. در این ماه بارها به [5] [Luckau] لوکاو

موقع بود سال پیش همینام؛ دقیقاً یکضیه بودهاین ق

به دیدار من آمده  [Wronke] که شما در ورونکه

بودید و یک کاج کریسمس خیلی قشنگ به من هدیه 

 اما کنند، تهیه برایم یکی جااین گفتم امسال …کردید

 بدون است، قوارهبی و فکسنی خیلی آوردند که درختی

رسال ]که شما آوردید[ پا درخت با اصالً برگ؛ و شاخ

ام که این هشت المپ قابل مقایسه نیست. مانده

ام به جا جمع و جور کردهجا و آنکوچکی را که از این

که در این کجایش بیاویزم. این سومین کریسمسی است

دل راه ندهید. من مثل همیشه ام، اما غم بههُلفدانی

یده آرام و سرخوشم. دیشب بیدار در رختخواب دراز کش

توانم قبل از که دیگر هرگز نمیبودم؛ حاال مدتی است

شب بخوابم، اما مجبورم ساعت ساعت یکِ بعد از نصفه

شب به رختخواب بروم؛ در این فاصله و در تاریکی  4۱

ی شوم در رؤیاهای جورواجور. در این دخمهغرق می

تاریک روی تشکی که مانند سنگ سفت و سخت است 

برم مثل همیشه سکوت حیاطِ  کشم. دور ودراز می

فرماست؛ انگار که در گور خوابیده باشی؛ از کلیسا حکم
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ی سقف پرتوی از تیرک چراغ برقِ پنجره و از روزنه

زند. زندان که سراسرِ شب روشن است، سوسو می

و توقِ قطاری را که در ی تقِ توان صدای خفهگاه میگه

زدیکی، گذرد، شنید، یا در ندوردست از جایی می

کردنِ سربازِ نگهبان را، که در صدای سینهْ صاف

رود تا های سنگینش چند گامی آهسته میپوتین

تکاند. صدای اش بهرفتهخوابخستگی را از پای به

که ها چنان نومیدوارانه استسایشِ شن زیر این گام

چارگیِ بست و بیهودگی و بنگویی سراسرِ بی

یک و نمور طنین افکنده وجود]انسان[ در این شب تار

ام، پیچیده کس دراز کشیدهجا، ساکت و بیاست. این

ی سیاهِ ظلمتِ مالل و توی پیچانِ این پرده-در-در تو

ی ها، قلبم از زخمهی ایناسارتِ زمستان؛ و با همه

که گویی زیر تپد، چنانشعفی ناباورانه و ناشناخته می

باران قدم لزاری گپرتو درخشان نور آفتاب بر چمن

زنم، جا، در تاریکی، به زندگی لبخند میزنم. اینمی

تواند که گویی رازی سحرآمیز در دل دارم که میچنان

ها را رسوا بارگیها و غمی این اهریمنیای، همهبه غمزه

ها را به هیاهوی روشنی و شادی و خوشبختی کند و آن

تجوی بدل سازد. و غرقِ این حال و هوا، خودم در جس

یابم، دوباره ام، و چون هیچ علتی نمیعلت این شادی

نظر من، آن راز چیزی خودم. بهبار بهخندم، اینمی

است آدم خوب و دقیق  نیست جز خودِ زندگی؛ کافی

نواز است نگاه کند: ژرفای ظلمت شبانه زیبا و دست

چون مخمل. و کافی است آدم خوب و دقیق گوش هم

های آرام و نمناک زیر گام خشِ شنِفرا دهد: خش

ی کوچک و زیبایی از ی نگهبانِ شب، ترنم ترانهخسته

های گریزپایی به شما فکر زندگی است. در چنین لحظه

خواهد این کلید کنم و از صمیم قلب دلم میمی

سحرآمیز را به شما بدهم تا شما هم همیشه و درهر 

نید، تا وروزی، زیبایی و شادمانیِ زندگی را لمس کحال

ور در این شور و اِغوا زندگی کنید و بر شما هم غوطه

زارِ رنگارنگ قدم بردارید. مبادا فکر کنید چمن

خواهم شما را به پرهیز و پارسایی و شادمانیِ می

ی آلود حواله کنم. نه، از صمیم قلب آرزومندِ همهوهم

های ملموس و واقعی برای شما هستم. فقط و شادی

ناپذیرِ سهمی از این سرخوشیِ پایان خواهمفقط می

ام را به شما بدهم تا خیالم از بابت شما راحت درونی

شده راهِ زندگی را دوزیای ستارهباشد، تا شما در جامه

ی ای که سپر بالی شما در برابر همهپی بگیرید؛ جامه

ها، نگرانیخُرده

ها پاافتادگیپیش

و چیزهای 

ناک و هراس

 .آور شودتشویش

بارِ پیش که ]

جا بودید[ در این

 پارک اشتگلیتز

[Steglitz] 

گلی زیبا از دسته

شاخ و برگ و 

های ی توتمیوه

وحشیِ سرخابی 

و ارغوانی 

چیدید. برای 

گلی چنان دسته

ی توان از بوتهمی

 چید، یا از یاسِ کبودوبرگی های سیاه شاختوت

[Holunder] های هایش در البالی دانهدد که میوه

وارش های پهنِ چنگالی برگچسبیدهتنگْ بهم

شناسید دد ، یا خوبی میها را بهاند، و شما آنآویخته

شاید از برگِ نو ]=مندراچه یا لیگوستروم[، یا از 

ها میوهها و بُتهقامتِ توتهای ظریف و تُردِ راستجوانه

های ی توتهای باریک و بلند و سبزشان. میوهو برگ

توانند ها میشده زیر برگچهسرخابی و ارغوانی پنهان

اند ها درواقع سرخهای کوچک فندقی باشند؛ اینازگیل

که خیلی رسیده و های آخر سال، زمانیاما در ماه

جا اخیراً قلبم آه، سونیچکا؛ این

واقعاً تیر کشید. در حیاط 

زدنِ من زندان، که جای قدم

های ارتشی است، اغلب ارابه

اند از آیند که انباشتهمی

ها و پشتیها و کولهخورجین

های سربازان، پر از اونیفورم

  را هااین …های خونلکه

 هاسلول بین و خالی جااین

  پینه وصله که کنندمی تقسیم

و  شوند کامیون بارِ دوباره و

 فرستاده شوند برای ارتش
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نظر تر سرخابی و ارغوانی بهاند، بیشپالسیده شده

اند، کوچک، [Myrte]ها شبیه به مورتند؛ برگچهآیمی

 .با نوکی تیز، سبزِ تیره، با رویی چرمین و پشتی زمخت

« چنگکِ شوم»ی[ نامهسونوشا، راستی ]نمایش

توانید شناسید؟ میی آگوست فون[ پالتن را می]نوشته

بار فرستید یا با خودتان بیاورید؟ کارل یکرا برایم بهآن

را در خانه خوانده است. کتاب  اشاره کرد که آن

اند؛ حاال واقعاً قشنگ[ ۶شعرهای ]اِشتِفان[ گئورگه ]

آید این مصرع را که شما معموالً موقع یادم می

و زیر »کردید: زار زمزمه میهایمان در علفزدنقدم

توانید ام. می، کجا دیده«فامهای سرخنجوای دانه

تازه رونویسی کنید؟  [1« ]آماندیسِ»گاه برایم از بهگاه

من این شعر را خیلی دوست دارم دد البته به لطفِ 

جا اما ندارمش. هنوز ی هوگو ولف دد که اینترانه

خوانید؟ من دوباره را می[ 9« ]ی لِسنیگافسانه»

النگ رفتم که همیشه « تاریخ ماتریالیسم»سروقت 

آورد. خیلی دلم آور است و سرحالم میبرایم هیجان

 .را بخوانیدهد شما هم زمانی آنخوامی

جا اخیراً قلبم واقعاً تیر کشید. در آه، سونیچکا؛ این

زدنِ من است، اغلب حیاط زندان، که جای قدم

ها و اند از خورجینآیند که انباشتههای ارتشی میارابه

های های سربازان، پر از لکهها و اونیفورمپشتیکوله

 تقسیم هاسلول بین و خالی جااین را هااین …خون

و  شوند کامیون بارِ دوباره و پینه وصله که کنندمی

ای آمد فرستاده شوند برای ارتش. چند روز پیش ارابه

کشیدندش. برای ها میها، گاومیشجای اسبکه به

دیدم. ها را از نزدیک میاولین بار بود که این حیوان

تر از گاوهای خودمان هستند، با وپهنها قُلدرتر و پتآن

شان هایهایی در پهناْ خمیده. کّلهسرهایی تخت و شاخ

تر شبیه گوسفندهای ماست، کامالً سیاه، با بیش

گر. از رومانی آورده بودندشان، چشمانی بزرگ و نوازش

 را هاارابه که سربازانی …غنیمت جنگی بودند

 این انداختندامبه که کردندمی تعریف راندندمی

 از ترسخت و است بوده پُردردسر خیلی وحشی حیوانات

ن، چرا که به زندگی در شاواداشتن بارکشی کار به آن،

جا و چنان با شدت ها را تا آناند. آنآزادی عادت داشته

 …است[ 1« ]وای بر مغلوبان»اند که سزاوار آهِ زدهمی

 داشته وجود حیوانات این از تا صد باید برِسالو در فقط

 زارهایعلف به که بیچاره هایگاومیش این. باشد

ای بسیار د، نوالهداشتن عادت رومانی پُرپشت و سرسبز

هیچ رحم و ها را بیمایه در آخور دارند. آناندک و بی

ای را گیرند تا هر ارابهکار میدالنه بهمروتی سنگ

شوند؛ دد چند روز بکشند و زیر این بار خیلی زود تلف 

قدر ها وارد زندان شد. آنای پر از خورجینپیش ارابه

ها نتوانستند از شبارِ این ارابه کرده بودند که گاومی

ی زندان هست، عبور کنند. ای که جلوی دروازهپشته

ی پهن چنان با دستهران، جوانکی خشن، آنسرباز ارابه

زد که باالخره و سفت شالق بر حیوان درمانده ضربه می

وخطاب صدای زنِ نگهبان درآمد و سرباز را مورد عتاب

ین حیوان حال اقرار داد که: مگر رحم ندارد و دلش به

به »سوزد! سرباز با لحنی تلخ و عبوس جواب داد: نمی

و شالق را « کندکس رحم نمیها هم هیچما آدم

 زدند تریبیش زور باالخره هاحیوان …تر کوبیدمحکم

 خونین اما شانیکی آمدند، باال زندان جلوی یتپه از و

 و ضخامتبه که گاومیش پوست سونیچکا، …مالین و

کردن است، ازهم دریده بود. موقع خالی مشهور سفتی

ها کامالً آرام، خسته و کوفته ایستاده بودند بار، گاومیش

که خونین بود، فقط روبرویش را ها، همانو یکی از آن

کرد، با صورتی سیاه و چشمانی سیاه و نگاه می

ی آرام کودکی گریان، پس از چون چهرهگر، همنوازش

ی کودکی درست مثل قیافهاش هقی بسیار. قیافههق

که بداند چرا و بود که سخت تنبیه شده باشد، بی آن

که بداند چگونه باید از این زجر و چه خاطر، بی آنبه

 ایستاده جاآن من …این خشونت عریان خالص شود

. شد سرازیر هایماشک کرد؛می نگاهم حیوان و بودم

 شدندمی جاری من چشمان از که بودند او هایاشک
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توان با چنان دردی در سوگ هیچ برادر عزیزی نمی

ام چارگیگریست و لرزید که من در درماندگی و بی

دربرابر رنجِ خاموش این حیوان، گریستم و لرزیدم. آه، 

اند مرغزارهای رفتهناپذیر و ازدستچه دورند و دسترس

جا ی آزاد و سبز رومانی! چه دیگرگونه بود آنوتازهتر

د، وزشِ نسیم؛ چه دیگرگونه بودند نوای تابش خورشی

جا، ها. و اینطنین گوزنزیبای پرندگان و غرش خوش

ی ویرانه، این کاه زده، این طویلهی باراناین شهر بیگانه

های گندیده، این آور آمیخته به یونجهی تهوعپوسیده

های شرزه، انگیز؛ و این شالقی هولهای بیگانهآدم

 گاومیش آه، …زندای تازه فوران میهکه از زخمخونی

 جااین ما هردوی عزیزم، یچارهبی برادر من، یچارهبی

 فقط و ایمایستاده صامت و ساکت و درمانده و چارهبی

 و یکدل مان،هایدلتنگی و چارگیبی در درد، در

 ارابه برِ و دور هازندانی فاصله، این در دد. ایمسینهیک

گرفتند دوش میهای سنگین را بهخورجین پلکیدند،می

های بردند؛ سرباز، هردو دستش را در جیبو به انبار می

سو های بلند در حیاط به اینشلوارش کرده بود، با گام

بازاری را ای کوچهرفت و لبخند بر لب، ترانهسو میو آن

ی این جنگ باشکوه از کنار من زد. و همهسوت می

 .گذشتمی

 .یم بنویسیدهرچه زودتر برا

 .گیرم، سونیچکاتان میدر آغوش

 .ر]زای[ شما

طور هم باید ها، آرام باشید و سرخوش. زندگی همین است و همینی اینرغم همهپ. ن.[ سونوشکا، عزیزترینم، به]

 … ![ها، کریسمس مبارکی این ]ناگواریرغم همهدور از نومیدی و لبخندزنان؛ بهپذیرفتش: دلیرانه، به

 Rosa Luxemburg, oder: Der Preis] «آزادی بهای یا: لوکزامبورگ، رزا »این نامه از کتاب :مترجم توضیح

der Freiheit]  برگرفته شده است«بنیاد رزا لوکزامبورگ»به سفارش « دیتز برلین»از انتشارات ،. 

قابل « نامه به سونیا»ی نخست، با عنوان وجود دارد. ترجمه فارسیاز نامه به سوفی لیبکنشت احتماالً دو ترجمه به

باشد یا  [Sophie Liebknecht] ی معین به سوفی لیبکنشتی همین نامهدسترس نبود و روشن نیست، ترجمه

ی ، ترجمه«کوشش کوین اندرسن و پیتر هودیسبه»، «هایی از رزا لوکزامبورگگزیده»ی دوم، در کتاب نه. ترجمه

 .منتشر شده است 491۶تضوی، نشر ژرف، سال حسن مر

دو دلیل بی هوده نیست. نخست: متن انتخابی اندرسون د هیودیس، که منبع  کم بهای از این نامه دستی تازهترجمه

ناگزیر در ی نامه به انگلیسی، و بهی اولِ این نامه است؛ و دوم: در ترجمهی حسن مرتضوی است، فاقد دوصفحهترجمه

ترین نمونه، لحنِ نامه است: رزا لوکزامبورگ اند. سادهی فارسی، برخی از ظرایف متن اصلی آلمانی ازدست رفتهترجمه

 .کندد خطاب می« تو»د و نه « شما»ی بسیار صمیمانه و پُرعطوفتش با سوفی لیبکنشت، او را رغم رابطهبه

شت، معموالً د و در فارسی نیز د با عنوان نامه به های رزا لوکزامبورگ به سوفی لیبکنشت، همسر کارل لیبکننامه

به روسی « سوفی»دنیا آمده است و شکل مخفف تحبیبیِ نام اند. از آنجاکه سوفی در روسیه بهترجمه شده« سونیا»

، «اسونیچک»کند و او را گاه رسم زبان آلمانی خالصه میبارِ دیگر از سر مهر و بهست، رزا نام مخفف او را یک«سونیا»

 .نامدمی« سونوشا»و گاه « سونوشکا»گاه 

اواسط »ی فارسی سهواً ، چند روز پیش از تعطیالت کریسمس است که در ترجمه4141تاریخ این نامه دسامبر 

 .نوشته شده است« سپتامبر
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 :هایادداشت

در « وروست»همسر کارل لیبکنشت، اهل شهر ( 41۶1د  4991) [Sophie Liebknecht] سوفی لیبکنشت [4]

 .ی دُن بودکنار رودخانه

ها بلشویک 4141تقویم یولیانی در روسیه رایج بود(  4149نوامبر؛ تا سال  ۶اکتبر )به تقویم آلمانی:  ۳1در تاریخ  [۳]

اکتبر  ۳5در شهر پتروگراد )سن پترزبورگ امروز(، پایتخت روسیه، با شروع قیام مسلحانه، دولت موقت کرنسکی را در 

ی شوراهای سراسری روسیه کسب قدرت از سوی اکتبر دومین کنگره ۳۶ساقط و انقالب اکتبر را آغاز کردند. در 

، «شورای کمیساریای خلق»شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان را تصویب کرد. نخستین دولت شورایی، 

 .به ریاست و. ا. لنین تأسیس شد

دست رژیم تزاری ساخته شده بود، به سرکوب و ، در شهر کیشینیوف سازمانی مسلح که به41۱9در ماه آوریل  [9]

جمعی واکنش رژیم تزاری در برابر ها و کارگران انقالبی پرداخت. این سرکوب دستهها، دانشجویان، چپآزار یهودی

 :باره، ر. کاعتصابات و تظاهرات بود. در این

Edgar H. Judge: Ostern in Kischinjow. Anatomie eines Pogroms, Mainz 4115. 

های اوکرائینی تأمین شد. این ها و گروهاز سوی حزب« رادای مرکزی اوکرائین»، در شهر کیف 4141در آوریل  [1]

شورای کمیساریای »اعالم کرد و علیه « جمهوری خلق اوکرائین»نهاد پس از انقالب اکتبر خود را باالترین ارگان 

در شهر خارکوف  4141ی شوراهای سراسری اوکرائین در دسامبر روگراد موضع گرفت. در نخستین کنگرهپت« خلق

سربازان شوروی  4149فوریه(  9ی )ژانویه ۳۶با عنوان دولت شورایی اوکرائین تشکیل شد. در « رادا»دولت رقیبِ 

 .کیف را اشغال کردند

 .الکاو آورده بودند به زندان 414۶دسامبر  9کارل لیبکنشت را در  [5]

 .، اثر اِشتِفان گئورگه«ی هفتم: بگذار صال دهمحلقه» [۶]

 .شعر قهرمانیِ فکاهی از کریستُف مارتین ویلند [1]

 .، اثر فرانتس مهرینگ«ی لِسینگافسانه» [9]

[1] „vae victis“ [Wehe den Besiegten]. 

 

 نقد: منبع

 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://naghd.com/2020/01/14/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://naghd.com/2020/01/14/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
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 محمود است رفته، همان احمدِنشانه آلودِخون انگشتِ
 (4984مهر  42-4944دی  1به یاد احمد محمود ) 

 خسرو باقری

بود. تازه کتداب حدافظ شداملو     4951هفده ساله بودم و کالس یازده و سال 

که زنده یاد احمد شاملو بر غدزل هدای حدافظ     *منتشر شده بود. مقدمه ای

نوشته و از این شاعر بزرگ چهره تازه ای تصویر کرده بود که مبارز، پرشور و 

جسور بود، من را هم به شدت تحت تداثیر قدرار داده بدود. دبیدر ادبیدات مدا       

خواسته بود که در باره حافظ انشایی بنویسیم. و حاال مدرا صددا زده بدود تدا     

بخوانم. اسم معلم ادبیات ما آقای عباس حددادی بدود؛ مدردی بدود     انشایم را 

یسیار شریف؛ قامتی بلند و کشیده داشت و معموال کدت و شدلواری مشدکی    

می پوشید با پیراهنی سپید. چهره ای گندمگون داشت و با سدبیل پرپشدت   

مشکی و عینک سیاهی که از پشت آن نگاه نافذش را به ما مدی دوخدت، در   

پرهیبت جلوه می کرد. کوتاه، شمرده و دقیق سخن می گفت و جاذبه ای حیرت آور داشدت. وقتدی در   نظر ما سخت 

خیابان او را می دیدم و با احترام فراوان به او سالمی می کردم، لحظه ای می ایستاد و با ادب فراوان و بددون آن کده   

زندگی من بود که هم چون صمد آفتداب  اندکی خم شود، احوالپرسی کوتاهی می کرد و می گذشت. او صمد بهرنگی 

 وجودش را کوتاه اما چنان گرم بر من تابید که تا هم اکنون گرمایش را در وجودم احساس می کنم.

با دستانی لرزان انشایم را که سخت ناپخته و خام دستانه اما به شدت تحت تاثیر مقدمه احمد شاملو بر کتاب حدافظ  

واره در کالس راه می رفت لحظه ای ایستاد، نگاه نافذش را بر من دوخدت و بدا تکدان    بود، به پایان بردم. استاد که هم

کوچک سر به من اجازه داد تا به نیمکت خویش بازگردم. وقتی زنگ دبیرستان به صدا درآمد و بچه ها شادمان کالس 

و از من خواسدت کده فدردا    را ترک کردند رو به من گفت لحظه ای در کالس بمانم. بعد آدرس خانه ای را به من داد 

ساعت پنج بعد از ظهر به آنجا بروم. فردا ساعت پنج، زنگ در خانه را زدم. در باز شد و با اشاره آقای حدادی به اتداقی  

در زیرزمین خانه رفتم. پنج مرد و دو زن دور میزی نشسته بودند. بعضی از این انسان های برجسته را می شناختم و 

ر تحول های شگفت انگیز  انقالبی و فرهنگی شناختم: مرتضی میثمی، دبیر زیسدت شناسدی و   بعضی دیگر را بعدها د

کارگردان تاتر که با کارگردانی نمایشنامه هایی چون، استثنا و قاعده ، معدنچیان و صیادان و ... در خانه نمایش بسیار 

ن ثقفی ، دبیدر تداریخ کده بدا آن قامدت      کوچک و محقر شهر ما، آتش آگاهی را در وجود ما برافروخته بود، غالمحسی

پهلوانی و سبیل های انبوه و صدا و خنده های بلند ما را با علم تاریخ آشنا کرد، احمد محمد آبادی ، دبیر سیه چدرده  

کرمانی، دبیر علوم اجتماعی که از او جز مهربانی چیزی نمی تراوید، نسرین عالیی، جوان و اندکی فربه با نگاهی گدرم  
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خانم آصف زاده، ناظم دبیرستان دخترانه، کم سخن، زیبا و خوش پوش، مهدی وزیری دبیر فرهیخته ادبیدات،   و آشنا،

مردی بلند قامت با اندامی تکیده و شخصیتی جدی، محسن میرزاپور، دبیر زیست شناسی، با موهای متمایل به سرخ 

از صدندلی هدا نشسدتم. آنقددر خجالدت مدی       و شرمی معصوم بر چهره والبته آقای عباس حدادی. دور میز روی یکی 

کشیدم و آنقدر خود را کوچک می پنداشتم که اصال به خاطر نمی آورم که در آن جلسه در باره چه مطلبدی گفتگدو   

می شد. در تحوالت سال های بعد تمام این انسان های شریف و برجسته چون پروانه های عاشق عدالت و آزادی یا به 

یشان شکست. سرانجام هنگامی که با شرم رویی برخاستم و اجازه خواسدتم کده بدروم، آقدای     کلی سوختند  یا بال ها

ایدن کتداب را    "حدادی برای بدرقه ام آمد. در راه پله، کتابی را که در الی روزنامه گذاشته بدود بده مدن داد و گفدت:    

بخوان، اما مواظب باش و به کسی چیزی نگو وهفته دیگدر همدین   

با حیرت کتاب را گدرفتم، زیدر کدتم پنهدان      "موقع بیار همین جا.

کدردم و هراسددان و شددگفت زده، کوچده هددای تاریددک و خددیس را   

شتابان پیمودم و به خانه رسدیدم. بدی سدر و صددا و دور از چشدم      

خانواده وارد اتاق مهمان شدم. چراغ را روشن کردم، کتاب را از زیر 

فید تصدویر  کتم بیرون آوردم، کتابی بود با جلدی سبز و سفید. سد 

کبوتری بود کده بدا بدالی خدونین سدرنگون مدی شدد و در فضدای         

سبزرنگ جلد چهره های مردمی خشمگین دیده می شد که انگدار  

به چیزی اعتراض می کردند. عنوان آن را خواندم: همسایه ها، اثدر  

 احمد محمود. نخستین بار بود که این نام و این کتاب را می دیدم.

درسم را بهانه کردم و به همان اتاق پناه بردم و مطالعه همسایه ها 

را آغاز کردم. رمان رهایم نمی کرد. خوانددم و خوانددم و سدرانجام    

ساعت شش صبح این رمان شگفت انگیدز را کده سراسدر مبدارزه و     

به پایان بردم. در گفتگویی که که با احمد محمود داشتم،  امید بود

او گفت که این رمان را بی وقفه در تنها اتاقی که داشتند و اجاره ای بود نوشدته اسدت در حدالی کده بدر روی چدراغ       

عالالدینی که در وسط اتاق بوده همسرش غذا می پخت و در گوشه دیگری از اتاق از فرزندشدان مراقبدت مدی کدرد.     

رینش این اثرچقدر شبیه آفرینش صد سال تنهایی، اثر مارکز است. مارکز می گوید که سال ها این رمدان را بداردار   آف

بوده اما کودک متولد نمی شده است. تا این که روزی که با همسرش راهی سفری بوده درد زایمان آغاز می شدود. از  

را به رویش می بندد و نوشتن را آغاز می کند و بی وقفه ادامده  میانه راه باز می گردند و مارکز به اتاقی می رود و در 

می دهد. همسرش غذا را پشت در می گذاشته و ظرف های خالی را بر می داشته و تلفن های مدارکز را جدواب مدی    

یدده  داده است. واقعا خیلی شبیه اند با این تفاوت که گونه ایرانیش در فقر و سختی طاقت فرساتری همسایه ها را آفر

است. محمود می گفت این رمان فقط یک بار قانونی چاپ شد. همان بار اول. و البته در سال های نخست انقدالب تدا   

بخوان، اما این کتاب را  "گفت:

مواظب باش و به کسی چیزی نگو 

وهفته دیگر همین موقع بیار همین 

با حیرت کتاب را گرفتم، زیر  "جا.

کتم پنهان کردم و هراسان و 

شگفت زده، کوچه های تاریک و 

خیس را شتابان پیمودم و به خانه 

رسیدم. بی سر و صدا و دور از 

چشم خانواده وارد اتاق مهمان 

وشن کردم، کتاب را شدم. چراغ را ر

از زیر کتم بیرون آوردم، کتابی بود 

 با جلدی سبز و سفید.
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. در نظام شاهنشاهی آن را ضد شاه قلمداد و توقیفش کردند. پس از سال های نخست انقالب هدم، آن را بده   ۶۱سال 

اجازه چاپش را ندادند. اما این رمان پیشرو تدا کندون صددها    بهانه شخصیتی به نام بلور خانم مبتذل دانستند و هرگز 

هزار نسخه چاپ شده و در پیاده رو های خیابان انقالب به فروش رفته است. و البتده هرگدز ریدالی بده جیدب خدالی       

 آفریننده اش راه نیافته است. 

و در مبارزات ملی شدن نفدت شدرکت کدردم و    بعدها تمام آثار محمود را همین گونه خواندم. با خالد بزرگ شدم، با ا

مرداد به تبعید گاه بندر لنگه رفتم  ۳9طعم عشق، مبارزه و زندان را چشیدم، با محمود بود که پس از کودتای ننگین 

و سالهای هولناک، تلخ و کسالت بار تبعید را گذراندم، با او بود که از زیر صفیرگلوله هدا، سدرود جدوانمردان مبدارز را     

م، با او، نوذر، باران و مائده بود که در انقالب بزرگ بهمن شرکت کردم، شکوفا شدم و بعد همراه حسن مکانیک شنید

در زمین سوخته متالشی شدم و در درخت انجیر معابد بار دیگر زمان تکرار شد و بار دیگر درخت زنددگی  و امیدد را   

ویشی دیگدر سدر   سوزاندند. امید و شراره و تکاپو سوخت و خاکستر شد تا پ

 برآورد.

و حاال نزدیک به سی سال از روزی که بدرای نخسدتین بدار همسدایه هدا را      

خوانده بودم گذشته بود. همکار کوچک و ناچیز استاد پرویز شهریاری بودم 

در مجله چیستا. به ایشان پیشنهاد کردم که چیستا با احمد محمود دیدار و 

ا رویی بداز پاسدخ مثبدت داد. از    گفتگویی داشته باشد. استاد مثل همیشه ب

ایشان خواهش کردم که تلفن کنند؛ هم این تقاضا را مطرح کنند و هم من 

را به ایشان معرفی. پیش تر از ابراهیم یونسی هم که دوستی بسیار نزدیکی 

با احمد محمود داشت، تقاضای این همراهی را کرده بودم. همه مدی دانندد   

ها یک گفتگو کرده بود؛ گفتگدویی نسدبتا   که محمود پیش از این گفتگو، تن

 حکایدتِ "فتمند خانم لیلی گلستان که ندام  مفصل با مترجم سرشناس شرا

به خود گرفت. خوشدبختانه احمدد محمدود گفتگدو را پدذیرفت و در       "لحا

ی از گفتگو، گفت که نمی توان خواسته آقای شهریاری را بی پاسخ گذاشت. البته چیستا به دفعات داستان های کوتاه

او چاپ کرده بود. در یک بعد از ظهر بهاری به دیدارش شتافتم در یکی از میدان های نارمک. محمود صبح هدا قدرار   

مالقاتی نمی گذاشت، می گفت صبح ها ساعت کارش است. در را خودش باز کرد، قامتی متوسدط داشدت بدا موهدای     

ایی پر هیبت، جذاب و پر طنین داشت. باادب فراوان لخت پرپشت. سیاه و سفید و البته سفیدش به مراتب بیشتر. صد

دسته گلی را که در دست داشتم گرفت، سپاسگزاری کرد و مرا به اتاقی بسیار مرتب که در آن همه چیز دقیق چیده 

شده بود راهنمایی کرد، در همان طبقه پایین. خانواده اش در طبقه باال زندگی می کردند. در جریان دیددار، خدانواده   

قبال با خودنویس می  "روی میز ساده و کوچک محمود چندین مداد تراشیده نوک تیز بود. می گفت:  را ندیدم.  اش

نوشتم. اما مدت هاست که دیگر با مداد می نویسم. بهتر است؛ وقتی مداد را می تراشم یا وقتی نوشته ام را پاک مدی  

و حاال نزدیک به سی سال از 

روزی که برای نخستین بار 

بودم همسایه ها را خوانده 

گذشته بود. همکار کوچک و 

ناچیز استاد پرویز شهریاری 

بودم در مجله چیستا. به 

ایشان پیشنهاد کردم که 

چیستا با احمد محمود دیدار و 

گفتگویی داشته باشد. استاد 

مثل همیشه با رویی باز پاسخ 

 مثبت داد
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اتداق، پنجدره کدوچکی داشدت بده سدوی         "بیاندیشم.کنم فرصت خوبی است که در سیالب نوشتن اندکی بیاسایم و 

خیابان و پنجره بزرگی به حیاط. در آنسوی میز کوچک، دو صندلی راحتی بود با میزی در وسط. در سوی دیگدر ، در  

کنار پنجره کوچک رو به خیابان، آشپزخانه کوچکی بود با یک یخچال و سماور. پشت سرش فرهنگ معین بدود و دو  

ه چندان بزرگ و روی میزش کتاب هایی از خودش با پرتره ای از خودش روی جلد، کار ایدرج خدان   ردیف کتابخانه ن

بابا پور و بر روی دیوار های اتاق عکس هایی از نویسندگان که تنها دهخدا و عکس مشترک محمود با ابراهیم یونسی 

پدیش تدر    "ی می نویسد و او گفت که در خاطرم مانده. کنار میز کوچک در کنارش نشستم. از او پرسیدم چگونه و ک

هر وقت پیش می آمد می نوشتم حتی نیمه های شب اما حاال دیگر بعد از ظهرها و شب ها نمی نویسم. صبح ها بعد 

از صبحانه، مانند کسی که به گونه ای رسمی سر کار می رود، لباس می پوشم و به این اتداق مدی آیدم. ابتددا نوشدته      

صالح و سپس نوشتن امروز را آغاز می کنم که پیش تر بده آن دقیدق اندیشدیده ام. بدا آن کده      دیروزم را بازخوانی و ا

نمونه آن را به من نشان داد که  -کامال به آنچه می خواهم بنویسم فکر کرده ام و طرح و برنامه آن کامال روشن است 

می کنم گاه از رویدادهای دیگر و از سال اما وقتی شروع به نوشتن  –ترکیبی بود از شخصیت ها و رابطه آن ها با هم 

ها پیش سر در می آورم، زیرا وقتی نوشتن را آغاز می کنم، استدالل و دلیل و طرح و نقشه، رنگ می بازند و ترکیدب  

 "محمدود مدی گفدت کده      "پرشور و سیال ذهن که زمان و مکان را در هم می آمیزد، فعالیت خود را شروع می کند.

مدار "در آفرینش رمان  جداگانه طرح و برنامه از پیش تعیین شده و عملکرد سیال ذهن را می تواننمونه عملکرد گاه 

دید. او اضافه کرد که  در آغاز می خواسته داستانی بنویسد در باره شخصیتی به نام محمد سلمانی اما هر "صفر درجه

حجمدی   گفتن و نوشتن. این ظرفیت بعدهارفته، دیده که این شخصیت ظرفیتی بیش از این ها دارد برای  چه پیش 

 . "مدار صفر درجه"پیدا کرد در حد و اندازه 

اتاق آکنده بود از دود و بوی سیگار. من با آن که که هرگز سیگار نکشیده ام اما نه تنها از بوی آن بدم نمی آید بلکده  

از شما چه پنهان خوشم هم می آید، بنابراین مشکلی نداشتم اما سرفه های تلخ محمود کده چهدره او را در هدم مدی     

که جانش به سیگار وصل است. سیگار پیوند رنج هدای اوبدود بدا     پیچید، نگرانم می کرد. نمی دانم چرا فکر می کردم

اندیشه اش و آفرینشش.  درد و رنج تمام قهرمانانی که در داستان هایش آفریده، با جان او عجین بود. او غصده همده   

ه آن ها را می خورد. این در هم آمیختگی شخصیت های داستانی اش و جانش را می توانم پشت این دودهدا در چهدر  

مردی متفکر، شریف ویسیار زیبا ببینم که با موهای زیبای آشفته، عینک و صدای نیرومند اندوهناکش، حتی در میان 

سخن گفتن رنج می برد چه برسد در عرقریزان نوشتن. رنج و چهره او برایم آشنا بود. آن را در بتهون و ژان کریستف 

را عمیقا می شناسم و اصوال اگر نویسنده با شخصیت هدایش  شخصیت های داستان هایم  "شناخته بودم.  می گفت: 

زندگی نکرده باشد نمی تواند خلق و خو و ظرفیت های آن ها را بشناسد و در گیرودار رویداد ها آن ها را ثبت کند اما 

مدان  شخصیت های داستانی من و رویداد هایی که آنها در آن زیسته، رزمیده، رندج بدرده و گداه مدرده اندد، دقیقدا ه      

شخصیت های واقعی نیستند بلکه از صافی ذهن و خاطره و تاریخ و شعور نویسنده گذشته اندد ایدن اسدت کده خالدد      

تیرباران می شوند دقیقا افسران سدازمان نظدامی    "داستان یک شهر  "دقیقا من نیستم هم چنان که افسرانی که در 

را دقیدق بده خداطر     4999مدرداد   ۳1هم هنوز آن صبح نیستند اما من هم خود را می شناسم و با خودم زیسته ام و 

او با تاکید می  "دارم که آن افسران چگونه سرودخوانان به میدان تیر رفتند و صدای گلوله، فریادشان را خاموش کرد.
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من نویسنده ای رئالیستم اما رئالیسم، ظرفیت های بسیار و تصورناپذیری دارد. این است که مدن از مدردم    "گفت که 

نوب می نویسم زیرا با آن که سال هاست در تهران زیسته ام اما آن ها هستند که خوب می شناسم شان و خلدق و  ج

خو و عادت ها و رنج ها و کوشندگی و کاهلی هایشان را می شناسم و می دانم. گرچه نمی توانم حتی نیمی از آن چه 

مارکز هم همین را می  "ا آن ها را از همه بهتر می شناسم.را در ذهن از آن ها می دانم و می شناسم بر زبان بیاورم ام

خیلی ها فکر می کنند که من در باره اوهام و خیال و رویا نوشته ام. اما من هرگز چیدزی فراتدر از    "گفت. می گفت :

برهدایی کده   محمود چند بار از میان ا "واقعیت را به قلم نیاورده ام ، من با همه رویداد ها و شخصیت هایم زیسته ام.

مدن فکدر    "آفتاب صورتش را پنهان می کردند، با تاکید می گفدت:  

می کنم تعهد و وظیفه نویسنده این است که دروغ نگویدد. او نبایدد   

احمد محمود برخاسدت و   "دروغ بگوید، نه به خودش و نه به مردم.

فنجانی چای که خودش در اتاقش آماده کرده بود بدرای خدودش و   

بله فقط صبح هدا مدی نویسدم.     "ش ادامه داد: من ریخت و به حرف

 1ظهر که شد می روم باال نهار می خورم، چرتی می زندم و سداعت   

به اتاقم بر می گردم و فقط مطالعه می کنم. از روزنامه ها و نشریات 

پرسدیدم رویدداد     "دیگدر. گرفته تا رمان های دوستان و کتاب های 

ا را در آثارتان بازتداب  های سیاسی را چقدر دنبال می کنید و آن ه

می دهید و چگونه؟ سیگار دیگری روشن کرد، باز هدم صدورتش در   

 "میان دود سیگار ابرآلود شد به گوشه ای چشدم دوخدت و گفدت:    

مگر می شود در این مرز و بدوم از سیاسدت فاصدله گرفدت . مدا در      

سرزمین شهیدان و زندان رفته ها زندگی مدی کندیم در جدایی کده     

دان فرزندان خود را بزرگ می کنند و پدران بدون این مادران در زن

که پوست نرم صورت بچه هایشان را با لب های خشک و داغ خدود  

لمس کنند و بوی بدن آن ها دماغشان را از زندگی سرشار کند بده  

جوخه های تیرباران سپرده می شوند. من با این ها زیسدته ام. مدن   

را زندگی کرده ام  و بعد در تبعیدگاه بندر لنگه مکافات هولناکی را که  جنبش ملی شدن نفت و آن نبض سوزنده آن

خفاشان برای میهن دوستان تدارک دیده بودند، بر گوشت و پوست خودم و همراهانم چشیده ام؛ ننه امرو را من خوب 

زمین دیده ام که می شناسم. او مادری است که به دنبال پسرش می گردد و من زن ها و مادران زیادی را در این سر

به دنبال پسر یا شوهرشان می گردند، مثل زن های آرژانتین و در همان جستجو و در همان آرزو و امید می میرند. نه 

در این مرز و بوم نمی توان انسان بود و با سیاست کاری نداشت، اما حضور سیاست در داستان نبایدد آشدکار و عیدان    

، نه. رمان یا داستان تعریف یک حادثه یا داستان یا حرکت نیست بلکده تعریدف   باشد و حضوری پر هیاهو داشته باشد

است در حرکت. حادثه است در حرکت. آدم ها ست در حرکت. جوهر رمان حرکت است. رمان موجودی اسدت زندده   

 مثل هر موجود زنده دیگر. رمان خود زندگی است. حتی اگر خاطرتان باشد در زمین سدوخته وقتدی حسدن مکانیدک    

شعری می خواند از نیما یوشیج، شعر را کامال درست و دقیق نمی خواند. او می خواهدد مدردم را بده مقاومدت وادارد.     

فقط همین است که او در این لحظه از شعر می خواهد. سیاست در زندگی و تکاپوی روزمره مردمان تنیده شده است 

ند، نشان دهد، البته آن گاه که از دروازه ذهن و خداطره و  و کار نویسنده همان است که این در هم تنیدگی را بیان ک

صحبت که به همسایه ها رسید 

برخاست ، به سوی کتابخانه 

عجب  "رفت و گفت:  کوچکش

سرنوشتی داشته است این همسایه 

ها. به زبان های گوناگونی ترجمه 

شده و به جاهای گوناگون سفر 

کرده اما در سرزمین خود چون 

غریبه ای زیسته است که کاشانه 

ای ندارد و جایش در کف خیابان 

 هاست.
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را نه. چدون   "موریانه اش  "بزرگ علوی را می پسندم اما  "چشم هایش"تاریخ و منش او گذشته باشد. این است که 

 "با چشم هایش زیسته است اما موریانه را شنیده است و خوانده است اما با آن زندگی نکرده است.

عجب سرنوشدتی داشدته اسدت     "سایه ها رسید برخاست ، به سوی کتابخانه کوچکش رفت و گفت: صحبت که به هم

این همسایه ها. به زبان های گوناگونی ترجمه شده و به جاهای گوناگون سفر کرده اما در سرزمین خود چون غریبده  

به مدن گفدت کده آن را بده     ای زیسته است که کاشانه ای ندارد و جایش در کف خیابان هاست. فقط یک بار دوستی 

روسی ترجمه کرده اند، به دنبالش رفتم نیافتم گفتند در شوروی در پنجداه هدزار نسدخه چداپ شدده و نایداب شدده.        

در انتشار ایدن کتداب ابدراهیم     "و نشانم داد. می گفت:  "سرانجام بزرگ علوی یکی را یافت و برایم آورد، این جاست.

حداال   "بعد انگار چیزی به خاطرش آمده باشد، اضافه کرد:  "امیرکبیر معرفی کرد. یونسی کمک کرد. او بود که مرا به

هم کمک می کند. وقتی چیزی می نویسم عادتم این است که آن را به یک اهل داستان و دو خواننده عادی می دهم 

  "که بخوانند و اگر نکته ای هست یادآور شوند؛ اهل کتابم همیشه آقای یونسی است.

قت رفتن بود، مدت ها بود که شب آرام بهاری از پشت پنجره خودنمایی می کرد. محمود نمی دانست، اما من دیگر و

میدانستم و می دیدم. او عاشق تر از آن بود که ببیند و بداند. منتظر ماندم تا سیگارش تمدام شدد و پدیش از آن کده     

و با او گفتگو کردم. با دو افسوس بزرگ، یکی آن که  دیگری را روشن کند صورتش را  بوسیدم. اما دوبار دیگر برگشتم

بیماری او و تاخیر من که زمان را جاودان می پنداشتم او را از ما گرفت و دیگر آن که باید وقتی به دیدارش می رفتم 

هری بار دیگر همه آثارش را با دقت فراوان می خواندم و تنها به حافظه ام تکیه نمی کردم. نمی دانسدتم بدا چده گدو    

گفتگو می کنم و نمی فهمیدم که این سعادت تنها به خاطر استاد شهریاری نصیبم شده است. اکندون امدا بدار دیگدر     

زنده تدر در مقابدل چشدمانم نقدش مدی       "سوخته زمینِ"ه بیشتر می خوانم تصویر پایانی آثارش را می خوانم و هر چ

شتانش بر باالی درختی است و از آنجیا راوی  وقتی حسن مکانیک با انفجار بمب از هم می پاشد انگبنددد.  

داستان را نشانه رفته است که چرا تنها روایتگر داستان است و خود در این نبرد سیترگ آسیتین را بیاال    

می گفت او تنها راوی را نشانه نرفته است او همه کسانی را که آستین هایشان را باال نمیی   احمدنمی زند. 

زنند، نشانه رفته است. اکنون که دیگر بار آثارش را می خوانم آن انگشت خون آلیود نشیانه رفتیه را، در    

 است، خود احمد محمود. احمدتمام داستان هایش می یابم. آن انگشتان خون آلود، خود 

 

 مقدمه این که است این بر ها برخی نظر. است بسیار سخن شده، نوشته شاملو حافظ بر که ایمقدمه چون و چند باره در-*

 .پرداخت خواهد مسئله این به مناسب فرصتی در ارژنگ. است شده نوشته( مهرگان حیدر) هاتفی رحمان یاد زنده توسط

 

 بازگشت به فهرست
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 گفت و گویی با احمد محمود
 خسرو باقری

 
 

 [4گفت و گویی با احمد محمود]

 ، روز تولد زنده یاد استاد احمد محمود4944به مناسبت چهارم دی ماه 

 مردن عاشق نمی میراندش در چراغی تازه می گیراندش

سال هفتادوهشت انجام شد و قصد آن بود که تداوم یابد. . . و اکنون با دریغ منتشر  این گفت وگو در پاییز

 می شود.

o    با تشکر که بر خالف میل درونی خود خدواهش مدا را

 پذیرفتید.

انجدام ایدن گفدت و گدو از نظدر حسدی        احمد محمود:

وعاطفی برای من قدری مشکل اسدت، دوسدتان زیدادی    

عالقمند بودند گفت و گویی بکنند، منتها طبیعدتم ایدن   

دلم نخواسته صحبت  ،طور است، نمی دانم نمی خواستم

کنم و نکردم. به استثنای یک مورد. منتهدا حداال دیگدر    

جناب شهریاری هستند، شما هستید، نمی شود به آقای 

شهریاری گفت نه. این است که سعی می کنیم بده هدر   

شده اسدت؛ترتیب ایدن گفدت و     جهت به هر کیفیتی که

گو را بدهیم، شما خبرنگار نیستید، سابقه ی گفت و گو 

ندارید در حقیقت حرفه ای نیستید، من هدم بده دلیدل    

نداشتن گفت و گوهای ایدن جدوری، حرفده ای نیسدتم.     

 یعنی هر دو در حقیقت مثل هم هستیم.

o چه شد که نویسنده شدید؟ 

خوب ایدن یکدی از همدان سدوال هدای       احمد محمود:

تکراری است. )با خنده( من بایدد بگدویم، خدوب جدوان     

بودم، عالقمند به ادبیات و به شعر و به کتاب. بعد یواش 

یواش... نه این مسایل نیست. اصالً، عالقمندد بده کتداب    

بودم، کتاب هم می خواندم، هیچ نمی شدود گفدت چده    

ار نوشدتن. از  شد که این طور شد. عالقده داشدتم بده کد    

http://www.khosrobagheri.blogfa.com/post/71
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جوانی هم می نوشتم، شرایط ما به گونده ای اسدت کده    

آدم به آن جایی که دلش می خواهد نمی رسد، من می 

خواستم سینماگر بشوم، سینما را خیلی دوست داشدتم.  

اگر وضع بسامانی بود و یا من وضع بسامانی می داشتم، 

بی تردید سینماگر می شدم. منتها کار سینما کار فردی 

. کار گروهی است. کار دشدواری اسدت، آدم بایدد    نیست

تعلیم ببیند، من در این فکر بدودم کده بده خدارج بدروم      

درسش را بخوانم. ولی نشد، هزار سنگ پدیش پدای آدم   

هست که آدم را به جهت های مختلف می کشداند. ایدن   

حس در من بود. این حس کار سینما، در من بسیار زیاد 

ود، وقتدی آن جدا نشدد    بود. خلق یعنی اظهدار درون خد  

جهت دیگری پیدا کرد. به طرف نوشتن که فردی اسدت  

و هزینه ای ندارد، رفتم. لزومی نداشت که من درسش را 

بخوانم، دانشگاه ما که این چیزها را نداشت، این چیزهدا  

را حاال هم ندارد، اگر هم می داشت بده دردبخدور نبدود.    

ی کده  پس من باید خودم شروع می کردم، یک امر فرد

باید خودم تالش می کردم، و شروع کردم و تالش کردم 

و بعد به تدریج همین طوری شد که تا امروز شده است. 

حس هنری در من بیش تر به طرف سینما بدود، خیلدی   

ها به من می گویند در کارهایت بدرش هدای سدینمایی    

هست. شاید این برش های سینمایی همان حس و حال 

برای سینما داشتم و هنوز هم و روحیه ای است که من 

 دارم.

o ۶۱ سال پیش شما در اهواز بودید؟ 

من در اهواز بودم، بله، سینمای صامت را در اهواز دیدم، 

 ۶۱شرکت نفت فیلم نشان می داد. من حاال مدی گدویم   

سال دقیق نباشد ولی اولین فیلم ناطقی  ۶۱سال، شاید 

جعفر و " بود یا "دختر لر"را که دیدم یادم هست، فیلم 

سالم  4۳. حدود "جعفر و گلنار"، معروف است به "گلنار

 سال پیش. 55سال دارم، حدود  ۶9بود، اکنون 

 o اولین فیلم فارسی هم بوده است؟ 

من بعد از آن فیلم دیگری دیدم بده ندام    احمد محمود:

که وقتی تاریخ سینما را می خوانم نام آن  "زندانی امیر"

 را نمی بینم.

o  شما با خانواده رفتید یا مثل همده ی جدوان   آن وقت

 ها با دوستان؟

ساله بودیم. با هدم   4۳ -4۱با دوستان.  احمد محمود:

بعددازظهر، روز جمعده    9رفتیم. اولین فیلم را که دیدم، 

بود. )با خنده( با دوستان رفتیم سینما. بلیطش هم یادم 

 می آید یک ریال بود. )با خنده(

 
o     نویسدنده شددید، نویسدنده ی    چطور شدد کده شدما

داستان هایی مانند هسایه ها، داستان یک شهر، تدا مدی   

رسیم به مدار صدفر درجده. خدوب در همده ی ایدن هدا       

گرایشی هست نسدبت بده احقداق حقدوق مدردم فقیدر،       

گرایشی در آن ها هست به سمت آزادی مردم، به سمت 

پیشرفت کشور چطور؟ نه یک نویسنده ی ماجرایی، کده  

های ماجرایی یا پلیسی می نویسد بده احتمدالی   داستان 

 آن موقع ها بیش تر مرسوم بوده!

زنددگی مدن، زنددگی خدانوادگی مدن،       احمد محمیود: 

زندگی اجتماعی من، شهر من، . . . شدرایطی کده در آن   

زندگی می کردم، در مسیری که یک نویسدنده انتخداب   

می کند این ها همه موثر بود. شاید اگر من در خدانواده  

ای مرفه و راحت زندگی می کردم، با تحصیالت عدالی و  

این حس نوشتن را هم می داشتم، می رفتم به مسیری 

کدده فددرض بفرماییددد دیگددران رفتنددد کسددانی مثددل     

و غیره. شرایط اجتماعی روی هدر   "دشتی"، "حجازی"

نویسنده اثر می گذارد. نمی خواهم این را بگویم که من 

بکنم.این ها خمیره ای  می خواستم از حقوق مردم دفاع
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بود که من در آن شکل گدرفتم. یعندی شدرایط زنددگی     

اجتماعی من، طوری بوده که این ها بخشی از وجود من 

شده، اجزای من شده. اجزای وجودی من. حاال کده مدن   

جهت پیدا می کنم به طرف یک حرکت، به طدرف یدک   

کار، خوب این ها بروز می کند. همین است که موجدب  

استان هایی بنویسم متفاوت با داستان هدایی  می شود د

که شما به آن ها اشداره کردیدد. جنجدالی و مداجرایی و     

عشقی و نمی دانم، از این چیزها که نوشته می شد و به 

اصطالح شکلی از کار نوشتن است؛ مدن آن هدا را نفدی    

نمی کدنم. چدون هدر کددام مسداله ای اسدت بده جدای         

نفدت قددری بدا    خودش. سرزمین جنوب به دلیل وجود 

جاهای دیگر متفاوت است. این ها همه اثر مدی گدذارد.   

یعنی نه تنها روی من، روی هر کسی کده ایدن حدس و    

حال را داشته باشد و به نیت نوشدتن حرکدت کندد، در    

شهر ما، در اهواز یا در آبادان، هر کدام از این بچه هایی 

که قلم به دست گرفتند، در همین مسیر حرکت کردند. 

خاستگاه هاشان طوری بدوده کده ایدن هدا را ایدن      چون 

 جوری حرکت داده.

o آقای محمود، شما متولد چه سالی هستید؟ 

؛ این نیست که مدن آمددم،   494۱متولد  احمد محمود:

نشستم. فکر کردم، انتخاب کردم که قلم بردارم به دفاع 

از آزادی، به دفاع از کارگر، قلم بردارم به دفداع از پیشده   

نه این هدا نبدوده، جهدت پیددا کدردم بده طدرف        ور و ... 

نوشتن، چیزی که این حس و حال مدن را حرکدت داده   

به طرف نوشتن، آن شدرایط اجتمداعی، آن زنددگی، آن    

سیاست خاصی که حاکم بر جنوب ما بود، این هدا همده   

اثر گذاشته و شده است این شکلی که شما می بینیدد و  

. ایدن اسدت و   متمایزش می کنید با بعضی کارهای دیگر

 اال این که بنشینم، تصمیم بگیرم، . . . نه به هیچ رو.

  احساس می کنم، درست شما در زمانه ای به دنیا آمدید

و جوانی شما در دوره ای گذشته که جنگ جهدانی دوم  

با پیروزی متفقین خاتمه پیدا کرده است. یعنی در واقع، 

نیروی مظلومان جهان برای اولین بار جایی توانسته بدود  

نفسی بکشد و بگوید که من هستم. درست تحدت تدأثیر   

ریدان جهدانی بدود، در داخدل هدم ایدن       آن جریان که ج

امکان پیدا شد که برای اولین بدار در تداریخ کشدورمان،    

طبقددات محددروم هددم از درون خودشددان نویسددندگان و  

هنرمندانی پرورش بدهند که آن ها همان گونه که شما 

می فرمایید بر مبنای شرایط زنددگی خودشدان، نده بده     

ته باشدند،  شکل مکانیکی و نه بر مبنایی که تصمیم گرف

در واقع همدراه آن مردمدی کده در آن دوره ی تداریخی     

بلند شده بودند که از حقوق خودشان دفاع بکنندد، ایدن   

 . . . ها هم روشنفکران وابسته به آن طبقه بودند که

خوب، نمی شود این را منتفی کدرد. امدا    احمد محمود:

این جوری هدم نمدی شدود بررسدی اش کدرد. بده ایدن        

سادگی. ولدی ایدن کده ایدن حرکدت در      سهولت، به این 

مملکت ما موجب یک حرکدت طبقداتی، طبقداتی حداال     

اسمش را نگذاریم، موجب حرکتی شدد کده مدردم مدی     

خواستند، عدالت و آزادی را به دست آورند، خدوب بلده،   

من هم زیر نفوذ آن بودم. هیچ تردیددی در آن نیسدت.   

ودم من جوان که بودم وابسته به سازمان جوانان توده بد 

وقتی می گویم شرایط اجتماعی، این تأثیرش را بر مدن  

می گذارد دیگر. این تأثیر را بر من گذاشته. خدوب ایدن   

 ها تأثیر گذار است.

     بله، در آن دوران حداقل این تنها جریانی بدوده کده بده

 .سمت طبقات محروم گرایش داشته است

خوب بلده، تنهدا جریدانی بدود کده ایدن        احمد محمود:

. بله، تنها حزبی بود که به این طدرف حرکدت   جوری بود

می کرد. حاال صرف نظر از حرف هایی که می زنندد، آن  

بحث دیگری است که باید جای دیگدر تکلدیفش روشدن    

بشود. نویسندگانی که از درون این جریان پیددا شددند،   

همین گونه می اندیشیدند، شما نگاه کنیدد... بدیش تدر    

د، و بعد قلم بده دسدت   کسانی که عضو این سازمان بودن

گرفتند، این نوع تفکر را داشدتند. حداال بدا کدم و بدیش      

اختالف. البته جدا بکنیم کسانی را که حاال بریدند، جدا 

 شدند، نپسندیدند یا مخالفت کردند، آن ها مسیر 
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دیگری رفتند ولی آن هایی که در این تفکر باقی ماندند، 

اندیشده را حفدظ   حتی اگر جدا شدن، باز بخشی از ایدن  

 کردند که روی کارشان تأثیر گذاشت.

  آقددای محمددود، وقتددی جددوان بودیددد، تحددت تددأثیر چدده

 نویسنده ای بودید؟

وضع ما جوان ها بدا جدوان هدای امدروز      احمد محمود:

خیلی متفاوت بود. امروز جوان هایی که دسدت بده قلدم    

می برند امکانات زیادی دارند. حداقل امکان آن هدا ایدن   

چهارتا نویسنده هست، می روند پیش شان می  است که

نشینند، صحبت می کنند، داستان هاشدان را مدی برندد    

 می دهند آن ها هم می خوانند، اظهار نظر می کنند.

 بله، کالس های قصه نویسی هم تا حدودی هست. 

زیاد هست. مدا ایدن هدا را نداشدتیم. در      احمد محمود:

ا نبود. تنهدا،  شهرستانی زندگی می کردیم که این چیزه

 روزنامه داشت. روزنامه و کتاب که از مرکز می آمد.

 شما در اهواز ساکن بودید؟ 

در اهواز زندگی مدی کدردم، بلده. مددت      احمد محمود:

کوتاهی آبادان هم بودم. شاید اولدین آثدار جددی را کده     

 45-41بدود. پدیش از آن،    "هددایت "خواندم، کارهدای  

را مدی خوانددم.    "محمد مسدعود "سالم که بود، کارهای 

همان روزنامه نگار معدروف، سده چهارتدا کتداب منتشدر      

د، مدا مدی   کرده بود که چدون آتشدین و تندد و تیدز بدو     

پسندیدیم. وابستگی به هیچ، حزبی، چیزی هم نداشتیم. 

منتها این ها را می خواندیم، لذت می بردیم. ولدی بعدد،   

بده صدورت    "هدایت"به تدریج کشیده شدم به کارهای 

جدی. نمی دانم، شاید هم می شود گفت، کارهای اولیه 

 ام را وقتی نگاه بکنید، این تأثیر در آن هست. اما این که

حاال چه آثاری بر آدم اثر می گذارد، فکر می کنم مهدم  

تر از همه تجربه ی خود آدم هست. خواندن کتداب هدم   

نوعی تجربه ی دیگران است کده مدال خدود مدی شدود.      

خیال می کنم مهم ترین عنصر و مهم ترین عداملی کده   

به کار نویسنده می آید، تجربه ی مستقیم زندگی خدود  

ر دیگران هم تدأثیر مدی گدذارد.    نویسنده است. البته آثا

، "تولسدتوی "، کتداب هدای   "داستایوفسکی"کتاب های 

. به خصوص خیلدی تدو دسدت و پرمدان بدود.      "گورکی"

کتدداب هددای گددورکی را مددی خواندددیم. آثددار بخشددی از  

نویسددندگان روس در اختیارمددان بددود. بعددد بدده تدددریج  

نویسندگان فرانسه و خیلی کدم، نویسدندگان انگلیسدی،    

از آمریکای التین حرفی نبود، یا هنوز مدا نمدی   آن وقت 

شناختیم. از آثار آن ها چیزی ترجمه نشدده بدود. ولدی    

معتقدم آدم راهش را در زنددگی، در تجربده ی زنددگی    

پیدا می کند. آن چه که خیلی اثر می گذارد، این است. 

یکی تجربه ی مستقیم خودم است، یکی تجربه ای کده  

اما تا آن جایی که بتوانم این را از راه کتاب ها می گیرم، 

تبدیل به مال خودم می کنم که درونی بشود. از صدافی  

خودم بگذرد، تبدیل بشود به بخشی از خودم و یکی هم 

شنیده ها است، از دیگران می شنویم. خود این هدا هدم   

می تواند بخشی از تجربده ی آدم باشدد. یکدی عملکدرد     

بده عندوان    خود آدم است و درگیری هدایش بدا آن چده   

)تاثیرشدان  زندگی دور و بر اوست. این ها، در کار نوشتن

 .را می گذارند(

  آقای محمود، شما درست می فرمایید، یعنی آدم وقتی

به گذشته ی خودش نگاه می کند، می بیند اگر چیزی 

یاد گرفته، در لحظه های دشوار زندگی بوده است. گاهی 

تحصیل می فکر می کنم که دانشجویی که در دانشگاه 

کند، در آن زنگ تفریح در واقع زیاد چیزی یاد نمی 

گیرد. در آن لحظاتی که تحت فشار است، ممکن است 

که استاد از او چیزی بپرسد، آن موقع است که دارد یاد 

این نیست که من آمدم،  

نشستم. فکر کردم، انتخاب  

کردم که قلم بردارم به دفاع از 

آزادی، به دفاع از کارگر، قلم  

بردارم به دفاع از پیشه ور و ...  

 نه این ها نبوده، 
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می گیرد. زنگ تفریح الزم است، ولی آن چیزی که 

زندگی ما را می سازد، در واقع آن ساعت های غیر زنگ 

دشواری هاست. وقتی با بچه هایتان سروکار تفریح و آن 

دارید، چه کار می کنید؟ سعی می کنید آنها را با تجربه 

های سخت درگیر کنید؟ یعنی اگر تمام سختی ها، 

زندگی من را ساخت، پس من نباید خودم را در دشواری 

  های تازه بیندازم؟

 
 نه، نه اشدتباه نکندیم. اول بگذاریدد    احمد محمود :

من حرف قبلم را روشن تر بکنم. بعد می رسدم بده   

این تجربده. گفدتم کده جدوان هدای امدروز خیلدی        

متفاوتند، امکانات بیش تر است. بدرای مدا هیچدی    

نبود. هیچی! آنهدایی کده هدم نسدل مدن هسدتند،       

راهشان را خودشان پیدا کردند. ما حتی کتاب هدم  

ز، کتداب هدم هسدت. مدثال ً فدرض      نداشتیم. امدرو 

بفرمایید این کتداب آقدای ابدراهیم یونسدی را هدم      

نداشتیم، خوب این بعد منتشر شده است. یا کتاب 

های دیگری که در این زمینده، در زمینده ی قصده    

نویسی، داستان نویسی و رمان درآمده است، اینهدا  

را ما، اصال ً نداشتیم. مقاله ای در این زمینه نوشته 

شد، یا اگر نوشته می شد نویسندگان شان در نمی 

حدی بودند که چیزی به ما نمی دادند. مهم تدرین  

مجلدده ای را کدده آن روزگددار داشددتیم، مجلدده ی   

بود. فقط این را داشتیم که آن هم ماه به  "سخن"

ماه، دو ماه به دو ماه، یکی به دست ما مدی رسدید.   

ما هم ریدزه ریدزه مدی خوانددیمش. چیدز دیگدری       

شتیم. البته سازمان حزب تدوده ایدران مجالتدی    ندا

داشت. منتها مجالتش جواب گوی این مساله برای 

ما نبود، اگر چیزی پیدا کردیم، ریزه ریدزه بدود. بدا    

چنگ و دنددان، بدا نداخن، کسدی را نداشدتیم کده       

داستان ما را تصحیح کند. ناچار سه نفر، چهار نفر، 

از دور همدیگر جمدع مدی شددیم، مدی خوانددیم،      

همدیگر انتقاد می کردیم. ما هم در حدد همددیگر   

بودیم. چیز تازه ای به هم نمی دادیم. شدناختمان،  

از داستان کمی متفاوت بدود بدا همددیگر. امدا اگدر      

تجربه ی سخت، مدا را مدی سدازد، آیدا شدما بچده       

هایتان را میندازید توی تجربده ی سدخت؟ تجربده    

ربده را  باید بیاید سر خود آدم. آدم اگدر تحمدل تج  

نداشته باشد، می سوزد، ساخته نمی شود. تنداقض  

را این جا را نگاه کنید. ببینید، من گرفتار و درگیدر  

مشکلی می شوم که باید آن را حل کنم تدا بتدوانم   

راه زندگی ام را پیدا کنم. اگر من توان و تحمل آن 

را نداشته باشم و آن ها سدنگینی کنندد بدر وجدود     

من دیگدر راه زنددگی ام را    من، من را می سوزانند.

 نمی توانم پیدا کنم. من تلف می شوم.

 بله، مثل بسیاری از بچه های طبقات محروم. 

چه بسیار تجربه های سنگین زندگی که  احمد محمود:

استعدادهای بسیاری را از بین برده. ولی اگر کسدی بدود   

که توانست و تحمل این تجربه ها را داشدت و از آن هدا   

بهره برد، بله، زندگی را می سدازد. امدا سداختن زنددگی     

فقط تجربه نیست. خیلی راه های دیگر دارد. من تجربده  

که خیلی کارساز است. هر را در مسیر نوشتن می گویم 

چند در مسیرهای دیگر هم کارساز است ولی در نوشتن، 

به گمان من تجربه ی شخصی آدم حرف اول را می زند. 

 چه بسا آدم هایی هستند که خیلی موفق هستند، 

هیچ تجربه ای هم در زندگی نداشته اند اما نه توفیق در 

ولداری امر هنر، بلکه توفیق در امر زندگی شخصی آدم پ

شده اند و زندگی خوب و راحتی دارندد، از نظدر جامعده    

این آدم موفقی است. ولی وقتی وارد زندگیش می شوی 

می بینی اگر تجربه هایی دارند مسیر مالی بدوده اسدت.   

اما به هر جهدت تجداربش آن تجدارب کارآمدد سدنگین      
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سازنده نیست که اگر تحمل باشدد، آدم را بسدازد و اگدر    

 سوزاندتحمل نباشد، ب

نه، من بچده ام را هدل نمدی دهدم بده سدمت تجدارب         .

سنگین، بچه ام خدودش بایدد مسدیرش را پیددا کندد و      

 خودش باید تجارب را از سر بگذراند.

 

    بله، حاال با توجه به این صحبت هایی که فرمودیدد، آیدا

می توانیم دانشکده ای به ندام قصده نویسدی بده وجدود      

ابتدایی و بنیادی را به آنها آوریم؟ و استادان، درس های 

بدهند و بعد این امکان به وجود آید کده فدرد خالقیدت    

 های خودش را در درون آنها مطرح کند؟

مجموعه ای از اطالعات هست که اگر در  احمد محمود:

اختیار عالقه مندان گذاشته شود، در وقتش صرفه جویی 

شده است. نگاه کنید کسی که بخواهد نقاش بشود، اگدر  

یددک کددالس بددرایش داشددته باشددیم، رنددگ هددا را بدده او 

بشناسددانیم )ترکیددب رنددگ هددا، سددایه روشددن هددا، نددور، 

او بشناسانیم(،  پرسپکتیو و سایر عناصر این چنینی را به

در وقتش صدرفه جدویی شدده تدا رهدایش کندیم بدرود        

خودش به تدریج این هدا را پیددا کندد. مجموعده ای از     

عناصر وجود دارد که می شود در اختیارکسی گذاشدت.  

برای این ها می شود کالس تشکیل داد. اما این که ایدن  

کالس نویسنده خلق بکند، نمی تواند. نویسنده، نیار بده  

نَم دارد. پیش از این فکر می کردم ... گورکی هم یک جَ

ما هم «. کار و کار و کار»این حرف را زده بود. گفته بود 

تکرار می کردیم. من هم می گفدتم: کدار و کدار و کدار،     

نویسنده می سازد. امروز می گویم: کار و کار و کدار بده   

اضافه ی جَنَم، یعنی اگر کسی آن جَنَم را نداشته باشد، 

ار و کار و کار تبدیلش می کند به نویسنده، اما چه آن ک

نویسنده ای؟ نگاه کنید، ما گاهی اوقدات داسدتانی مدی    

خوانیم، می بینیم داستان تمیز اسدت. از نظدر سداختار،    

کارش درست اسدت. از نظدر عوامدل، عناصدر، ارتباطدات      

کارش درست اسدت. شدگردها، درسدت اسدت. پاسداژها      

ست. واژه ها، قشنگ، درست است. همه چیزش درست ا

تراش خورده، کنار هم نشسته اند. اما روی خواننده اثری 

نمی گذارند. واژه ها انگار بلور تدراش خدورده ، امدا یدخ،     

آتش نمی زند. حرکت نمی دهد، تکانی نمی دهد. ایدن،  

داستان نویسنده ای است که جَنَم را ندارد. با کار رسیده 

از یک آدم ناشدناس   به این جا، تکه ای، داستان کوتاهی

می خوانید، می بینید عیب و نقص در کارش زیاد است، 

اما تأثیر عجیبی روی شما گذاشته. این، آن جَنَم را دارد. 

اما هنوز کار نکرده تا بتواند آن، کارهایش را تراش بدهد، 

 متبلور کند، تفاوت در این جاست.

کالس، نویسنده درست می کند اما نده آن نویسدنده ای   

آتش بزند. یعنی اگر این جَنَم در وجود کسی نباشد،  که

زحمتش بیهوده است. اما حاال آتش و یخ را به کدار مدی   

برم. منظورم این نیست که داستان باید آتش بزند، گلوله 

ای آتش داشته باشد. نه می خدواهم مدا بده ازای مدادی     

داشته باشم در اینجا که بگویم تفداوت هدا در چیسدت،    

 ست که حافظ می گوید.ا« آنی»همان 

  به واسطه ی زندگی پرحادثه بدرای فدرد   « آن»بله، و آیا

 ایجاد می شود؟

من خیال نمی کنم. انگدار چیدزی بایدد     احمد محمود:

 درون آدم بجوشد.

 برایش تعریف خاصی ندارید؟ 

تعریف خاصدم، همدین بدود کده عدرض       احمد محمود:

است که تعریفش نمدی شدود کدرد.    « آن»کردم، جَنَم و 
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آن اسدتعداد  »چیزی است که آدم را متفاوت مدی کندد.   

یکی «. ذاتی غیرقابل تعریف هر کس برای یک امر خاص

را می بینید انگار سیاستمدار اسدت. در حدالی کده اگدر     

کسی برود و این استعداد سیاسدتمدار شددن را نداشدته    

باشد، دوره های سیاسی را هم ببیند و بیاید، به پدای او  

مدی بینیدد در رشدته ای، اسدتعداد و     نمی رسد. یکی را 

قابلیت های ذاتدی خاصدی دارد، نده ایدن اسدت کده آن       

قابلیت ها و استعداد خودشان خالق هستند، نه اگر روی 

آن کار نشود، می میرد و از بین مدی رود. روی آن بایدد   

کار بشود. آن وقت، همان کدار و کدار و کدار کده عدرض      

 کردم.

   ماکسدیم گدورکی مدی    آقای محمود، زمانی داسدتانی از

خواندم، به طور دقیق یادم نیست که کدام داستان بدود،  

مدن شداگرد ندانوا بدودم و یدک      »ولی اشاره می کرد که 

 «... نانوایی بود که هر وقت

 باشد.« دانشکده های من»مثل این که  احمد محمود:

  باید بخشی از آن باشد .... که هر وقت یک نان بد از آب

ناراحت می شدد، کداری نداشدت بده     درمی آمد، خودش 

 .اینکه این مشتری حاال می برد یا نه

برای او مساله ی مشتری، مطرح نیست.  احمد محمود:

 کارش مطرح است.

   یعنی گورکی آن را به عنوان یکی از درس های خدودش

در زندگی یاد گرفته بود که همیشده بایدد کدار را عدالی     

 .انجام داد

، این نیست. این کسی ولی آن جَنَم که من می گویم

  است که می خواهد کارش را خوب انجام دهد.

      آقای محمود، در زندگی تان چندد حادثده ی مهدم ندام

 .ببرید

چیزی ندارم. من آدم بدی قدراری بدودم.     احمد محمود:

شاید بیست تا شغل عوض کردم. هیچ وقت نتوانستم سر 

  یک شغل بمانم.

 شغل هاتان چه بود؟ 

هایی متفاوت بودند، خیلدی شدغل   شغل  احمد محمود:

ها. شاید بیست تا شغل عوض کردم، اینکده بگدویم چده    

حادثه ای من را جهت داد، چیزی ندارم. شش مداه کدار   

می کردم، نمی توانستم تحمل کدنم، اسدتعفا مدی دادم.    

یک سال آنجا کار می کردم، دو سدال جدای دیگدری. از    

اینکده   شرکت های خارجی گرفته، تا ادارات دولتی، امدا 

بگویم حادثه ای مسیر زنددگی مدن را دگرگدون کدرده،     

 چیزی ندارم.

  می دانم که شما مدتی است که دیگر به طور تمام وقت

 .نویسندگی می کنید

  
بله، از آغاز انقدالب، بدرای اینکده وقتدی      احمد محمود:

انقالب شد، من از کارم استعفا دادم. به شما بگدویم کده   

من قائم مقام مدیر عامل یک کارخانه ی تولیدی بدودم.  

شش تا کارخانه ی تولیدی داشدت در شدش شدهر ایدن     

مملکت. یکی، دفتر مرکزی مان کده در تهدران بدود. در    

اش هدم نزدیدک    همین جاده ی آبعلی و یدک کارخانده  

دفتر مرکزی بود. لباس تولید می کرد برای شرکت نفت. 

لباس کار بدرای شدرکت نفدت، بدرای ذوب آهدن، بدرای       

جاهای این جوری. دیگر لباس جین ..... پنج تا کارخانده  

ی دیگر ..... یکی در زاهدان بود. یکی در ایالم، یکدی در  

ج خرم آباد بود، یکی در گرگان، یکی دیگر هم در سنند

بود. موقعی که انقالب شد، همه چیز به هم ریخت. مدیر 

عامل ما دیگر نیامد. رفت ناپیدا شد. خیلی اصرار کردندد  

به من که به جای مدیر عامل، کار کنم. گفتم: من دیگر 
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کار نمی کنم، تصمیم گرفتم بروم وقتم را صرف نوشتن 

 کنم.

شش ماهی هم حقوق به ما دادند به این امید که بدرویم  

اونجا بنشدینیم، مددیر عامدل بشدویم. حتدی از نخسدت       

وزیری هم آمدند دنبالم. صدحبت کردندد کده آقدا شدما      

بنشینید این جا. شما بهترین کسی هستید کده بدا ایدن    

کار آشنا هستید. قائم مقام مدیر عامل بودید و .... چیزی 

هم در زنددگی شدما وجدود نددارد کده مدا بگدوییم نده،         

مدم و مطلق نشستم پای نوشتن. نپذیرفتم. نپذیرفتم و آ

را « داستان یک شدهر »به مجردی که آمدم شروع کردم 

 بود. 59نوشتم، سال 

  آقای محمود، از دوران گذشته برای ما بگویید. زمانی که

در شرایط بسیار سختی به سر می بردید و با وجدود آن  

سختی ها نویسندگی می کردید. چون می دانید که بده  

نی برای جوانانی که می خواهندد  خصوص در شرایط کنو

کار نویسندگی یدا کدار علمدی و هندری انجدام بدهندد،       

 .شرایط سخت است

 
باید تحمدل بکنندد، ببینندد مدن عدرض       احمد محمود:

کردم آدم بی قراری بودم. هر روز یک اداره ای بودم. بدا  

این وجود هر اداره ای کار می کدردم، کارهدای سدنگین    

لیت زیاد. فرض کنیدد در کدار   داشتم و کارهایی با مسئو

اخیرم که سه، چهار سال طول کشید، ده ساعت کار می 

کردم. قدائم مقدام مددیر عامدل شدش تدا کارخانده کدار         

سنگینی است. با حدود سده هدزار تدا کدارگر و کارمندد.      

دیگر تولید هم چیزی اسدت کده خدودش را نشدان مدی      

 دهد. تولید، کار اداری نیست که نامه نوشته شد یا نشدد 

.... تولید می گوید این کارخانه بایدد روزی هدزار دسدت    

لباس بدهد. سر ماه که شدد شدما سدی هدزار، بیسدت و      

چهار هزار دست، بیست و شش هزار دست بایدد لبداس   

داشته باشی. خوب، من صبح مدی رفدتم. سداعت سده و     

چهار که می آمدم خانه، خسدته و کوفتده، چیدزی مدی     

مدی نشسدتم پدای     خوردم، استراحت کوتاهی می کردم.

بعد از نصفه شب. بعدد   ۳کار نوشتن و خواندن تا ساعت 

 1بیددار شدوم و راس سداعت     ۶می خوابیدم که سداعت  

سرکار باشم. باید تحمل کرد. به ویدژه در شدرایطی کده    

آدم ناچار است برای تامین هزینه ی زندگیش کار کندد.  

به من که آن وقت چیزی نمی دادند، حق تدالیفی نمدی   

همسایه »اولین حق تالیف خوبی را که گرفتم، از  دادند.

شدروع کدرده بدودم.     1۳را سدال  « همسایه ها»بود. « ها

آماده ی چاپ شده بود. منتهدا امکدان چداپش     15سال 

نبود. آن وقت ها مثل این که کسی رمدان بدزرگ چداپ    

آمدددم سدداکن تهددران شدددم.  15نمددی کددرد. مددن سددال 

ه هدایی از آن را  را هم همراهم آوردم. تکد « همسایه ها»

دادم به عنوان بخشی از رمان منتشر نشدده ی همسدایه   

را  1۶سدال  « فردوسدی »ها در مطبوعات چاپ شد. شما 

 59نگاه کنید. آن را می بینید و سرانجام ماند تدا سدال   

این کتداب را بده همدت آقدای دکتدر یونسدی انتشدارات        

چاپ کرد و استقبال شد و حق تالیف خوبی « امیرکبیر»

آمداده ی   15..... این کتاب برخالف اینکده سدال    گرفتم

 99سال،  99، یعنی 19چاپ بود، االن چه سالی است؟ 

سال است این کتاب آماده ی چاپ بوده، دو بدار امکدان   

چاپ را داشته در این مملکت. زمان حکومدت قبدل، بده    

عنوان یک کتاب سیاسی ضد حاکمیدت اجدازه ی چداپ    

مبتدذل اجدازه چداپ    نداشت. حاال به عنوان یک کتداب  

ندارد. ماه های آخر حکومت شاه که متزلزل شده بدود و  

فرصتی برای این کار را نداشت، این کتاب چاپ شده تدا  

خواستیم یک چاپ تازه بزنیم،  ۶۱، که باز سال 51سال 

ایجاد شد و بخش نامه شد و در بخش نامه اسم « ارشاد»

د آمد که این کتداب مبتدذل اسدت و نباید    « همسایه ها»

  چاپ بشود.
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      آقای محمود، من شنیدم که ایدن کتداب شداید یکدی از

بزرگتددرین تیراژهددا را در رمددان هددای چدداپ شددده دارد، 

 درست است؟

این کتاب را تا آن جایی که اطالع دارم،  احمد محمود:

هزار نسخه ازش چاپ شده است.  ۳5۱چیزی در حدود 

هزار آن را که خود امیرکبیدر چداپ کدرد و     4۱۱حدود 

چند چاپ هم قاچاق شد. تیراژ وسدیعی داشدت. همدان    

موقع چاپ ، قاچاق شد که امیرکبیر نمونده اش را پیددا   

کرد، چاپ کننده اش را هم گرفدت و کتداب هدا را هدم     

ضبط کردند، اوایل انقالب بود و .... ولدی بعدد بداز چداپ     

شد، هنوز هم نگاه می کنید زیراکسش هست توی بازار. 

 ماده.زیراکسی نو، تمیز، آ

 .بدون حق تألیف برای شما 

بله آن دیگر .... )خنده( من حق چیدزی   احمد محمود:

هزار تا را حق تالیف گدرفتم، بقیده    4۱۱در حدود مثال ً 

اش را نگرفتم دیگر، نه و این کتاب، کتابی است که چده  

بگویم، بدترین ظلم ها بده آن شدده، بیشدترین اقبدال را     

سی، به آلمانی که بده  داشت، چاپ شد. ترجمه شد به رو

تازگی خانم دکتر لطفی ترجمه کدرده اندد. خدانم دکتدر     

لطفی! من اشتباه نمی کنم خبر دارم که به کُدردی هدم   

 ترجمه شده است.

 مترجم کُرد را نمی شناسید؟ 

 نه. احمد محمود:

 مترجم روسی را چطور؟ 

تیدراژ اول  «. کاندی یِدرا »بله، خانم دکتر  احمد محمود:

پنجاه هزار جلد و رادیو مسکو دربداره ی  مشخص است. 

آن صحبت کرده. من اطالع نداشتم که این ترجمه شده 

است. دوستان به من گفتند که همچندین چیدزی را مدا    

هزار جلد چداپ   5۱ضبط کردیم، به من دادند، فهمیدم 

شده و خیلی سریع فروش رفته و من وقتی که فهمیددم  

 یک کپی از آن خواستم.

 .ردید خوشبختانهکه به دست آو 

نه، با فالکت گیدرم اومدد. نوشدتم بدرای      احمد محمود:

نوشتم: آقدا ایدن کتداب مدا     «. بزرگ علوی»آقای علوی، 

آنجا چداپ شدده، نسدخه ای ازش ندداریم. شدما آن جدا       

هستید دسترسی دارید به این روس ها. مکاتبه کرده بود 

. اون پروفسور روسی دیگر .....« پروفسور »با کسی به نام 

که فارسی هم می داند اسدمش یدادم رفتده، حداال بعدد      

اسمش یادم می آید. خود ایشدان بدرای مدن یدک جلدد      

فرستاد و یک نامه نوشته بدود بده خدط فارسدی و زبدان      

فارسی. نوشته بود که من هر چه گشدتم، پیددا نکدردم.    

رفتم پیش ناشرش. یک نسدخه داشدت، برداشدتم بدرای     

م کده آقدا چدرا ایدن     شما فرستادم. بعد من برایش نوشت

کتاب که این جور اسدتقبال شدده، تجدیدد چداپ نمدی      

شود؟ نوشت که اینجا ناشران تاجرهای خدوبی نیسدتند.   

برایش نوشتم این امر که تجدارت نیسدت! امدر فرهنگدی     

است آقا. این امر فرهنگی است اصال ً ربطی بده تجدارت   

ندارد. کتابی است، استقبال شده خوب باید آن را چداپ  

  کرد.

 

 آقای محمود، چه سالی منتشر شد؟ 

در دوران اتحداد جمداهیر شدوروی بدود.      احمد محمود:

 .4199سال انتشارش اینجا هست، 

 آقای محمود، به زبان آلمانی در چه سالی منتشر شد؟ 

 منتشر نشد. آلمانی ترجمه شد. احمد محمود:

 کُردی را هم اطالع ندارید؟ 



 4911/ دی 41دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ   دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا

محمود احمد با گویی و گفت 86   

 

تعداد محدودی  کُردی را چرا، مثل اینکه احمد محمود:

چاپ کردند. هفت، هشت، ده سال پیش گویا. کسی بده  

 شنیدم ترجمه اش کرده، ولی .....« همه باقی»نام 

 در کجا؟ در کدام کشور؟ در ایران؟ 

در عراق، کردستان عراق. بلده، کردهدای    احمد محمود:

 عراقی. ولی نسخه ای از آن را ندیدم، فقط شنیدم.

  از همسرتاناز خانواده تان بگویید و. 

مدن زن خیلدی متحملدی دارم. یدک زن      احمد محمود:

سنتی بسیار متحمل. خیال می کنم، اگر زن من قددری  

متجدد می بود، اصال ً با من سازگار نمی شدد. اصدال ً بدا    

من زندگی نمی کرد. زن سنتی متحملی دارم کده همده   

ی اینها را به راحتی تحمل کرد. االن خودش به من می 

آمدی می نشستی آن گوشه، کار به کار هدیچ  گوید می 

کس هم نداشتی، مدا همدین جدور برایدت غدذا درسدت       

کردیم، چایی دم کردیم و تو هم هیچ کاری نداشدتی بدا   

ما )خنده( و بچه ها را بزرگ کردم. خوب من وقتی رفتم 

 زندان، او بچه ها را باید بزرگ کند دیگر )خنده(.

 

 ؟آقای محمود، شما زندان هم بودید 

 بله، زندان و تبعید بودم. احمد محمود:

 برایمان توضیح دهید. 

چه توضیحی دارم برای شما بدهم. مدی   احمد محمود:

شود گفت چیزی در حدود چهار سال و نیم، نزدیک پنج 

 سال زندان و تبعید بودم.

  یا بعدها؟ 9۳بعد از سال 

تا سدال   9۳. بعد از سال 9۳بعد از سال  احمد محمود:

 گرفتار زندان و تبعید و این چیزها بودم.من  9۶

    از آن دوران خدداطره ی خاصددی نداریددد؟ بدده احتمددالی

 .محصول آن دوران است« داستان یک شهر»

نتیجده ی  « داسدتان یدک شدهر   »بلده،   احمد محمیود: 

تجارب آن موقع است. دوران تبعید من در بندر لنگده و  

ب زرهی، موقعی که افسران حز ۳دوران زندانم در لشکر 

توده ایران را تیرباران می کردند. می شود گفت، در یک 

جدا بدودیم. در پاسددارخانه زنددگی مدی کدردیم. اینجدا        

انفرادی بود. یک راهرو بود که همه اش انفرادی بود. یک 

دستشویی داشت انتهایش یک اتاق داشت که عمومی ها 

در آن زندگی می کردند. انتهایش هم یک حیاط خلوت 

داشت که در محوطه بداز مدی شدد، مدا      بود. یک در هم

برای دستشویی و این چیزها مدی آمددیم اینجدا. حیداط     

خلوت. از جلوی این سلول ها می گذشتیم. گاهی اوقات 

هم چهار کلمه با آنها صدحبت مدی کدردیم. تدوی یدک      

پاسدار خونه با همدیگر زندگی می کردیم. گدروه اول را  

ست صدای اولین هم که تیرباران کردند ما بودیم، یادم ه

 گلوله که بلند شد، نگاه ساعتم کردم. شش بود.

  آمده« داستان یک شهر»این دقیقا ً در... 

 بله، آمده. احمد محمود:

  آقای محمود، در حال حاضر چه جوری کار می کنید؟

زندگی تان االن چه گونه می گذرد؟ چه ساعتی کار می 

 کنید؟ چه ساعتی مطالعه می کنید؟

ن اغلب صبح های زود بیدار می شوم. م احمد محمود:

صبحانه ای  5/1، 1ساعت شش بیدار می شوم ساعت 

می خورم و .... هفت و ربع، هفت و نیم، در این فصل که 

هستیم، البته وقتی فصل فرق می کند، ساعت هم فرق 

می کند. ولی در این فصل داریم به طرف پاییز می 
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ه ام. کار حداکثر من پشت میزم نشست 5/1رویم، دیگر 

 نوشتن را صبح ها انجام می دهم

می روم  بعد از ظهر صدایم می کنند. 5/4حاال تا ساعت 

باال ناهار می خورم. ناهارم را که خوردم می آیم پدایین،  

یک استراحتی می کنم یک ساعت تا ساعت مثال ً فرض 

بعد از ظهرها را گذاشته ام بدرای مطالعده، مگدر     9کنید 

مطلبی باشم که نیداز باشدد بعدد از    اینکه درگیر نوشتن 

ظهر هم روی آن کار کنم. واال بده طدور معمدولی بعدداز     

ظهرها را مطالعه می کنم و به دیدار دوستان می گذرانم 

شب  5/1که عصرها گاهی می آیند این جا. ولی دیگر از 

 کار را تعطیل می کنم. 5/1تا  9می روم باال. بین 

 مطبوعات را هم می خوانید؟ 

یدک روزنامده ی عصدر را مشدترکم کده       محمود:احمد 

مرتب برایم می آید. روزنامده ای اسدت کده دایدم آن را     

دارم. به اضافه ی این روزنامه های دوم خردادی که یکی 

 دو تایش را در روز می بینم.

  بسددیار خددوب، مددی خواسددتم خددواهش کددنم دربدداره ی

وضعیت داستان نویسی کنونی صحبت بفرمایید؟ ... آثدار  

 جوانان را می خوانید؟

نه همه را. ولی تعدادی از نوشته های  احمد محمود:

جوان های امروز را می خوانم. غالب جوان هایی که 

دست به قلم برده اند، بچه هایی هستند که جبهه بوده 

اند و درباره ی جنگ می نویسند. کم تر هستند که 

درباره ی جنگ و جبهه ننویسند. البته کسانی را هم 

اریم، جوان هایی که بچه ی جنگ و جبهه نیستند، باز د

می نویسند. تعدادشان به نسبت آن ها خیلی کم تر 

است. بین این جوان هایی که جنگ و جبهه بوده اند، 

چیزی نمی دیدم. اخیراً دیدم. حق هم دارند. باید یک 

تجربه ای پشت سرشان باشد، یک زمانی باید بگذرد، 

یواش یواش. من خیال می کنم یک تمرینی باید بکنند 

اگر روزی قرار بشود درباره ی جنگ نوشته بشود، همین 

بچه ها باید بنویسند. همین هایی که در جبهه بودند. 

همین هایی که در جنگ بودند و تجربه اش کردند. به 

 تازگی دو تا رمان از این ها خواندم. 

ممکن است چاپشان زودتر باشدد، دو سدال پدیش بدوده     

یا سه سال پیش ولدی مدن بده تدازگی ایدن هدا را       باشد 

خواندم. بین این ها از این دو رمان خوشدم آمدد. خدوب    

کار کرده اند. البته این قضاوتی را که من دارم قضداوتی  

نیست که بگویم حتماً دارم درست می گویم. نه چه بسا 

این دو تا رمان را اگر من خوشم آمده، دیگران خوششان 

را که من حس می کنم، استنباط می نیامد. ولی آن چه 

کنم، بین این رمان هایی کده بده دسدت مدن رسدیده و      

خواندم از دوتایش خوشم آمده. می بینم در ایدن چهدره   

ها، به ویژه در چهدره ی یکدی شدان نویسدندگی خدوب      

وجود دارد. به ندرت کدار خدوب مدی بیدنم. بده نسدبت       

تعدادی که می نویسند، کدار خدوب عرضده نمدی شدود.      

ی ها هستند که می نویسند، ولی به واقدع ننویسدند   خیل

بهتر است. اما خدوب بدین آن هدا هدم پیددا مدی شدوند        

 کسانی که اهل کار هستند.

 
     آقای محمود، آدم اکثر آثار شما را که مدی خواندد، مدی

بیند درباره ی مردم جنوب می نویسید. سعی می کنیدد  

بیاوریدد،  که لهجه ها آن ها را هم هم چنان در آثارتدان  

من می دانم که االن شما سال هاست در تهران زنددگی  

می کنید. ارتباطتان را چه گونه با مردم آن جا حفظ می 

کنید؟ و مثالً به لهجه امروز آن ها هم تسلط دارید و می 

 توانید از زبان امروز مردم جنوب استفاده کنید؟

خوب من ارتباطم با جنوب برقرار اسدت.   احمد محمود:

وم آنجا، مسافرت می کنم. می مانم. یدک مداه، دو   می ر

ماه ... با مدردم ارتبداط دارم... مدن آن جدا را بهتدر مدی       

شناسم. با وصف این کده خیلدی وقدت اسدت در تهدران      

زندگی می کنم، آن ها را هنوز بهتر می شناسدم و بعدد   



 4911/ دی 41دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ   دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا

محمود احمد با گویی و گفت 88   

 

هم معنی این حرف این نیست کده مدن دربداره ی غیدر     

ن دارم که مربوط به غیدر  جنوب نمی نویسم. چرا، داستا

جنوب است. بده ویدژه ایدن رمدان اخیدر را کده نوشدتم،        

سددرزمینش سددرزمین جنددوب اسددت، گددرم اسددت. امددا   

موضوعش موضوع جهانی است. یعنی همده جدا ممکدن    

است اتفاق بیفتد. همه جایی ممکن است اتفداق بیفتدد،   

 در تهران، در شمال.

  ر جدی در از اعتبا "مدار صفر درجه"با توجه به این که

جامعه ما برخوردار است، مقداری درباره ی شرایط تولدد  

 .این رمان برای ما بگویید

نمی توانم چیز دقیقی بده شدما بگدویم.     احمد محمود:

اصالً نمی توانم بگویم یک رمدان چده گونده متولدد مدی      

شود. گاهی اوقات جمله ای ممکن است موجب پیدایش 

، نشود. من یک رمان بشود. گاهی صد صفحه مطلب هم

یادداشت های زیادی برای خودم برمی دارم. این کشدور  

را نگاه کنی پر از یادداشت است. هر کدامشان به دلیلدی  

بوده؛ که ممکن است مأخذ یک داستان باشند، یعنی به 

مدار صفر "اصطالح جان مایه ی یک داستان شوند. این 

را با خودم قرار گذاشته بودم، موضدوعش را هدم    "درجه

مدی خواسدتم بیسدت تدا      "یارولی سلمانی"شتم، این دا

قصه هدای محمدد   "داستان کوتاه پیوسته بنویسم به نام 

را مدی   "محمدد سدلمانی  ". هدف این بود. این "سلمانی

شناختم. شکل و شمایلش را، خلق و خدویش را، کدارش   

را، روابطش را، جامعه اش را، ارتباطاتش را، همه را مدی  

ب آمده بود. یعندی دیددم کده    شناختم و به نظر من جال

این، ظرفیت داستان شدن دارد. اما نه آن ظرفیتی را که 

صفحه رمان را روی دوشش حمل بکند.  5۱۱یک دفعه 

 دیدم 

صددفحه ای  45، 4۱ایددن ظرفیددت را دارد کدده داسددتانی 

بشود. فکر کردم بیست تا داستان کوتاه، موضدوعاتش را  

قصده  "به نام  هم داشتم. بیست تا داستان کوتاه پیوسته

. شروع کردم نوشتن. اولیش را کده  "های محمد سلمانی

نوشتم دیدم این آقای یارولی دارد شانه خالی می کند از 

زیر این بریده بریده. می گوید که من ظدرفیتم بدیش از   

این حرف هاست که تو فکر کرده ای. من آن نیستم که 

با بیست تا تکه ی کوچولو مدرا تمدام کندی. مدن آدمدی      

تم که خیلی کارها می تدوانم بکدنم. رفدتم دنبدالش.     هس

دیدم که این آدم، با آدم هدایی تدوی زنددگیش ارتبداط     

دارد، وارد می شوند، خود آن ها ظرفیت هایی دارند. شد 

. حرکت کدردیم رفتدیم.   "مدار صفر درجه"جان مایه ی 

 به همین سادگی.

  می دانید که به ویژه در جهان سوم، نویسنده در معرض

 ...اع فشارهای اقتصادی است. شما هم حتماًانو

 بله هستم. بله. احمد محمود:

حداقل چیزی که برای من خیلی مهم است چگونگی رو  

 .به رو شدن شما با این دشواری هاست

با کدام دشواری ها؟ با مشکالت زندگی؟  احمد محمود:

خوب، تحمل می کنم. چکارش بکنم؟ کاریش نمی توانم 

تحملش کنم. فقدط بایدد متحمدل بدود. بلده،      بکنم. باید 

مشکالت زیاد است بده خصدوص بدرای آدم هدایی مثدل      

بنده. من به آن ها می خندم، مشکالتی هست آدم بایدد  

 تحمل بکند، هیچ راهی هم نیست.

 

 
 با سپاس از سرکار خانم ژاله صمدی -[4]

 به فهرستبازگشت 
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 ناصر رحمانی نژاد در گفت وگو با بهرخ بابایی
 

 

 

 ، آلمان«فستیوال تئاتر ایرانی در کلن»نژاد با بهرخ بابایی، بازیگر، کارگردان و سرپرست گفتگوی ناصر رحمانی

ناصر: بهرخ عزیز، بیست و پدنج سدال از تدالش مسدتمر     

بیست و پنجمین فستیوال تئاتر ایرانی کلن  شما گذشته.

و مدن خوشدبختانه در فسدتیوال     دیشب به پایان رسدید 

ای هدا را دیددم. مجموعده   امسال حضور داشتم و برنامده 

های بسیار متنوع و رنگارنگ و کارهای مختلف با موضوع

ای بسیار درخشان تا کارهای آماتوری و متفاوت. از کاره

داندی کده ایدن    کنم تو بهتر از من مدی ضعیف. و فکر می

بدا توجده    ی توانایی تئاتر تبعید است.مجموعه، مجموعه

ها نزدیک به چهل سال تبعید و ای که ما ایرانیبه تجربه

ایددم و نهادهددای فرهنگددی مختلددف،   مهدداجرت داشددته 

هدا، نشدریات   هدا، مجلده  کتابها، انتشار ها، کانونانجمن

هدا  های تئاتری مختلفی که طی این سالگوناگون، گروه

اندد. و عمومداً بده دلیدل عددم امکاندات و       به وجود آمدده 

شود، مشکالتی که در تبعید و مهاجرت بر ما تحمیل می

. ولدی  اند دوام بیاورندد و عمرشدان کوتداه بدوده    نتوانسته

ال دوام بیداورد و  فستیوال شما توانسته بیست و پنج سد 

یک تماشاچی قابل اطمینانی بده وجدود آورد کده همده     

آیند. من، با توجه به این که در ساله به این فستیوال می

ام کدار بکدنم و مشدکالت    ها کوشش کردهتمام این سال

موجود را به حداقل برسانم، آن هم در مقیاس یک گروه 

کده ایدن   اید، باید بگدویم  نه در مقیاسی که شما توانسته

همددت شددما قابددل سددتایش و قابددل تأمددل اسددت. مددن   

خواهم بدانم که خود تو چگونده ایدن امدر را توضدیح     می

بینیم آییم برنامه را میعنوان تماشاگر میدهی؟ ما بهمی

رویم و از مشکالت پشت صحنه خبدر ندداریم، امدا    و می

دانیم که خیلی پیچیده اسدت. برگدزاری   طور کلی میبه

ی اقالً پنج تا شش مداه کدار مسدتمر    تیجههر فستیوال ن

است؛ غیر از این که من شاهد هستم از همین امروز که 

فسددتیوال تمددام شددده و اولددین روز اسددتراحت توسددت،  

ات مشغول برگزاری فستیوال بیست و ششم است و ذهن

خدواهم  دنبال پیدا کردن محل جدید هستی. من مدی به

و  هدا ها، نگرانیکه تو این بخش پوشیده و پنهان فعالیت

شدود  تالشی که به چند شب برگزاری فستیوال ختم می
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گدددددذرد، نزدیدددددک بشدددددویم. فسدددددتیوال مدددددیرا توضیح بدهی تا ما به آنچه که در ورای این چند شب 

 

 

 زاده و بهرخ بابایی زاده، مجید فالح از راست به چپ؛ بهزاد فالح

توانم از اینجا شروع کنم، قبدل از  میکنم میفکر  بهرخ:

این که به مشکالت برسم. اگر بخواهم بگدویم چدرا ایدن    

گدویم کده   میاز مجید  یک جمله فستیوال پایدار مانده،

تئدداتر امددری اسددت خطیددر و »ای نوشددته بددود: در مقالدده

. تئاتر خوشبختانه ما هر دو بر این عقیده بودیم«. حیاتی

نیسدت.  می نیست. درواقع اساساً سرگرمی سرگربرای ما 

ی ماست و تا جایی که امکان داشته، واقعاً آن تئاتر حرفه

را درک کردیم، همین همیشه پایه و  امر خطیر بودن آن

مدان و  های گروهاساس کار تئاتری ما بوده. چه در تولید

وقدت در کندارش   چه در کار برگزاری فستیوال. خب، آن

های با پشتکاری بودیم. حاال از ظاهراً آدم هم هر دوی ما

فستیوال که بگذریم، وقتی که ما از ایران خدارج شددیم   

ابتدا به افغانستان رفتیم، شاید باور نکنید، ولی ما اولدین  

مجید مرداد ماه خارج شدد و   -ماه مهری که انجا بودیم 

یعنی درکمتر از یک ماه ونیم برای سدالگرد   -رفت آنجا 

نمایشنامه نوشت و اجرا کرد. بین همه فقدط مدن   حزب 

در  های غیدر تئداتری بودندد   بازیگر بودم، و بقیه از جوان

خواهم بگویم که تئاتر برای ما، هدر دوی  میدور وبرش. 

مدددا، چیدددزی نبدددود کددده مدددثالً بگدددوییم، حددداال بددده  

مون تئاتر را بذاریم کنار؛ حاال بگدذار ایدن   خاطرگرفتاری

مدون را بدزرگ کندیم. مدن     بگذار بچه کار را بکنیم، حاال

خوان است چطور وقت نفهمیدم کسی که آوازهواقعاً هیچ

همین درک از اهمیت و ضرورت تئداتر و   تونه نخونه؟می

پشتکار، وعالوه بر آن، یک عامل مهم دیگدر هدم وجدود    

داشت، که آن تقسیم کار بین ما دونفر بدود. مدن خدب،    

و از اول هدم همدین    بیشتر در کار عملی متمرکدز بدودم  

طور بوده. اما مجید دائم در حدال نوشدتن بدود و سدواد     

اش هم بده معندای واقعدی پاسدخ همده چیدز را       تئوریک

داد. مددا دو نفددر شدددیم مکمددل هددم. وقتددی مجیددد  مددی

کدردم، و  مدی کرد مدن بدازی   مینوشت یا کارگردانی می

کدنم  مدی کدردیم. فکدر   مدی خیلی قشنگ همدیگر را پر 

ها، که شاید خیلی تصادفی ما در کنار هم ی اینمجموعه

البته تصادفی هدم نبدود، آشدنایی مدا، در      -قرار گرفتیم

ی هنرهای دراماتیک بدود و هدر دوی مدا اهدل     دانشکده

تئاتر بودیم وقتدی همددیگر را دیددیم، خیلدی عاشدقانه      

ازدواج کردیم و تا آخر هم این زندگی ادامه پیددا کدرد.   
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خواهم بگویم زندگی ما همیشده  میامیدوارم فکر نکنید 

خداطر کدار نزدیدک،    نده، اتفاقداً بده    گل و گلسدتان بدود.  

شد، ولی مهم ایدن بدود   میمشکالت در خانه هم بیشتر 

که در کنار زندگی زناشویی، در کنار تمدام مشدکالتش،   

 واقعاً ما خالق زندگی کردیم.

پیددایش آن هدم از    ولی در مورد فستیوال بایدد بگدویم،  

وارد آلمان شددیم،   4191اینجا بود که ما وقتی در سال 

کار تئاتر تقریباً راکدد بدود و مدا تقریبداً اجرایدی ایراندی       

شدروع کدردیم بده کدار. اولدین       ندیدیم. به هرحدال، مدا  

سدئله هدم بدود،    کار،خیلی کار موفقی بود. منتهدا ایدن م  

ی وقتی که ما به آلمان رسیدیم عالوه بدر کدار و تجربده   

تئددددداتری در 

ی ایران، تجربه

شش سال کار 

مداوم تئداتری  

 ی عظیم.یک تجربه .در افغانستان پشت سرمان بود

برد. هر چده کدار بیشدتر    میاینها خب توانایی آدم را باال 

پیدا کدرده  رود. شناخت  میبشود توانایی آدم هم باالتر 

با کی چه کار بایدد بکندیم. مدا کده بده اینجدا        بودیم که

رسیدیم، گفتم وقتی با رستم و سهراب اولین کارمدان را  

که شروع کردیم، از همینجا میتوانم بگویم، همان سوالی 

شدروع. حتدی، آقدای دکتدر      که تو گفتی، همان جا گارد

 ای داشت به نام رودکی،آنجا یکی بدا خوشنام یک نشریه

شان را کده  اسم مستعار بیژن دانا؟ نوشته بود: اینها نقش

توانسدتند بخوانندد.   بلد نبودند، حتی از روی کتاب نمدی 

البته ما فهمیدیم کیست که خوشبختانه بدرای مدا مهدم    

ولی  های بعدی ما بازی کرد!هم نبود و همان آدم در کار

آور بود، که مدثالً  خیلی از تماشاگران هم برایشان تعجب

 شود تئاتر اینجوری ساده و بی تکلف هدم باشدد!  میمگر 

باور کن ناصدر، وقتدی نمدایش     کنم.واقعاً مبالغه نمی من

رفتند بیرون. منتظر بودندد  شد، تماشاگران نمیمیتمام 

خواسدت حدرف   مدی ماندندد، دلشدان   بشنوند، منتظر می

توانسدت خیلدی چیزهدا را    بزنند. و خب، مجید هدم مدی  

ده و راحت توضیح بدهد، و تماشداگر بدرایش   و سا علمی

  جالب بود.

یدک قسدمت از    اتفاقاً، در مراسم اولین سدالگردِ مجیدد،  

ای با مجید را نشان دادیم. یک آقایی از ویدیوی مصاحبه

ی دوستمان. پزشک جدراح  آمریکا مهمان آمده بود خانه

چقددر دلنشدین    بود در ایالت میشیگانِ آمریکا، او گفدت 

ای که زنند، چقدر با طمانینه! این بیست دقیقهمیحرف 

برای من مثل درس دانشگاهی بود.  ن صحبت کردندایشا

خاطر دارند، مجید قبل از اجرا همیشده  دوستان حتماً به

ها، تماشاگرن آمدندد تواندایی   بچه»گفت: میبه بازیگران 

طور کدار  واقعاً هم همین« تان راشما را ببینند نه ناتوانی

رسدتم  »هایمان را برصحنه ریختیم. بعد ازکردیم، توانایی

سالم و خداحافظ »که نوشتۀ خود مجید بود، « و سهراب

را دست گرفدت بدا مدن و شداپور     « ی اتول فوگاردنوشته

سلیمی. خب، من هدم دو نمدایش کودکدان انجدام داده     

بودم. که یکی در نطفه خفه شد البتده! بعدد از اون هدم    

ازمحمدد   -کمددی ایراندی   –کمدی اخدوی زاده  »مجید 

رضا رشدیدپور را در رل زن   را شروع کرد.« علی افراشته

حاجی گرفت، خیلی کار شدیرینی بدود و نمدایش غوغدا     

 کرد.

وقت نفهمیدم من واقعاً هیچ

خوان است کسی که آوازه

تونه نخونه؟میطور چ  
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پنج نمایش در رپرتوارمان داشتیم کده همده در    حاال ما

ی عاً دنبال امکان اجرای مجموعده حال اجرا بودند. و طب

هایی که با دوستان داشته ها بودیم. مجید در صحبتکار

ی نمایش ایرانی، یک فستیوال که بیایید یک هفته میگه

دوستان استقبال کدرده بودندد. بعدد از     بگذاریم و ظاهراً

اون هم روزی را تعیین کرد و به همه خبر داد که فدالن  

ته فویر واخه( جمع شویم. آنجدا  روز درمرکز فرهنگی )آل

بدود،   4111هشت نفدر بدودیم، تابسدتان سدال     -ما هفت

رفتیم توی حیاط نشسدتیم کده صدحبت کندیم. مجیدد      

ها بیایید یک هفته نمدایش ایراندی بگدذاریم،    گفت، بچه

نمایش داریم، پانتومیم داریم، رقص تئاتر داریم، نمایش 

اس هدا را بدر اسد   کودکان هم داریدم. مجیدد ایدن حدرف    

بافی؛ یکی گفت و نه بخاطر تئوریمیامکانات موجودمان 

برگشت گفت که پانتومیم تئاتر نیست، رقص  از همکاران

تئاتر هم تئاتر نیست. مجید گفدت کدی میگده ایدن رو؟     

گفت من و همسرم لیسانس تئداتر داریدم وهدر دومدون     

نظدر شدما تئداتر    مجید گفت پس به .نظر هستیمصاحب

گفت تئاتر بایدد مدتن داشدته باشده.     چیست؟ دوستمان 

هرحال این یک نوع تعریف ازتئاتر هسدت،  مجید گفت به

پروانده   هدا اصدالً مدتن ندارندد.    ولی اآلن خیلی از نمایش

حمیدی که بدا کدار رقدص تئداتر در جمدع حاضدر بدود        

برگشت گفدت، ولدی رقدص، مدادِر تئداتره، چطدور شدما        

هدا  ین چیزگین نباشه. گفتند همینه که هست، اگر امی

باشه ما نیستیم. مجید هم گفت ولی این چیزها خواهند 

بود. آنها گفتند پس ما نیستیم، و بلند شددند رفتندد. از   

اونجا به بعد تا شروع فسدتیوال اخدتالف دیگدری پدیش     

نیامد. پانتومیم را قرار بود محمود میرزایی اجرا کند کده  

 هددا در کددارش خیلددی فعددال بددود. او هددم آن روزآن روز

توانست بیاید و گفتده بدود حدرف شدما حدرفِ مدن       نمی

هست. اوایل که ما آلمان آمدیم خیلی به ما کمک کدرد.  

هدم  « خاله مرجان و خروسش»در نمایش کودکان من، 

بازی خیلی قشنگی کرد. ببخشید حاشیه رفدتم. بده هدر    

ها رفتند، ماندیم مجید، من، رحیم فتحی، پروانه حال آن

شاید یکی دو نفر دیگر که یادم حمیدی، علی رستانی و 

هدا را  حدرف  نیست. طبعاً فضا یک مقدار کدر شدد. ولدی  

ها را گذاشتیم و مجید فدوری کدار را شدروع    زدیم و قرار

کرد. اولین کارش بستن قرارداد با تئاتر اورانیا برای شش 

درصد از فروش  9۱ روز بود در ماه نوامبر، با شرایط مالی

رها رحدیم فتحدی خیلدی کمکدش     برای تئاتر. در این کا

مدارک بگدذاریم کده مخدارج      5۱کرد. قرار شد نفری می

مارک جمع شد. یعندی   15۱اولیه را بدهیم. در مجموع 

مدددن و مجیدددد و  

رحدددیم و علدددی و 

عطددددا، محمددددود، 

بعد  پروانه ، شاپور.

محمدددددود کددددده 

دونددددددی مددددددی

اش خوبده،  طراحدی 

طرح پوسدتر را زد.  

، 1۱۱امددا طفلددک  

کدردی  مدی چون وقتی بیشتر چاپ  عدد چاپ کرده بود

شد. که البته ما بیشدتر از پنجداه تدا مصدرف     میتر ارزان

 نکردیم و تمام پول جمع شده را هم دادیم به چاپخانده! 

ی مدا بداقی ماندد تدا دور     ها در خانده بقیه پوسترها سال

متأسفانه زیر پوستر برداشدته بدود نوشدته بدود      .ریختیم

ن خودش بود. یکی از دوستان که انجم« گردانجمن ماه»

که برده بود پوستر بچسبونه اسم انجمن اورا بدا ماژیدک   

. رندی هم خبر به محمود رسانده بود که سیاه کرده بود

 چه نشستی مجید و بهرخ اسم تو را از روی پوستر خط 

مجید قبل از اجرا 

همیشه به بازیگران 

ها، بچه»گفت: می

تماشاگرن آمدند توانایی 

شما را ببینند نه 

 «تان راناتوانی
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جدا صدبح روز برنامده، بلندد     خبراز همهما هم بی اند.زده

تئاتراورانیدا در کلدن، همدانی    شدیم راه افتادیم رفتیم به 

که بعداً شد تئاتر آرکاداش. وسایل را بردیم تو. بهزاد هم 

موقع یازده سالش بود و مثل همیشه همراه مدا بدود.   اون

عطا و علی و رحیم هم آمدند. یک دفعه دیددیم رئدیس   

تئاتر که یدک بدازیگر ایتالیدایی بدود از بداال آمدد، چدون        

ود، یه کاغذی داد دستش قرارداد را مجید باهاش بسته ب

)بده فارسدی    هدا هدا و بهش گفت شما به این بال و بدال و 

ها( توجده نکنیدد، سدالن در اختیدار     میشود چرت و پرت

اینو گفت و رفت. کاغدذ   شماست، کارخودتون رو بکنید!

مربوطه یک فکس بود که در آن به زبدان آلمدانی بدرای    

دلیل زیر به ما امضاء کنندگان» رئیس تئاترنوشته بودند:

هدای  ی نمدایش ایراندی، آدم  آن که برگزارکنندگان هفته

غیددر پروفسددیونل هسددتند از شددرکت درآن خددودداری   

خواهیم کده بده مدا    میهای دیگر هم کنیم و از گروهمی

امضاها محمود میرزایی بود، سدعید شدباهنگ   « بپیوندند

بددود، میتددرا زاهدددی بددود )کدده در کددار شددباهنگ بددازی 

دونی که من و محمود میو چندتا بازیگر دیگر. کرد(، می

 مدی ها در ایران با هم کار کرده بودیم، از تلفن عمدو سال

تئاتر بهش زنگ زدم و گفدتم ایدن چده داسدتانی اسدت      

دیگه؟ گفت شما اسم منو روی پوسدتر خدط زدیدد مدن     

نمیام، گفدتم اواًل کده مدا خبدر ندداریم و دومدًا نمدایش        

دونددم، خددودت ت نمددیمددون چددی میشدده؟ گفددکودکددان

ای کدردیم و  ما یک مشورت سه چهدار دقیقده   دونی!می

بدریم. هدیچ یدادم نمیدره، عطدا      مدی گفتیم کار را پدیش  

کنند، میگیالنی حس کرد که مجید نگرانه که بقیه چه 

نگران نباش مجید جان دست بده دسدت    برگشت گفت:

 دیم.هم کارو انجام می

یدازده نمدایش چهدار     ولی واقعیت این بود که از مجموع

شد. محمود، اولین شدب و اولدین   مینمایش باید حذف 

اجر را خواسته بود و سعید شباهنگ هدم شدب آخدر را،    

یعنددی افتتاحیدده و اختتامیدده، کدده هددر دو بایددد حددذف  

هدم  « خالده مرجدان  »نمدایش کودکدان مدن،     شدند!می

کدرد. پروانده   مدی کنسل شد، چون محمود در آن بدازی  

دای آن روز خبرداد که به دلیل کمر درد، حمیدی هم فر

هم مصدلحتی، بدرای اجدرای رقدص تئداترش      البته کمی

که من بالفاصله جایگزینی برایش پیددا کدردم؛    آید.نمی

ای بددود و در شددهر ی حرفددهخدانم مژگددان کدده رقصددنده 

در تلفددن  دوسددلدورف کددالس رقددص ایرانددی داشددت.   

ج هدزار  مان را برایش روشن کردم، گفت، مدن پدن  شرایط

گیرم، ولدی ازت خوشدم اومدد    میمارک برای یک برنامه 

چون که همه چیز را روراست توضیح دادی. آمدد، البتده   

بدون گروهش، چند رقص تکی زیبا و اصیل کرد و فقط 

مارک گرفت. و خیلی هم زیبدا رقصدید. مدا بدرای      ۳5۱

نمایش خودمان فدرش ایراندی کدوچکی را کده در خانده      

انداختیم. او روی همان رقصید و یمداشتیم روی صحنه 

را شدروع  « رسدتم و سدهراب  »مدان  بعد از او مدا نمدایش  

 کردیم و خیلی فضای خوبی ایجاد شد.

ی ی این اولین هفتده کنم برنامهمی)ناصر جان، خواهش 

تئاتر ایرانی یا اولین فستیوال را همراه این مطلب چداپ  

ز کجدا  کنید که خواننددگان عزیدز ببینندد فسدتیوال را ا    

 شددددروع کددددردیم و حدددداال بدددده کجددددا رسددددیدیم(.

ها را باال زدیم و باالخره، تکنیکر تئاتر آمد و همه آستین

کار را شروع کدردیم. البتده آن موقدع یکدی از دوسدتان      

ایرانی تکنیکدر تئداتر اورانیدا بدود ولدی بدرای آن روزهدا        

 مرخصی گرفته بود.
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 به این ترتیب، از پنج کار ما یکی حذف شدد، یدک کدار   

سه نمایشِ  ،«در تئاتر عجب و رجب»کودکان من ماند؛ 

کمددی  »و« سدالم و خدداحافظ   »، «رستم و سدهراب  »

زاده ماندد، نمدایش   بده کدارگردانی مجیدد فدالح    « ایرانی

نوشته و کارگردانی عطا گیالنی که علی « غربت مبارک»

شددعر »رسددتانی یکددی از بددازیگرانش بددود، و نمددایش    

از رحدیم فتحدی بداران، و     ، مدتن و کدارگردانی  «مکافات

، متن و کارگردانی از شداپور سدلیمی.   «عروسک»نمایش

اما، چیزی که برای ما خیلی جالب بدود و اصدالً شدکفته    

شدیم در برخورد با تماشاگر. اصالً دیدیم تماشاگر تشنه 

است. عجیب تماشاگر استقبال کدرد. و خدب، در شدروع    

هم مجید یدک صدحبت بسدیار خدوبی کدرد. )کده مدن        

فرستم( البته میمجید را به شکل اسکن برایت  تخطدس

جدا بددون   بحث بود ولی مجیدد همدان  سر اون هم کمی

آمادگی قبلی این کارو کرد. عطا هم در شب اول صحبت 

 کرد.

ی نمایش تمام شد. مجیدد  بهرحال این فستیوال یا هفته

سریع خیز برداشت برای فستیوال بعدی. با تئاتر قرارداد 

فسددتیوال را در یکددی دو نشددریه اعددالن  خبسددت و تدداری

کرد. خوشبختانه دوستانی مثل رشید بهبودی و  میعمو

شدناختند و چندد   مدی علی جاللی که مجید را از ایدران  

سال قبل از ما به آلمان آمده بودند، آدرس مؤسساتی را 

دادند که از آنها در خواسدت کمدک مدالی کندد و خدود      

به مجید کمدک کدرد.   رشید هم برای نوشتن درخواست 

ی خوشددبختانه یکددی از ایددن مؤسسددات )یددک مؤسسدده 

جواب مثبت داد و به این ترتیدب   ها(کلیسایی پروتستان

دستمان بازتر شد. جالدب اسدت   برای فستیوال دوم کمی

که بدانید این مؤسسه هنوز هدم فسدتیوال را پشدتیبانی    

 کند.می

برای فستیوال نوشت که گفت  مجید کانسپتی یا طرحی

خواهیم در پدنج سدال اول همددیگر را پیددا کندیم،      می

هدر گروهدی کده    همدیگر را بشناسیم و برای همین هم 

کده در  مراجعه کرد در فسدتیوال شدرکت کدرد، بطدوری    

گروه شرکت داشدتند. البتده بعضدی     55فستیوال پنجم 

طور هوسی یک نمدایش  ها مال کسانی بود که همینکار

آماده کرده بودند و حاال آمده بودند که اجرا کنند. ولدی  

این طرح پنج سداله  

واقعاً دقیق و حساب 

شدددددده بدددددود و  

هدم ایدن   اش نتیجه

هدا  بود که ما تئاتری

هددای کدده در کشددور

مختلف پخش و پال 

بددودیم همدددیگر را  

یددافتیم و نیروهددای 

جدیددددی را هددددم  

شدددناختیم. حددداال  

ها بگذریم که بعضی

اصالً ما را قبول نداشتند، اول به این دلیل که ظاهراً باید 

گذاشتند و گویا ما اشتباهی شروع میخودشان فستیوال 

وم اینکه منتظدر بودندد ببینندد کده ایدن      کرده بودیم!! د

فستیوال چند مرده حالج اسدت. در ایدن میدان ناگهدان     

تماشاگران ظاهر شدند. انگار منتظدر بودندد کده چیدزی     

فسدتیوال   4119شروع شود. واقعاً جانانه آمدند. تا اینکه 

 پنجم شد و خودت حضور داشدتی و دیددی پدانزده روز   

 ۳5۱تیوال بیش از آمد. در همین فسمیچطور جمعیت 

هنرمند از سرتاسر دنیدا بده کلدن آمدندد و برنامده اجدرا       

های قوی داشتیم و البته کارهای ضعیف هدم  کردند. کار

مجید کانسپتی یا 

برای فستیوال  طرحی

گفت  نوشت که

خواهیم در پنج می

سال اول همدیگر را 

پیدا کنیم، همدیگر را 

بشناسیم و برای همین 

هم هر گروهی که 

مراجعه کرد در 

 فستیوال شرکت کرد،
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بعد از فستیوال پنجم، 

مجید اساس طرح اصلی 

 تپنج سال دوم را بر کیفی

ها گذاشتنمایش  

زیاد داشتیم، ولی مهم این بود که کم کم آنها که واقعدا  

 تئاتری بودند باقی ماندند.

بعد از فستیوال پنجم، مجید اساس طرح اصلی پنج سال 

ها گذاشت. خوب، روی کیفیدت  نمایش دوم را بر کیفیت

رفددتن گفتددنش آسددونه! ولددی واقعیددت ایندده کدده جمددع  

هایی که در خارج از کشور هستند، جمع کوچکی تئاتری

است. ما و حتی جمع تئاتری که در ایران هسدت، اونهدا   

یک جور امکاناتش را ندارند و ما هم یک جور امکانداتش  

ر بدازیگر اسدت،   را نداریم. در تئداتر اولدین ملزومدات کدا    

کارگردان است، آدم با سواد تئاتری است. مگر ما چقددر  

آدم اینجا داریم و چقدر اصالً همددیگر  

 را قبول داشتیم؟

هرحال، بعد از فسدتیوال  به 

پنجم تصمیم گرفتیم به دو 

دلیل روزهدای فسدتیوال را   

کم کنیم. دلیل اول اینکده  

بخاطر حفظ کیفیدت دیگدر   

خواستیم هدر گروهدی را   نمی

روز برنامه  45بپذیریم و دوم اینکه 

خدورد. مدن در   مدی واقعاً نیروی جانی و مالی را 

ندک وام گدرفتم.   فستیوال پنجم، پانزده هزار مدارک از با 

موقع من بعنوان بازیگراستخدام تئداتر شدده بدودم و    اون

گرفتم. بعد از سه هفته وام را قبول میحقوق خوبی هم 

کردند. باور کن ناصر جان، کل پول را گرفتم آوردم خانه 

با مجید نشستیم، همده را چیددیم روی میدز و حسداب     

دمده  کردیم: این پنج هزار مارک مالِ هتل )پول هتدل یا 

زدنددد و پولشددان را مددیچددون هددر روز از هتددل زنددگ  

خواستند(. این سه هزار مارک مالِ تئاتر، واقعدا اینهدا   می

کددردیم و کنددار هددم  مددیرا عددین کاغددذ پدداره تقسددیم  

هدزار و   41با بهره و کدارمزد   چیدیم. من در مجموعمی

ای در طی چهار سال وام را بده باندک پدس دادم.    خورده

آمدد  مدی هدا  نده کده یده آقدایی اون موقدع     حاال جالب ای

نوشدت. او  مدی و گاهی هم مطالبی برای بولتن  فستیوال

کدنم. مدا هدم گفتدیم،     میگفت من پانصد مارک کمک 

بسیار خوب پانصد مارک هم کمکی اسدت. آن سدال مدا    

بولتن داشتیم، ایشان یک متن بلند باال راجع بده حزبدی   

 آخدر نوشدته بدود.   اش بود برای بدولتن  که دنبال تشکیل

بولتن که درآمد این آقا زنگ زد و گفت چون مطلب مرا 

دهدم. مجیدد   اید من هم پانصد مارک را نمیچاپ نکرده

خیلی از این حرکت ناراحت شد، مدن گفدتم مجیدد    

جددان، پانصددد مددارک در شددرایط مددا چدده 

تددأثیری دارد؟ همددان لحظدده لبدداس 

پوشددددیدم و رفددددتم از بددددانکم  

بار هدم  کی درخواست وام کردم.

کنم فستیوال هشدتم یدا   میفکر 

نهم بود کده کدم آوردیدم و مدن     

مارک از سیتی بانک که بده   5۱۱۱

داد، گرفتم. یک بار هدم  میراحتی وام 

چددون دیگدده امکددان وام نداشددتیم، زهددره   

سلیمانی، از همکاران خوب فسدتیوال کده متأسدفانه بدا     

بنددد زمددرد  سددرطان از دسددت دادیمددش، یددک گددردن  

ی داشددت، برداشددت و بدداهم رفتددیم مغددازهقیمددت گددران

مارک گرفتیم بردیم سدر راه پدول را    45۱۱گروگذاری و

به تئاتر باوتورم. من و مجید تمام فکر و ذکرمدان   دادیم

پدول   این شده بود که سرِ هر ماه، صدد و پنجداه مدارک   

بندد زهدره   گرویی را به صاحب مغازه برسانیم که گدردن 

بند را از گدرو درآوردیدم   مالخور نشود و روزی که گردن

 هرحال، ما اگر به شب توانستیم راحت بخوابیم.
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خواستیم بدرای فسدتیوال روی دیگدران حسداب بداز      می

طور که خودت گفتی، بیشدتر از شدش مداه    کنیم، همان

آوردیم. حاال ممکن بود صد مارک از اینجا بیاد دوام نمی

حسداب   یا پنجاه مارک از اونجا، روی این چیزها مطلقداً 

نکردیم، مطلقاً. گرفتیم روی دوش خودمان. خوشبختانه 

ها دستشان از نظر مالی هم دستمان باز بود. البته خیلی

آمد که خرج تئاتر کنند. از ما بازتر بود، ولی دلشان نمی

آمدند و میهای تئاتری با زحمت بسیار مسلمه که گروه

ولدی   کردندد مدی گذاشتند، کدار تولیدد   مینیروی زیادی 

مجید همیشه یه حرفی داشت که  آور بود.مخارج سرسام

گفدددت: مدددی

آدم بایدددددد »

مثل بولددوزر  

کدددار کنددده،  

بشکافه و جلو 

و ظاهراً « بره.

 همین شده بود سرخط کار ما در فستیوال.

بدداالخره ایددن دوره را پشددت سددر گذاشددتیم. نمددی دانددم 

شدیم یا هفتم که میداشتیم برای فستیوال ششم آماده 

بدود و هدی   مدی  یک روز تلفن خانه زنگ زد، رضدا حسدا  

کشند، مجید میکرد که مجید، داداش را دارند میتکرار 

نفدر کده    491گفت، چی شده، بگو. رضا گفت در لیست 

در آمده اسم داداش هم هست و باید هر طدور هسدت از   

ای بدود و  هدای زنجیدره  ایران خارج بشه. بله، زمان قتدل 

تر از آشفته. مجید گفت، مدن کده   اوضاع در ایران آشفته

امکان دعوت ندارم، ولی ببیدنم از طریدق فسدتیوال چده     

توانم بکنم. به هرحدال، مجیدد مشخصدات هوشدنگ     می

از رضا گرفت و سریع برایش درخواست ویدزا  را می حسا

برای سفارت آلمان در ایران فرستاد و خیلی سریع ویدزا  

نده بده   مدی  داند که آقای حسدا را دادند. رضا خودش می

وزارت ارشاد رفت و نه هیچ چیز وهیچ جای دیگر. رفدت  

سفارت ویزایش را با عندوان دعدوت بده فسدتیوال بدرای      

وار هواپیما شد و آمد آلمان. ... گرفت سسخنرانی و غیره

در همین زمان آقای خسروی هم از لنددن آمدده بدود و    

ی کرد و طبعاً اقامتش در خانهمینمایشی را با ما تمرین 

راهدم بیداورد   مدی  ما بود. مجید به رضا گفت آقای حسدا 

ها، دوسه روزی ی ما که این دوتا بتوانند بعد از سالخانه

گفدت کده   می بود که آقای حسا جابا هم باشند. از همان

شما باید از ایران گروه دعوت کنید وگرنه این فسدتیوال  

خواهد خشدکید. و آقدای خسدروی هدم، همدین نظدر را       

داشت. ما دکتر خوشنام را هم دعدوت کدردیم کده سده     

تایی گل بگند و گل بشنوند. باز آنجا همدین صدحبت را   

شدروع کدرد و آقدای خسدروی ودکتدر      می هوشنگ حسا

. اتفاقداً یکدی از روزهدا علدی     اش کردندوشنام همراهیخ

ی ما را برای ناهار دعوت کرد. آنجا باز بحدث  امینی همه

داغی در گرفت. علی آن موقع کامالً مخالف ایران رفدتن  

و دعددوت از ایددران بددود و آنقدددر سددخت گرفددت کدده بدده 

برخورد و قهر کرد و خالصده سدرو تده    می هوشنگ حسا

ها مجیدد  ی این صحبتم. بعد از همهقضیه را هم آوردی

کدرد،  مدی که همیشه سدرش بدرای اینجدور چیزهدا درد     

حسابی وسوسه شده بود. این وسط اتفاق جدالبی افتداد.   

یکی از روزهایی که با آقای خسدروی دور میدز نشسدته    

کردیم، تلفن زنگ زد. مدن گوشدی را   میبودیم و تمرین 

. بعدد از  برداشتم. صدای پسدر جدوانی پشدت تلفدن بدود     

سالم، خیلی آرام و با خجالت گفت که ببخشید، به مدن  

توانید شماره آقدای خسدروی را بده مدن     میگفتند شما 

 …بدهید. گفتم شما کدی هسدتین؟ گفدت، مدن کداظم     

 اش اآلن از یادم رفته، گفت از دانشجوهای آقای فامیلی

در همین زمان آقای خسروی 

 هم از لندن آمده بود و نمایشی

اً کرد و طبعمیرا با ما تمرین 

ی ما بود.خانهاقامتش در   
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ی آقددای خسددروی را خسددروی هسددتم. گفددتم، شددماره 

گفت، همه هم از دور میز میایی خواهید؟ اون چیزهمی

به من خیره شده بودند که قضده چیسدت، برگشدتم بدا     

ی آقدای خسدروی رو بده شدما     گفتم، من شدماره  خنده

دم. این پسر پشدت تلفدن   دم، خودش رو به شما مینمی

کنم و افتاد به مدن و مدن، کده    میفکر کرد دارم اذیتش 

قضیه چی گوشی را دادم دست آقای خسروی. حاال اصالً 

رفت ایران تئاتر میموقع چولی از تئاتر مولهایم بود؟ اون

کرده. آخرِ سر چون میکرد. این پسر هم با او کار میکار 

داده، چولی بهش میگه اگه میخیلی عالقه به کار نشان 

تدونم دوسده مداه کدارآموزی     میبتونی بیایی آلمان، من 

چولی تعریف کرد )پراکتیکوم( برایت در نظر بگیرم. خود 

که یک شب که برف حسابی آمده بود و ما در تئاتر اجرا 

تمدرین داشدتیم، دیددیم یکدی      -حاال یادم نیسدت   -یا 

کوبه. رفتدیم دیددیم ایدن    میمحکم در تئاتر رو با مشت 

کنی؟ گفت خب، میپسر پشت دره. گفتم تو اینجا چکار 

 نم.شما گفتی اگر بیام میتونم توی تئاتر کار آمدوزی کد  

ها بدوده و هدی سدراغ    باالخره، این پسر اونجا سر تمرین

گرفتده. اگده درسدت یدادم باشده      مدی آقای خسدروی رو  

 کرد. اونمیموقع ناصر حسینی در تئاتر مولهایم کار اون

را از مدا   ی آقای خسدروی تونه شمارهبهش میگه که می

 ده.ی ما رو بهش میو شماره بگیره

ی این داستان حسین کرد شبستری این خالصه، نتیجه

شد که ایشان عصر همان روز از مولهایم آمد بُن و در 

ی ما بست نشست. از کنار آقای خسروی تکان خانه

خورد. تا آنجا که مجبور شدیم به چولی زنگ بزنیم نمی

های ی عطرهمه»اش را بگیریم. حتا در نمایش و اجازه

به صحنه آمد و چسبید که من  هم با ما« عربستان

خواهم سال بعد کار بیارم فستیوال. خب، تحت می

ی آقای خسروی هم بود. و همین شد که ایشان الحمایه

ها آمدند اولین گروه دعوتی ما شد از ایران. سال بعد این

یک کار آوردند که داستان موسی و شبان بود و با فرم 

پسر جوان بودند. از تعزیه کار کرده بودند. چهار پنج تا 

ها ظاهراً بعضی ها شروع شد.جنجال قبل از آمدنشان

فکر کرده بودند که ما تعزیه آوردیم که اینجا برای امام 

ما فکر اینجاش رو دیگه نکرده  حسین عزاداری کنیم!

 . بودیم و با خوشحالی نوشته بودیم تعزیه

 
ادم برای ما تعزیه یک کار آنتیک تئاتری بود. هیچ ی

گفت، آخه مجید جان، شما رو مینمیره، خاله راضیه 

 ی امام حسین. آخه تو مگه مسلمونی؟!چه به تعزیه

گفت بابا تعزیه بخشی از تئاتر ایرانه، ولی میمجید هی 

کو گوش شنوا؟ خالصه قضیه کمدی تراژدی شده بود. 

ها تعدای آمدند در سالن انتظار تئاتر روز اجرای این

ظاهرات کردند؛ ده، پانزده نفری بودند. و هی باوتورم ت

شعار دادند و فکر کردند اآلن تماشاچی به آنها 

پیوندد، که چنین نشد و وقتی دیدند تماشاچی می

پرشده کم کم راهشان را کشیدند و رفتند. به هرحال، 

ی بسیار زیبا و تئاتری نمایش ضعیف بود اما یک لحظه

شد: ما برای میخوانده  هایی که. دریکی از صحنهداشت

نی برای فصل کردن آمدیم، موسی  -وصل کردن آمدیم

گیرد و میدو انگشتش را باال رو به دیوار انتهای صحنه 
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بالفاصله روی دیوار تصویرهایی فجیع و شناخته شده از 

افتند. هیچکس این لحظه را میجنگ ویتنام روی پرد 

ویر ازآن ندید، هیچکس به آن توجهی نکرد. این تص

شک کرد بیلحظاتی بود که اگر در تئاتر تداوم پیدا می

توانست یک دگرگونی اصیل تاریخی در تئاتر ایران می

ایجاد کند. حیف از این لحظات ناب تئاتری که همیشه 

اند. این یعنی تغییر مضمونی در هو و جنجال گم گشته

تعزیه، همان که مجید هم در کتابش اشاره کرده که 

دیت مضمونی تعزیه باعث شده که در فرم هم محدو

 ایستا باشد. 

 
 عروسک کارگردان شاپور سلیمی

وقت به تعزیه اجازه داده نشد که از این محدودیت هیچ

مضمونی بیرون برود و حاال این جوان به این مسئله فکر 

کرده بود، نه تنها فکر، بلکه آن را در صحنه به عمل 

تبدیل کرده بود. در واقع گفته بود هزار و چهارصد سال 

زنیم توی سرمان در حالیکه میاست برای امام حسین 

گذره. مجید چقدر یتنام کنار گوشمون داره میفجایع و

ها. یادم میاد یک روز خشم و درد کشید بخاطر این دگم

ی تئاتر باوتورم، دیدم یکی برای کاری رفتم پشت صحنه

از این پسرها اونجا چیزی پهن کرده و داره نماز 

. باور کن ناصر جان، موهای تنم سیخ شد. به خونهمی

ای که تو بهرخ، در پشت صحنهخودم گفتم آفرین بر 

تونه نمازش رو میکنی، یه نفر میتوی المذهب اداره 

رفتیم میها بعد از اجرا بخونه و بیاد رو صحنه. شب

رستوران، تعدادی از دوستان تئاتری پشت شان را 

کردند به این پسرها. یک شب یکی از این پسرها می

بچه بودم چنان تحقیر شده بود که بر گشت گفت، من 

که شماها انقالب کردید، منو انداختید توی این آتش، 

اومدید اینجا نشستید ودارید پُز دموکراسی تون  خودتون

ها جاسوس جمهوری گفتند اینمیدید؟ رو به من می

 میها مهر جمهوری اسالهستند، پاس اینمی اسال

گفتم مادر شما یا برادر شما از ایران میاد میخورده. 

به  داره. میجاسوسه؟ پاس اون هم مهر جمهوری اسال

ها ها شروع شده بود. بسیاری از گروههر حال تحریم

کارشان را از فستیوال بیرون کشیدند. هر هفته 

ها علیه های نیمروز و کیهان پر بود از مقالهروزنامه

باعکس شان. حتی نوشتند آقای  فستیوال، البته همراه
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اش رو پس بده. در بره پاس پناهندگیزاده بهتره فالح

صورتی که مجید موضعش با این رژیم کامالً روشن بود 

اش رو با صدای بلند جا هم مخالفتو همیشه و همه

گفت. جالب این بود که یک بار من جوابی برای یکی می

ام ها نوشتم و مخصوصاً عکس هم همراه نوشتهاز این

فرستادم. جواب مرا  کنم برای کیهانمیگذاشتم؛ فکر 

ی مقابل ولی جبهه چاپ کردند، ولی بدون عکس!

همیشه با عکس بود!! خالصه اگر دنبال تئوری توطئه 

برویم حرف بسیار است. شب افتتاح همین فستیوال در 

ای علیه فستیوال آلته فویر واخه یکی از دوستان اطالعیه

دیده  هاهای سالن گذاشه و رفته بود. بچهرا در راه پله

ها را بودند و به مجید گفتند. مجید رفت اطالعیه

برداشت و بین تماشاگران پخش کرد و گفت ببینید که 

 دوستانی هستند که نظرات دیگری دارند.

سه سال دعوت کردیم از ایران، اما کار سنگین  -ما دو

برای خود من دو سه دلیل برای قطع کردن دعوت  بود.

ه با دالیل مخالفان صد و از ایران وجود داشت. البت

هشتاد درجه متفاوت بود که توضیح خواهم داد. ولی در 

خواست از ایران دعوت کنیم چون میعین حال دلم 

ها باید بیایند اینجا، نمایش کردم اتفاقاً آنفکر می

ها زندان ببینند، شرایط زندگی را ببینند. خوب، آن

ها و تیاند. ما بدبخها سانسور شدهاند، آنرفته

های همدیگررا دیده بودیم، حاال چطور من فالکت

آید بد میتوانم اینجا بنشینم و بگویم آن که از ایران می

است. مجید هم در کنار این دالیل اصالً پروژه اش این 

بود که فستیوال را گسترش بدهد. برای من دو دلیل 

اساسی وجود داشت که دیگر تمایل به دعوت گروه از 

برای انتخاب  اش این بود که مانداشتم. مهمترین ایران

کار به کسی دسترسی نداشتیم و باید کور دعوت 

کردیم. کما این میکردیم یا به همکاران دیگر واگذار می

ها به انتخاب زنده یاد ایرج زهری بود. که یکی از سال

ها بد نبودند، ولی این که ما گروهی از ایران بیاوریم کار

های اروپائی را تقریباً به همان شکلی که در اروپا که کار

فکر  کرد.شوند، اینجا نشان دهند منو راضی نمیمیکار 

ها متأسفانه کنم برای تماشاگر هم همینطور بود. کارمی

آن ویژگی ایرانی را نداشتند یا از دست داده بودند. البته 

ها هایی در ایران بودند که نمایش با چنین ویژگیگروه

قدر زیاد بود که دادند، ولی تعداد نفرات آنمیهم انجام 

از امکان ما خارج بود. دلیل دومی که من و مجید هردو 

ریزی بود. از فرستادن دعوتنامه داشتیم، سنگینی برنامه

به سفارت )که خودش یک کار اداری طاقت فرسا بود( تا 

زم ها برای یک هفته یا ده روز الامکاناتی که مهمان

هایی که ی گروهداشتند. فقط این را بگویم که ما از همه

از ایران دعوت کردیم، بخاطر کمبود امکاناتمان شرمنده 

پذیرفتند. میی کمبودها را ها با محبت همهو آن بودیم

حتا در یکی دو مورد پول بلیط هواپیمایشان را هم 

 کشیدیم. اینقدرمیخودشان دادند و ما واقعاً خجالت 

مان کم است. اما در نهایت از آخرین گروهی که امکانات

دعوت کردیم دونفر پناهنده شدند و نتیجه این شد که 

وقتی برای سال بعد به گروهی از شهر تنکابن دعوت 

فرستادیم سفارت جواب رد داد. البته این آدم فکر کرده 

بود اگر در کشور دیگری پناهنده شود مشکلی برای ما 

ها باهم ارتباط دارند ولی ظاهراً سفارتخانه آیدپیش نمی

و سفارت آلمان برای مجید ایمیل فرستاد که ما این را 

از شما انتظار نداشتیم! و مجید هم جواب داد که من در 

ها نیستم و متأسفم که چنین چیزی اتفاق مغز انسان

ها همه در آرشیو فستیوال موجودند. افتاده. این ایمیل

دعوت از ایران که به این شکل به پایان  این بود ماجرای

 خود رسید.
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 زاده کمدی ایرانی کارگردان مجید فالح

 

هددای خددودش را دارد، آن لحظددات   فسددتیوال زیبددایی 

خالقیت و شور و هیجان، ولی لحظات تیره و تداری هدم   

شان. بخاطر یکی از آیند که باید از سر بگذرانیمیپیش 

های تلخ و غیر انسانی یادم هست منوچهر همین جریان

ترسدم مجیدد امشدب    میرادین به من گفت بهرخ خانم 

ی شما. و ماند. لحظات انم خانهممیسکته کنه، من شب 

تلخ، خیلی تلخ. گاهی، وقتدی از مشدکالت پیددا کدردن     

کنیم، دوسدتان  میآور آن صحبت هتل و مخارج سرسام

هدای  هدا را در خانده  دن کده چدرا مهمدان   فوری نظر می

هدای  ولدی مدا هدم تجربده     کنیدد؟ دوستان تقسیم نمدی 

م کده  ها تصدمیم گدرفتی  خودمان را داریم و بر اساس آن

چنین کاری نکنیم. پدیش آمدده کده از طدرف میزبدان،      

اش شبی بدود  به مهمان فستیوال شده. نمونه میاحترابی

که رادین پیش ما ماند که مجید سکته نکندد. البتده در   

اکثر موارد، هم مهمان راضی بوده و هم صاحبخانه و هم 

اش آمدهایی شده که اینجدا نگفدتن  ما. اما به ندرت پیش

. در این گونه موارد طبعاً ایدن مدا هسدتیم کده در     بهتره

مقابل مهمان مسئولیم. یکی دو بار هم شده که دوستی 

 کنه من کلفتش هستم!!میبه ما گفته که مهمانتان فکر 

ها مشکالتی هستند که طبعاً کمبود مالی پیش البته این

آورد. یعنی اگر بودجه کافی باشه، خب، خیلی چیزها می

. انجمن ما، یک انجمن غیرانتفداعی اسدت و   شودمیحل 

دانند که همکاران، افتخاری با فسدتیوال کداری   میهمه 

کنند. در آلمان این گونه مؤسسات تا حدد معیندی از   می

مالیات معاف هستند. در عدین حدال دولدت تسدهیالتی     

بهدره مندد   مدی فراهم کرده که این مراکز از کمدک مدرد  

یدق مالیدات تدا حددی بده      شوند. در واقع این پول از طر

ها جدا  گردد. این مسئله در بین خود آلمانیمیشخص بر

که  ۳۱۱1و ۳۱۱9افتاده و مرسوم هست. در بحران سال 

پدرچم  « تئاتر شدهر بدن  »های فرهنگی کم شدند بودجه

سیاه در مرکز شهر زد و از مردم کمک خواسدت، مدردم   

هندوز  واقعا پول ریختند و تئاتر را نجات دادند. ولی ایدن  
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ها، در بخش فرهنگی جا نیفتداده. حدق هدم    برای ایرانی

 دارند، مهمترین دلیلش هم این هست که اعتماد ندارند.

آن اوائل دوستان هی گفتند کمک مالی بگیریدد و شدما   

ها. خوب، به اجبار یک روز مدن  بلد نیستید و از این چیز

و مهندس فرامرز جاللی که از اولین فعالیت تئداتری مدا   

کنارمان بوده، رفتیم یک فرش فروشی. مردی جلو آمد و 

فکر کرد من آلمانی هستم وبا سالم و صلوات، قصددمان  

ر توضیح دادیم. ناصر جان، این آدم در لحظه از را از دیدا

این رو به آن رو شد. کم مانده بود پدنج مدارک بگدذارد    

کف دستمان و راهی مان کندد. مدن آن روز سدر دردی    

که سابقه نداشت. به محض اینکه از مغازه بیدرون   گرفتم

آمددددیم بددده  

فرامدددرز کددده 

اوهدددم حدددال 

بهتددری ازمددن 

نداشت گفتم، 

ایددن اولددین و 

بددارم  آخددرین

بود که چنین کاری کردم. تنها تاجری که بده فسدتیوال   

بود که یدک تبلیدغ   « زادگیتی»فروشی کمک کرد فرش

 ۳5۱هدا  مدارک، بعدد   5۱۱زدیم و میاش را در بروشور 

گفدت مدا   مدی زاد کرد. خود دکتدر گیتدی  مییورو کمک 

دانیم که تماشاگر شما خریدار فرش ما نیسدت، ولدی   می

خواهیم کمک کنیم. بعد هم متأسفانه هر دو برادر فو می

ت کردند و مغازه شان با هفتاد سال سدابقه بسدته شدد.    

تبلیغات هم اهلش نیستیم. مجید همیشده فقدط تبلیدغ    

گفت باید کمدک کدرد.   میزد و غ را میفروشی فروکتاب

البته بدون پول، شاید اصالً خودشدان هدم متوجده ایدن     

موضوع نشده باشند. ما هم همدان کدار مجیدد را ادامده     

مدان  ها هدم همیشده در تبلیغدات یداری    دادیم. البته آن

ها بده  اند. از همکاران فستیوال، عطا گیالنی که بعدکرده

شدید، ولدی هروقدت بدرای     دلیل شغلی از تئداتر کندار ک  

آید حتما صد، صدد و پنجداه، حتدی    میتماشای نمایش 

کندد. هیچوقدت هدم    مدی کدرد و  میدویست یورو کمک 

با اینکه هم خودش  خرد،میکند وبلیط دعوت قبول نمی

بخشی از فستیوال هست و هم دوتدا دختدرش. یدک یدا     

آید که پنجداه یدا صدد یدورو کمدک      میدونفر هم پیش 

د که ما واقعا ممنونشان هستیم. یکی از دوسدتان  کننمی

جوان هم سال گذشته اولین کسی بدود کده چهدار صدد     

یورو کمک داد، که ما هم قبض بدرای برگشدت مالیدات    

برایش نوشتیم و امیدواریم سال دیگر هم بتوانیم از ایدن  

 امکان استفاده کنیم.

هائی کده مدن متوجده شددم تدو ایدن       ناصر: یکی از چیز

ام هم اشاره کدردم،  تبعید و مهاجرت و در مقدمهی دوره

های ایراندی  ها و انجمنولی توضیح ندادم، اینه که کانون

به بسیاری دالیل، متأسفانه ادامه پیدا نکردند. فسدتیوال  

 ۳5هایی اسدت کده توانسدته    تئاتر کلن یکی از آن نمونه

ی دیگری کده  سال دوام بیاره. قبل از اون هم یک نمونه

 ۳9پرویز قلیچ خانی بود که  «آرش»ی یم مجلهما داشت

بر اثر خستگی و پیری و برخی  سال دوام آورد و باالخره

مسائل دیگر مجبور شد کنار بگذارد. من، غیر از محدیط  

ایرانی که مشکالت خاص خودش رو داره و شاید همین 

شود کده  میمشکالت، که بنظر من فرهنگی است، باعث 

دا نکندد، ولدی در خدارج از محدیط     این نهادها تداوم پید 

ایرانی شاهد بودم که نهادهای فرهنگی و هنری کارشان 

هدای مهداجر و تبعیددی دیگدر،     ادامه پیدا کدرده. ملیدت  

اندد. آیدا شدما بده ایدن مشدکل فکدر        تر از ما بدوده موفق

 
   یگران کاشتند و ما خوردیمد

 ما بکاریم و دیگران بخورند
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 ته باشد؟دارید که بتوانید کارتان استمرار داشاید؟ و آیا یک چنین دیدی، یک چنین دور نمدائی  کرده

 

 شعر مکافات. متن و کارگردان رحیم فتحی

بهرخ: دقیقا ناصر جان. اتفاقا این موضوعی است که چند 

وقت پیش در آوای تبعید چاپ شد که ما پیدر شددیم و   

هامون هم پیر شدند و از این هیچ چیز نداریم، تماشاچی

. من سخت به این شدعر  من هم جوابی نوشتم قبیل، که

 سعدی اعتقاد دارم که:

/ مدا بکداریم و دیگدران      یگران کاشتند و مدا خدوردیم  د

 بخورند

خوشبختانه ما، وقتی مدیگم مدا، منظدورم مدن و مجیدد      

وقدت  فکر هستیم، هیچهست و دوستانی که به نوعی هم

 برای  کارمان را بدبینانه و ایستا ندیدیم، هیچوقت تنها
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آورد از مدی ایم. هر کدس بدازیگر کدم    خودمان کار نکرده

خواسدت، هدرکس بدرای برگدزاری هدر      مدی مجید کمک 

. از ایدن  کدرد میبزرگداشت و یادبودی به مجید مراجعه 

داد. ما هدم  میقبیل کارها که مجید با جان و دل انجام 

دیدیم، خب، مرض نداشدتیم  میاگر فقط کار خودمان را 

تدر از  چسبیدیم به کار گروه تئاتر خودمان. مهدم یمکه، 

آن اینکه تقریباً همه برای گروه خودشان کار کردند و ما 

کدردیم،  مدی های دیگر هم فکر به امکان اجرا برای گروه

مجید معتقد بود ما بدون داشتن یک نهاد تئاتری )یدک  

اینستیتوسیون تئاتری( در یک کشور بیگانه هویت خود 

واهیم کددرد. هددیچ جددای تدداریخ ندیدددیم و  را پیدددا نخدد

نخواندیم که یدک قدوم مهداجر در کشدور میزبدان یدک       

بندابراین کمتدر کسدی     فستیوال تئاتر راه انداخته باشدد. 

ی این کارو داشته باشه تواند هوس راه اندازی یا ادامهمی

مگر این که یا از خودش گذشته باشدد یدا بخواهدد کدار     

ه ایدن شدرایط دشدوار را    تجارتی بکندد. امدا خوشدبختان   

فستیوال پشت سر گذاشته، بنیه پیدا کرده، بعنوان یکی 

ی فرهنگ شهر کلن از طرف اداره های فرهنگیاز برنامه

ی کار ها همه بسترهایی است که ادامهشناخته شده. این

کند. حداال خدوب، مدا کدار     میرا برای آیندگان آسان تر 

ل آیندده دارد کده   خودمونو کردیم، این به بستگی به نس

 بیاید و کار را ادامه بدهد.

ی خود ایدن  ناصر: بحث از آنجا شروع شد که برای ادامه

گدزاران  فستیوال، برای تداوم آن، که از خود ایدن بنیدان  

گزاران تمدام بشدود، پدس از    شروع نشود و به خود بنیان

کند یا نه؟ سئوال میگزاران آیا ادامه پیدا خود این بنیان

د که دورنمای شما چه چیزی است، کده صدحبت   این بو

 به اینجا کشیده شد.

کنم که ناصر جان، بده احتمدال زیداد    بهرخ: من فکر می

ی کارِ خیلی کند، چون این فستیوال زمینهمیادامه پیدا 

خوبی دارد، منتها ممکن است با برنامه و کانسپت کاری 

 ما پیش نرود.

 

شما پیش برود یدا   ناصر : این مهم نیست که با کانسپت

نرود، بحث من، یدا سدئوال مدن، اینسدت کده آیدا بدرای        

هدایی  استمرار این فستیوال پس از خود شما پیش بینی

 هایی جاگیر شده، فکر شده برای آن یدا نده؟  شده؟ بنیان

مثال از جمله این که درفستیوال امسال مدن دیددم کده    

هددای جدیدددی، و مسددتعد،  هددای جدیدددی، جددوان آدم

وان که مسئول بولتن هسدت، جدوان بسدیار    بخصوص کی

بدین، فعدال و در عدین حدال     فکدر، خدوش  بسیار خدوش 

داند و تئداتر خواندده، و از جملده    است که تئاتر میمیآد

تواندد همکدار   کسانی است که من تشخیص دادم که می

این فستیوال باشد و خیلی کمک باشدد. خدودت شداهد    

ای کده  بودهی بولتن ی کارش، همین هفت شمارهنمونه

کار نسبتاً پرباری است. یک چنین عناصری باید هریدک  

بینی بشود تا کار بتواندد اسدتمرار   پیش در جای خودش

کانسپت دیگر؛ بدا   قول تو ممکن است با یکپیدا کند. به

توجه به تغییر نسل و تغییر و تحوالتی که طی کار انجام 

 شود.می

: البتده بدرای مدا کانسدپت کدار مهدم اسدت، اگدر         بهرخ

کانسپت ادامه دهندگان بهتر از ما باشد طبعاً خوشدحال  
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شویم، ولی یکی از نقطه نظرهای ما، دوری جستن از می

توانم تئاتر تجارتی بوده. بنابراین اصالً تصورش را هم نمی

بکنم که فستیوال به آن راه کشیده بشود. ما تا جایی که 

موقع کار را اشتراکی انجام دادیم. درسته که آن توانستیم

گرفت و اآلن من این کدار را  میدر نهایت مجید تصمیم 

 ی یک جمع است.ی فستیوال به عهدهکنم، ولی ادارهمی

ی سدنگین فقددان مجیدد، آن هدم در مداه      بعد از ضربه

ریزی و کار، همه دیدندد کده   درست زمان برنامه جوالی،

فستیوال برگزار شد. همه در شوک بودند و در ماه اکتبر 

معنای واقعی گریان و نداالن و دل شکسدته. ولدی    من به

توانستیم کار را جمع و جدور کندیم. بخشدی بده خداطر      

گفدت  مدی  خواست و اصرار همیشگی خود مجید بود که

و دوستان، همه، آنقددر دوسدتش    کار نباید زمین بماند،

آرزوی او را تحقدق  داشتند که تالش کردندد خواسدت و   

. ولی بخش دیگدر ایدن بدود کده تقسدیم کدار و       ببخشند

ی تقسیم وظایف روشدن بدود. هدر کدس کدار و وظیفده      

دانست. من مطمئن بودم اگر من هم تدب  میخودش را 

کنم و نتوانم در فستیوال حاضر شوم، کارها ادامده پیددا   

خواهد کرد. چون همه چیز روتین و تنظیم شده است و 

مخفی و ناروشن وجود ندارد. این را هم اضافه هیچ چیز 

زمان با رفتن مجید تئاتر هم بسدته شدد. در   کنم که هم

هدر کددام   عرض دو هفته احمد نیک آذر و اختر قاسدمی 

یددک سددالن پیدددا کردنددد کدده از هددر دو بددرای برگددزاری 

کدنم  مدی فستیوال بیست و چهارم استفاده کردیم. فکدر  

 اشد.جواب سؤالت را تا حدی داده ب

هدا  اتفاقاً آخرین شب فستیوال، خوب، من و بهدزاد شدب  

خوابیددیم. مدادر و   مدی ی بهدارک و آرش  خانهرفتیم می

کردیم. گفتم میبرد و دوتایی درد دل پسر خوابمان نمی

پسرم، اگر عالقه داشته باشی، تو خیلی خوب از پس کار 

برمیایی. البته منظورم بهزاد، به معنای پسر مدا نیسدت.   

وردی، پسری داره که اینجدا  مثالً همکارمون مرضیه علی

رده و جای خودش را در این جامعه پیدا تحصیل تئاتر ک

کرده. مقصود این که در کنار گذشت و فدداکاری و ایدن   

دهندگان فستیوال باید کسانی ها، به نظر من ادامهحرف

باشددند کدده بددارِ خودشددان را داشددته باشددند و آن را در  

فستیوال بریزند، نه اینکه تازه بخواهندد از فسدتیوال بدار    

همددین امسددال فسددتیوال بدده  زنددم،مددیبگیرنددد. مثددال 

های تازه کار امکان جوان

اجدددرا داد، ولدددی اکثدددراً 

کارشان را انجام دادندد و  

رفتند تا سال بعدد. بدرای   

سال بعد هم تنها به کدار  

کنند و میخودشون فکر 

عندوان  نه به فستیوال بده 

یک حرکت. بنابراین، من 

در ایدددن تیدددپ افدددراد   

متأسددددفانه پتانسددددیل  

بزرگی ی چنین کار ادامه

بینم. فرهنگ کدار  را نمی

ندوعی  جمعی داشتن، بده 

یددک ویژگددی شخصددیتی 

توان آن میاست و کمتر 

را اکتسابی دید، بخصوص در بزرگسالی. از سدوی دیگدر،   

کار فستیوال هیچگاه فردی انجام نشده، اگر چه گداهی،  

ولدی   طدور وانمدود شدود.   از گوشه و کنار سعی شده این

ن مطمئنم بهدارک چشدم   همیشه حرکت جمعی بوده. م

داند که بروشور فستیوال را چگونه از شروع تدا  بسته می

 داند که شبِ به چاپ انجام بدهد. سیما سید خودش می

ی بعد از ضربه

سنگین فقدان 

مجید، آن هم در 

درست  ماه جوالی،

ریزی و زمان برنامه

کار، همه دیدند که 

در ماه اکتبر 

فستیوال برگزار 

شد. همه در شوک 

معنای بودند و من به

واقعی گریان و 

 ناالن و دل شکسته.
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هدا را  افتتاح را چطور بگرداند و ما فقط سر فصل صحبت

کنیم. یا شهال که دیگه استاد میبا هم خیلی کوتاه مرور 

 کنترل صحنه و پشت صحنه شده. 

ز جاللی که از اولدین فسدتیوال تدا بده امدروز از بدا       فرامر

ترین همکاران فستیوال بوده و عضو هیئدت مددیره   ثبات

است. آرش خلیلی که پانزده سدال بدا فسدتیوال همدراه     

اسددت و در آلمددان تحصددیل کددرده، بددا تمددام گرفتدداری  

اش، اگر بشدمارم کده چده تعدداد کارهدا را از اول      شغلی

رسداند  مدی آن به سدامان   فستیوال و حتی قبل از شروع

بینیدش باور نخواهید کرد، و هیچوقت هم آن وسط نمی

 و عضو هیئت مدیره هم است. 

بدا هدم روی    یا شاپور سلیمی، عالوه براین که سی ساله

اپدی و  کنیم، اآلن بخشی از تبلیغات واتسمیصحنه کار 

اماده کردن تیزر را به عهده گرفته. یا رشید بهبودی کده  

های مرتب بخاطر فستیوال در ارتباط هستیم. این ارتباط

فستیوالی با بسیاری از همکاران تئاتری همیشه بر قدرار  

. یا بهزاد، که حساب و کتاب این فستیوال را وقتدی  ودهب

ایسدتد کده   مدی کنیم مثل مأمور بداالی سدرمن   میتمام 

مامان باید برای فستیوال بعدی درخواسدت بنویسدیم. و   

داد بعد از مجید چون او اینکارها را با پدرش انجدام مدی  

 داند. یا حتی کیوان که امسالمیها را بهتر ازمن این کار

اولین بار در فسدتیوال بدود و بدا اطمیندان خداطر تمدام       

ی مسئولیت کار بولتن را دست خودش دادیدم و تجربده  

بسیار خوبی بود. ولدی ناصدر جدان، اگرمنظدورت از ایدن      

سؤال اینست که آیا ما شخص معینی را به عنوان ادامده  

ی راه در نظر گرفتیم وآیا کسی را برای ایدن کدار   دهنده

د بگویم نه. در واقع، در تکمیل این نده  تربیت کردیم بای

باید بگویم اشخاصی که در جریان کار ساخته و پرداخته 

هدای بعددی   اند و برای اورگدانیزه کدردن فسدتیوال   شده

تواننددد بهتددرین  مددیانددد، ی کددافی اندوختدده تجربدده

هدا  دهندگان راه باشند. طبعاً نسل جوان هم بده آن ادامه

. من اصوالً آدم خوشدبینی  شوند و خواهند شدمیاضافه 

 هستم.

ناصر: خیلی خوب شد که بده بهدزاد اشداره کدردی. مدن      

خواسدتم بده بهدزاد    مدی ام همین نکته بود. مطلب بعدی

ی زندددگی تددو و مجیددد اسددت و اشدداره کددنم، کدده ثمددره

سال فستیوال. از نزدیدک نداظر کدار و     ۳5ی این پرورده

رندج و  هدای شدما را،   تالش شما دو نفر بوده، حساسدیت 

های شما را بیش از هر کسی شداهد بدوده و بدا    درگیری

تجربه و تسلطی که من امسال از او دیدم، درگیر شدنش 

با فستیوال، بخصوص شرکتش در شب افتتاح فستیوال، 

اش در کارهدا.  شب پایدانی و حساسدیت و ظرافدت    و بعد

یکددی از نددادر و شدداید بگددم تنهددا نموندده در نسددل دوم  

تواندد بده او   مییی است که این میراث هامهاجرت ایرانی

هم نداره که بقول تو حتماً تئاتری میمنتقل بشود. و لزو

باشند. این مدیریت فستیوال که اهمیت اولیه و بنیدادی  

هدایی مثدل   و اساسی دارد، کامالً از دست بهدزاد و تیدپ  

آیدد و اگدر ادامده    اند، برمیخود او که اینجا پرورده شده

هدا  کداری یوان، در جریان کار طبعاً با ریزهبدهند، مثالً ک

توانند کار را ادامه بدهندد.  میشوند، اینها میبیشتر آشنا 

یک چنین دورنمایی برای استمرار این کار و انتقال ایدن  

نهاد به نسل بعدی. یکی از زیباترین، و به نظر من تنهدا  

تواند باشد که من در طول نزدیک به چهدل  میای نمونه

آلی تواند به نحو ایدهمیام. و فستیوال تبعیدم دیدهسال 

 ادامه پیدا کند.

بهرخ: ممنونم ناصر جان و خوشحالم کده بعدد از بیسدت    

 دانم، در سال دوباره مهمان فستیوال بودی. نمی
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ها شاید گاهی به حاشیه رفتده باشدم ولدی بهتدر     صحبت

تواند چدراغ  میها گفته شوند چرا که گذشته است حرف

 باشد. و به امید آینده. راه آینده

 

 41شماره « آوای تبعید»به نقل از 
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 در گفتگو با آرونا چاکراوارتی
برگردان: داود جلیلی -مصاحبه کننده : میتالی چاکراوارتی*  

 آرونا چاکراوارتی

زنی که داستان هایی ازگذشته، از تاریخ، ازآن چه وجود داشته است را به هم می تند و آن هدا را چندان واقعدی مدی     

و نوشته های او بوده  ۶1این تجربه من از دکتر آرونا چاکراوارتی  -سازد که به بخشی ازتجربه خود فرد تبدیل می شوند

و  ۶9جایزه وایتالیک ۶1سارات چاندرا ۶۶یترجمه اش از سریکانتابرای  ۶5است. چاکراوارتی برنده جایزه  آکادمی ساحیتیا

ده سال مسئول برجسته کالج زنان دانشگاه دهلی بود. او یدک دانشدگاهی معدروف ، نویسدنده ای      ۶1سارات پور اسکار

 خالق و مترجمی با پانزده کتاب منتشر شده  است. 

، وسیعا به فروش رفته و مورد بررسی های بسیاری قرار  1۳، موروثی ها 14، دختران جوراسانکو 1۱رمان های جوراسانکو

یکی از بهترین و تداثیر   -گرفته است. جوراسانکو و دنباله آن براساس زنان در خانه رابیندرانات تاگور نوشته شده است

تمرکدز  گذارترین کتاب هایی که من در زندگی خوانده ام ، همراه با طعم واقع گرایی که شما را به آن عصر می بدرد.  
                                                           
64 - Aruna Chakravarti 
65 - Sahitya Akademi   
66 - Srikanta 
67 - Sarat Chandra 
68 - Vaitalik 
69 -Sarat Puraskar 
71 - Jorasanko, 
71 -Daughters of Jorasank o 
72 - The Inheritors 
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روی قدرتی که در زنان گرفتار رشته ای از ارزش های پدرساالرانه در هندوستان  تحدت اسدتعماروجود دارد شدگفت    

منتشر شد نیز از سرگذشت زندی از   ۳۱۳۱، که در آغاز سال  19ویال انگیز و جذاب است. آخرین رمان او سوراالکشمی

 ه آن خواهیم پرداخت.گذشته مدل سازی شده است  که در این گفتگوی اختصاصی ب

*** 

شما نویسنده ای برنده چندین جایزه ملی هستید. در یک نقطه ای شما کیار نوشیتن را متوقیف    پرسش : 

 کردید. چرا؟

و خوشبختانه و نا خود آگاه تدا روز هدای مدرسده ادامده دادم. مدن شدعر،        من نوشتن را از بچگی شروع کردم پاسخ :

داستان های کوتاه می نوشتم و حتی نوشتن رمانی را آزمایش کردم. اما وقتی  در دانشکده  به دوره ادبیات انگلیسدی  

ه خدوب از نوشدته   پیوستم و به  استادان ادبیات معرفی شدم، در آن جا اصول نقد را آموختم و توانایی تشخیص نوشت

متوسط را کسب کردم، تغییری در من به وجود آمد. من از عدم اعتماد به نفس رنج مدی بدردم. احسداس مدی کدردم      

نویسنده خوبی نیستم و هرگز نمی توانم نویسنده خوبی شوم. انتقاد از خود خوب است، اما )انتقاد ازخدود( متاسدفانه   

کردم که کدار مدن    برای من نقش منفی داشت. من خودم را متقاعد

تقلیدی و فاقد شایستگی است. از آن بده بعدد از نوشدتن دسدت بدر      

 داشتم. 

نوشتن را دو باره کی آغاز کردید؟ آیا ترجمیه هیای   پرسش : 

 شما اول آغازشد؟

تقریبا بیست و پنج سال بعد اتفاق افتداد. آری، اول ترجمده    پاسخ :

های من منتشر شد. چرخه احساس منفی نسبت به نویسندگی کده  

من خود را به آن بسته بودم، به شیوه معجزه آسایی شکسدت. سدال   

بود. در یک سالن کنسرت رابیندرا سدانگیت، کده مدن در آن     419۳

شنوندگان  درخواستی را  شرکت کرده بودم، یک مرد گجراتی از بین

مطرح کرد. او خواست اگر کسی ازشرکت کنندگان می تواندد ترانده   

هایی را که خوانده می شد برای شنوندگان غیر بنگدالی، کده تعدداد    

زیادی از آن ها در کنسرت حضور داشتند، ترجمه کند تا شعر ها را 

ی تدریس می کردم، تمام چشم ها بده سدوی مدن    چون من  آن زمان در دانشکده دانشگاه دهلی انگلیسودرک کنند. 

غدول ادبیداتی مانندد رابینددرانات تداگور، بده خصدوص        سروده های چرخید. من وحشت کرده بودم. دعوت به ترجمه 

مرا با پروندده   این پیشنهاد  ، می توانست هرکسی را دچار دلهره کند،قبلی بدون هیچ آمادگیآن هم شعرهای او، که 

                                                           
73 - Suralakshmi Villa 

من نوشتن را از بچگی شروع کردم 

و خوشبختانه و نا خود آگاه تا روز 

های مدرسه ادامه دادم. من شعر، 

داستان های کوتاه می نوشتم و 

نوشتن رمانی را آزمایش حتی 

کردم. اما وقتی  در دانشکده  به 

دوره ادبیات انگلیسی پیوستم و به  

استادان ادبیات معرفی شدم، در آن 

جا اصول نقد را آموختم و توانایی 

تشخیص نوشته خوب از نوشته 

متوسط را کسب کردم، تغییری در 

 من به وجود آمد.
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حیرت و سر درگمی خود، موافقت کردم. باقی ماجرا همه تنها گذاشت.  اما من با  ،تردید به خود عدم اعتماد وکابوس 

 تاریخ است. 

کرد. به من پیشنهاد ترجمه مجموعه ای از شعر های تاگور را  پس از پایان مراسم،که  ،ناشری در بین مخاطب ها بود

 . که انتشار یافت من بودای از ترجمه اولین آن من پذیرفتم و کار را شروع کردم. و

بود، امدا کتداب   شده نشناخته چندان منتشر شد.  اگر چه ناشر  4191درسال  ،به انگلیسیتاگورشعرهای ترجمه شده 

اثدر سدارات چانددرا     "سدریکانتا "ترجمده آثداری چدون    بده دنبدال آن   ومدوج هدایی ایجداد کدرد.     ادبی در محفل های 

از سوی انتشدارات پنگدوئن هندد منتشدر       15اثر سونیل گنگوپادیای "اولین چراغ "و  "این روزها"و بعد  11چاتوپادیای

 شدند. من هم تعدادی از جوایز را دریافت کردم . 

بعدد از کمدی   من، را در نویسندگی آزمایش کنم. خالقیت خود   تاتوصیه کرد به من سونیل گنگوپادیای بود که  این 

از بدود کده    "موروثی ها"کار را شروع کردم. اولین رمان من  تردید،

و منتشر شد.  ۳۱۱1سوی انتشارات پنگوئن هند پذیرفته و در سال 

را بده  جدایزه نویسدندگان کشدورهای مشدترک المندافع       من، برای 

 من جرات نوشتن بیشتر را یافتم. از آن پس بود که ، ارمغان آورد 

در دانشیگاه دهلیی   هیا  دانشکده یکی از شما مدیر پرسش :

 روی نویسندگی شما تاثیر داشت؟دانشگاهی،  د. آیا کاریبود

مدن  . نده واقعدا نداشدت، شداید برایتدان تعجدب آور باشدد        پاسخ :

به عندوان یدک   خود از تجربه در نویسندگی را  یتخالقوالهام هرگز

تر سروکار داشتم. مدن   . من با زنانی از نسل جواننکردممدیرکسب 

با نگرانی ها، شادی ها و غم ها، ترس ها و آرزو های آن ها هم دل بودم. من روانشناسی آن ها را می دانستم. بدا ایدن   

 به عنوان بخشی از یک چهارچوب بزرگتر بنویسم.    نا منظم،هرگز نخواستم در باره آن ها جز به شیوه ای  ،حال

موفق نبود. تخیل وآن را تحت تاثیر قراردهد کند  شعله ورمرا  هدر فراهم آوردن جرقه ای که  تخیل خالق ،زمان حال

به شیوه عجیبی معنا دار تر از زمان حال به نظدر   ،. گذشته برای منداشتبرخی خاطرات گذشته ریشه درمن همواره 

 رسید. می 

خشک وکسل کننده است. امدا  با اینکه به شیوه دیگری به من کمک کرد. کار اداری  ،اما نقش من به عنوان یک مدیر

به شدت به پیش رو، به پایان روز، به زمانی همواره کار ارزشمندی است.  و من از انجام آن احساس خوبی داشتم، من 
                                                           
74 - Saratchandra Chattopadhyay 
75 - Sunil Gangopadhyay 

برخی ریشه درتخیل من همواره 

. گذشته داشتخاطرات گذشته 

به شیوه عجیبی معنا دار  ،منبرای 

 تر از زمان حال به نظر می رسید. 
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من با به پایدان رسدیدن   بردارم و کاله نویسندگی را بر سر بگذارم.  رازسکه می توانستم کاله مدیری را می اندیشیدم 

دو عالقده   ایدن   .مدی دادم برنامه کار فردا صبح خود را انجام می پرداختم  و یا تا دیر وقت شب به نوشتن،  کارروزانه،

 و تعادل ایجاد شد.  حفظ کردندیک دیگر را 

از آن ها چه آموختید؟ آییا ترجمیه روی    ،را ترجمه کردید؟ با ترجمه ی دیگرنویسنده هاکارچرا پرسش : 

 داستان خود شما یا پایه دانش شما تاثیر داشت؟ 

اولین ترجمه من، همان طور که توضیح دادم، سفارشی بود. اما اگراثر اصلی را کمک شایانی به ادبیات بنگالی  پاسخ :

م. کتاب های دیگر من انتخاب خودم بود. برای مدن مهدم تدرین مالحظده     تلقی نمی کردم آن پیشنهاد را نمی پذیرفت

ارزش ادبی کتاب بوده است. من باید از روند ترجمه لذت می بردم وتنها زمانی که  ،ه ترجمهژیک پروپذیرفتن زمان در

فکر می کردم موضوع ارزشمند است می توانستم  از آن لذت ببرم 

ختم.  مدن از رابینددرانات  یداد    . و ،آری، من )از ترجمه( بسیار آمو

تدداوم پیددا   غزل سرایی چگونه می تواند در داخل نثدر  که گرفتم 

من از سارات چاندرا ایجاز و دقت را آمدوختم وهندر ارتبداط     کند .

سدداده، مسددتقیم، تقریبددا محدداوره ای بددا خواننددده را از سددونیل    

تکامل ها هم عالقه مرا به بنگال و کارگنگوپادیای یاد گرفتم. روند 

جامعه، ادبیات و فرهنگ آن تشدید کدرد. مدن مشدتاق خوانددن و     

 آموختن بیشتر شده بودم.

از نویسنده هیا    ،جایزهها برای اهداء امروزه برخی پرسش : 

جوایزتیان  دریافیت  درخواست  ثبت نام می کنند. آیا برای 

بیرای گیرفتن جیایزه کیار میی      شما درخواست دادید؟ آیا 

 کردید؟

می شنوم نویسنده ها می توانند برای جایزه ثبت نام کنند. فکر می کردم  ثبت ندام  که اولین بار است  مننه. پاسخ : 

ایدن ندوع   نکدرده ام.  هم نه، من هرگزحتی به آن فکر  - برای جایزه کار ناشر است. همین طور کار برای گرفتن جایزه

چدون   ،ه می توانند آن را انجام دهند تحسین کدنم برای من عبارتی کامال بیگانه است. من شاید افرادی را کها شبکه 

خودم مهارت اندکی در آن دارم. هر شناختی از من تعجب برانگیز بوده است. من احساس مدی کدنم برخدی از کتداب     

های من که جایزه ها را نصیب من کرده اند شایسته آن جایزه ها نبوده اند. اما، گمان می کنم نویسدنده هدا همیشده    

 باید به  منتقدان واگذار شود. هر اثری ن آثار خود نیستند. ارزیابی کیفیت بهترین داورا

 یک کتاب برای شما چقدر زمان می برد؟پرسش: آغاز و پایان 
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در مورد رمان ها، به میزان پژوهشی که باید انجام گیرد بستگی دارد. مثال، جوراسانکو تقریبا سه سدال زمدان   :  پاسخ

برد. اما دختران جوراسانکو در یک سال و نیم تمام شد. این به این خاطر است که بخش زیادی از پژوهش قبال انجدام  

آن ، سدریکانتا از رمان هدای   ری می برد. ترجمه هرکدامزمان کمتتعداد صفحه های آن، شده بود. ترجمه ها بسته به 

تقریبا دو سال زمان برد. راه خانه، زن قدیمی و روی بال های موسیقی در کم تر از یک سال  اولین روشناییو  روز ها

 ترجمه شدند.  

آن یا رمان های جوراسانکو و دختران جوراسانکو تحت تاثیر ترجمه شما از تیاگور بودنید؟ آییا    پرسش :آ

 کمکی کرد؟به شما ترجمه 

تصور می کنم...تدا حددودی تداثیر داشدت . برخدی ازشدعرها و       البته، پاسخ : 

توانسدته  بایدد   حتمن ،ی زبان رابیندراناتاغنو ،از لحاظ عاطفیآن ها کیفیت 

 آگاهی من رسوخ کرده باشد. ضمیر در ، درهنگام ترجمهباشد 

اما تجسم آن تنها در سری جوراسانکا نیست. بلکه در نوشتن من وجود دارد. 

موروثی ها انباشدته از ندوعی حساسدیت بداالی تداگوری اسدت. همدین طدور         

  سوراالکشمی ویال. 

بسییار   شما در آخرین رمان خیود سوراالکشیمی وییال  زن   پرسش :

آن چنان مستقل که در  ،مستقلی را در قرن گذشته ترسیم کرده اید

جهان امروز یافتن افراد همانند او می تواند دشوار باشد. آیا او از یک 

 شده است؟ الگو برداری شخص واقعی 

مدن از همکداران خدود در بداره چندین زندی شدنیده بدودم. زندی، از          پاسخ : 

ه چاننای  ازبرهمن های محافظه کار جنوب به خانواداو منسوبین دوست من، 

شوهر و پسر نوزاد خود را، بدون هیچ دلیل ظداهری رهدا کدرد، چانندای را      ،هند تعلق داشت. چند سال پس از ازدواج

ترک کرد و تدریس در یک مدرسه روستایی گم نام را آغاز کرد. این رفتار در دهه بیست کده چندین عملدی ازکسدی     

ازگشت بود. او هرگز باز نگشت. امااین همه آن چیزی بود که من مدی دانسدتم. مدن هرگدز او را     شنیده نشده بود راه ب

هدم آری   ،ندیدم ویا چیز بیشتری در باره او نشنیدم. باقی آن را تخیل من فراهم آورد. بنا براین، پاسخ به پرسش شما

شنیده بودم. آن هم صرفا در چهدارچوب   که من در باره اواولگوبرداری شد است و هم نه. سوراالکشمی از روی کسی 

 .اتجزئی
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اگر اشتباه نکنم )رمان( موروثی ها بر گذشته خانواده شمامبتنی بود. چه نیوع پژوهشیی انجیام    پرسش :

 گرفت؟ نوشتن کتاب چه مدت زمان برد؟

حق با شماست. موروثی ها نیمه داستانی بازسازی شده از زندگی زیسته نسل قبلی اجداد پدری من اسدت. بدا   پاسخ :

آن که  نام ها تغییر کرده اند ، اما بسیاری ازشخصیت ها برگرفته ازافراد واقعی است. بسیاری از رخ داد هاهم در تاریخ 

استانی هستند. چون من آرزوی توصیف هر چیزی را داشدتم  خانواده جای دارند. اگر چه نه همه آن ها. برخی صرفا د

 قبل از تولد من رخ داده بود، تمام آن ها با روشنای تخیل دیده شده است. 

مطالعات مقدماتی بسیاری در آن دخیل بوده است. اما من سال ها  -در پاسخ به پرسش جستاری شما در باره پژوهش

با مطالعات کالسیک من آماده شده بود. رابینددرانات،  زمینه را خوانده بودم.  قبل از آن که پروژه را دست بگیرم آن ها

سددارات چاندددرا، بددانکیم چاندددرا، بیبددوتی بوشددان، تددارا شددانکر و    

و اوایدل   41نویسندگان بسیار دیگری شرح زندگی روستایی درقرن 

قرن بیستم را آماده کرده بودند، کده همده آن هدا بدرای درک مدن      

 دریک روستای بنگال در آن زمان ارزشمند بودند. ازچگونگی زندگی 

من  برای تکیه روی خاطره های ضعیف بی رنگ شده مدواد واقعدی   

خیلی کمی داشتم. حکایت هایی از والدین، عموها و عمه ها شنیده 

بودم.  افسانه های خانوادگی نسل ها دست به دست شده بدود. امدا   

ه ای را که  پدران من در بارها از روستای اجدادی بازدید کردم. خان

اکنون منقدرض شدده، و    –آن زندگی کرده بودند، محل آدی گانگا 

به من نشان دادندد.  مدن    -، که نام روستا را روی کتیبه ای باالی درحمل می کند Vaidyanath Mandir معبد،

حتی برای حفظ یک )نمودار( درختی خانوادگی، ازتاریخ  اولین اجداد شناخته شده سریکریشنا تارکاپانچاندان و یدک   

 نقشه باستانی از آن عصر تالش کردم . 

 درعمل حدود یک سال و نیم طول کشید.  آن نوشتن 

هم در جوراسنکو و هم در سوراالکشمی ویال، قهرمان های قویی دارید. آیا می توانید به ما بگویید پرسش :

 که این کار را عمدی انجام دادید؟ 

خوب، من اعتقاد دارم که زنان گذشته  تاحد زیادی قدرت ذاتی داشتند. بسیاری از زنان آن قدرت را مخفدی  پاسخ : 

زنانش را آن طوردوست داشت. سکوت و اطاعت کیفیت های باالیی ارزیابی می  ،پدرساالرنگه می داشتند چون جامعه 

البته، به صورت فدوق العداده ای از زمدان خدود     ها و انتظارات اجتماعی بودند. برخی  ،شدند و اکثر زنان مطیع خانواده

دند. اما حتدی آن هدایی کده    واژ گون کردن سیستم شجاعت و استقالل نشان دا  احتمال خطرپیش بودند و حتی در 
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ذخایر عظیمی از قدرت درونی را به نمایش می گذاشدتند.  مدن هدر دو     ،ظاهرا فروتن و متملق بودند، در زمان بحران

 نوع )قدرت( را در رمان های خود نشان داده ام .

 کی می توانیم منتظر رمان جدیدی باشیم؟ تا برنامه های آینده شما چیست؟ ما پرسش :

ن روی چیزی کار می کنم اما هنوز در مراحل اولیه است. بیماری همه گیر مسدافرت را غیدر ممکدن کدرده     مپاسخ : 

است از این رو زمینه کارباید به تعویق انداخته شود.  برای همرسانی جزئیات هنوز خیلی زود است و گفتن آن که کار 

 . است چه وقت روشنای روز را خواهد دید غیرممکن
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 دیدار
 نیما یوشیج / داستان کوتاه

 (4998دی  49– 4272آبان  24)

 

 او خانه راهروی. رفتیم بیک صبح زود پیش حاجی خان

. شد می ها پرچین وارد ناگهان جنگل از. بود دلگشا

 و سفت زمین اطراف داشتند میوه هنوز که ها تمشک

حاطه کرده بودند. رنگ ا گله، به گله را قشالقی مرطوب

آمد. اما خان، این کور و تیره آنها هم دلکش به نظر می

، هر چند مرد چهل پنجاه ساله را اخمو و باد کرده دیدیم

 را برنجش های کیسه. بود می خوشحال باید او هم می

 نپار، پهلوی در کرده پر بود بینجگرها دسترنج حاصل که

 شان ورها که سرالشهالشخ مثل. بود چیده بارانداز زیر

 چشمهای شبیه که قرمزش های چشم با نشینند، می

 او ناصاف و سرخ آلودو گوشت صورت در و بودند خوک

 غمی هیچ. کرد می نگاه آنها به شدند، می نمایان زود

 .نداشت

هر صبح خوش و آسوده روی صندلی راحتش جلوی  

اشد، ب داشته مطلبی آنکه از بیش. گرفت پنجره قرار می

 و گاوها و گوسفندها از حکایت وقت هر. زد حرف می

 شهر و من کرد، می پنبه و سرخ شکر زارهای کشت

 و گاو شما بگوید ما به خواهد می که دانستیممی کالئی

 زیاد. اید شده ورشکست و اید فروخته را گوسفندهاتان

 افتادمی این یاد به خوب که وقتی مخصوصا.زد می حرف

 ملتفت. دهیم نداریم و به حرفهای او گوش می ما که

 شود می ابله که وقتی انسان. نبود ما خوابانیدنهای چشم

 که حالی در واقع در فهمد نمی چیزی مال اندوختن جز و

 فکرهای همه این میان در نیست، بیش ای مسخره خود

 کارهای چه برای که عالی های همت و بشری سودمند

شود و دیگران را مسخره بزرگ گذارده می و المنفع عام
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 او به چیز هیچ و ندارد تاثیر حرفی هیچ او در. کند می

 .باشد برخورده پولش رگ به اینکه مگر خورد، برنمی

 صدای با دید کافی را ما چزانیدن خان که بعد از آن

 .بیاورید چای: زد صدا کلفتش

سماور برنجی گرد و سینی و استکان را پاکار آورد. چه 

. بود پیدا او ی ای! استخوان سینهمرد نحیف و شکسته

 قرمزی که بطوری گذارد ما روی پیش را سماور شد خم

 آنرا بوی ما و قرارگرفت ما هایچشم جلو او کچل ی کله

 .کردیم حس دهد می  بو او کله اینکه مثل

رفیق من، شهر کالئی، که از دو زانو نشستن خسته شده 

 .بود تکان خورد و چهار زانو نشست

و التفات نشان داد و « چای میل کنید»خان گفت: 

 کاری خوب خیلی …همیشه پیش من بیائید»گفت

 خانه در اگر. هستم خانه در روزها بیشتر من …کردید

 دنبال به و «.کرد خواهید پیدا مرا خانه آبدنگ در نباشم

 بی و چی آبدانگ از گزاریگله به کرد شروع حرف این

ایمانی و دزدیهای او وبعد از او به دیگران رسید و لحظات 

 دوره این در مردم ایمانی بی و گسیختگی متوالی از زمام

 .آورد میان به سخن

 دست نداشت، چیز هیچ که آدمی ها قدیم»گفت: می

 …داشت ایمان چون چرا؟ دانیدمی …نداشت هم دزدی

 هر …اشدب داشته دیگران دنیای مال به چشم نباید آدم

 دولتمندی آدم اگر …خوردمی را فطرتش نان کس

 ما را چرا این جواب چرا؟ کرد فکر نباید داشت، چیزی

 روی از باید آدم. بدانیم هم توانیم نمی …دانیم نمی

 او خدای. است عدل نیست، ظلم این …کند فکر اساس

 «.است داده او به

رفیق به من چسبیده بود و من ناگهان ملتفت شدم از 

های خان خیلی کسل شده است. اما من به صدای صحبت

 باغچه در دیگری از پس یکی که دادممی گوش ها خروس

 پای نعلین صدای به و. خواندند می پرچین داخل در و

 راههای از و. آنها قال و قیل و فرشها سنگ روی در زنها

 بیرون را ها میشگاو که ها گالش هیاهوی به دور خیلی

د. در میان این صداها شرشر نهر کوچک هم به کردنمی

 .شدیم جدا خان از ما که آمد می گوش

بار که در شهر پیش  دو سال از این واقعه گذشت. این

خان رفتیم تهی دست شده بود. رفته بود آمل، نزدیک 

امامزاده ابراهیم، در حیاط محضر، خودش را پنهان کرده 

 .بود و ما به زحمت با او دیدار کردیم

 به چشمش که همین

. کرد گریه افتاد ما

. ظالم به دادمی فحش

 مال کس هر گفتمی

 مال اندوخته، زیاد

 زور مال. نیست خودش

 آدم مگر …است

 به خودش تواند می

 همه آن تنهایی

 هر.باشد داشته اندوخته

 آدمی چنین مال کس

 ظلم و زور به نداده، او به که خدا …است حالل ببرد را

 «!ام شده الغر چقدر من ببینید آقایان …هآمد بدست

 فرو هایش گونه طرف دو به را اشکهایش گفت که را این

 مثل زد، بیرون هایش چشم و رفت تو صورتش و برد

 کرد شروع باز و نشست بعد. اورد می  در شکلک که این

 .گریه به

اینکه او  از و دادیم می دلداریش ما کرد او که گریه می 

 .گرفتمی ابدا الغر نشده است، داشت خندمان

چای »خان گفت: 

و التفات « میل کنید

نشان داد و 

همیشه پیش »گفت

 خیلی …من بیائید

 …کردید کاری خوب

 در وزهار بیشتر من

 .هستم خانه
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 چیز  هیچ که حاال …بمانم آمل در باید من »: گفت می

. نیست دستم توی

 که آبرودار نفر یک

 کند فعلگی تواند نمی

 دور شهرهای به باید …

 اینطور بله … بروم

 « …اند گفته

من و شهر کالئی به هم  

نگاه کردیم. هردو به یاد 

حرفهای یک سال پیش 

خان افتادیم و با وجود 

 او حال به ما دل این

 و استعداد اما نبود اندازهبی مکنت صاحب خان. سوخت

 اعال  بحد و زیاد را مالکین به مخصوص مناعت و تکبر

 و راحتی زور از بشود؛ میشگاو یک داشت استعداد. داشت

ت: گف کالئی شهر. نکردن کار هیچ و زیاد خوردن چیز

 .برویم

ما از او جدا شدیم و جاده را گرفتیم و میان جنگل پیش 

که با رفتیم. شهر کالئی زیر درخت افرائی را نشانه کرد 

هم آنجا بنشینیم. من به یاد سگی افتادم که در خانه 

: کردمی فکر باز کالئی شهر اما. است ناخوش و ام گذاشته

 کند؟ باور را مردم حرف کدام آدم

من صدای تاپ و توپ پاهای او را که مثل پاهای خود من 

 را این صدا این میان در. شنیدم در چارق پیچیده بود، می

 .هست ظلم ولی: تگف که شنیدم هم

 

 

 

 برگرفته از: کتاب کندوهای شکسته، مجموعۀ داستان، اثر نیما یوشیج

 (4924مهرماه  1به تاریخ شنبه  21ی آفتاب تابان، شماره ۀنشری)

 بازگشت به فهرست

 

 

 
من صدای تاپ و توپ 

پاهای او را که مثل 

پاهای خود من در چارق 

. شنیدم پیچیده بود، می

 را این صدا این میان در

: گفت که شنیدم هم

 .هست ظلم ولی
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 زراعتیبا صدای ناصر  "دیدار"خوانش داستان کوتاه 
https://www.youtube.com/watch?v=XvTfOtfFeKY 

 
توسط انتشارات نیل چاپ شد. این  4951در سال « کندوهای شکسته»ن های کوتاه نیما یوشیج به نام مجموعه داستا

« بد نعل« »در طول راه« »یدارد« »یک نامه « »مرقد آقا ۀقص» :هایکوتاه است به نام مجموعه شامل پنج داستان 
 «. غول و ارابه و زنش»

 دیده می شود: « دیدار»بر روی داستان یادداشت کوچک نیما یوشیج در قسمتی از این کتاب این 

 ام نوشته زیاد کوچک های داستان.برسم ام نوشته که کوچکی های داستان پاکنویس به توانم نمی من…»

و به کارهای دیگر که در نظر من  ام سوزانده خودم شخص را بسیاری و قدیم های زمان از. زیاد خیلی و

 هزارو مهر …برای مردم الزم تر است مشغولم و به عالوه من دچار فکرهای مشوش و غمناک هستم
  «یک و بیست و سیصد

 :است شده داده توضیح این کتاب آخر در همچنین

مجموعه از قصه های نیما یوشیج است که در آستانه دوازدهمین سال خاموشی او و پنجاهمین  این دفتر نخستین
و آخرین قصه ی او « مرقد آقا» به چاپ می رسد. در این مجموعه از نخستین قصه های نیما« افسانه» سال سرودن 

که به « کالله خاور» ی « سانه اف» در مجموعه  49۱1نخستین بار به سال « مرقد اقا» .نمونه هایی هست« غول و..»
نشر یافت و در « دفترهای زمانه » همت یک عاشق کتاب نشر می یافت چاپ شده بود. این قصه برای بار دوم در 

 .. .بدون اجازه ی خانواده نیما در یک کتاب مستقل بصورت مغشوش عرضه شد 4911سال 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvTfOtfFeKY
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 ققنوس شدیم؟ چطور شد که
 »اصغر محبوب«یاد رفیق به

زاده/ نمایشنامهمجید فالح  

 
 بازیگران:

 راوی اول کارگر

 زمینراوی دوم دهقان بی

 چپی همیشه محکوم به اعدام )معلم(

 یک فرشته

 ی اعدام(ی اوباش ی جوخهافسر گارد ی روحانی )سردسته

 ی اعدامگروه اوباش ی پاسداران جوخه

 )تماشاگران(های مردم توده

 :صحنه

سرافراز ایستاده است. در  "چپی همیشه محکوم به اعدام"ی میدان. در پای پرچم، یک پرچم سرخ برافراشته در میانه

چپی "شود. در پشت و باالی سر دیده می "افسرگارد"ی اعدام ی اعدام صف کشیده. در کنار جوخهبرابرش جوخه
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 "راوی دهقان"و سمت راست  "راوی کارگر" نگرد. سمت چپ جلوی صحنهو میای به افرشته "همیشه محکوم به اعدام

 اند.ایستاده

سرودی  "چپی همیشه محکوم به اعدام"نشیند. ی اعدام به زانو میشود. جوخهباش افسر شروع میصحنه با فرمان آماده

چپی همیشه "کند. وخه آتش میدهد. جگیرد. افسر فرمان شلیک میکند. کم کم صدایش اوج میزیر لب زمزمه می

کند. آید. وقتی کامال در پای پرچم سرخ به زانو درآمد، افسر جوخه را به خط میبتدریج به زانو در می "محکوم به اعدام

آید. صدا شوند. لختی سکوت؛ و بعد صدای فرشته که همچون صوراسرافیل به صدا در میدهد. خارج میفرمان حرکت می

 "چپی همیشه محکوم به اعدام"خواند. می "انترناسیونال"شود. فرشته، شورانگیز و آرام آرام بلند مینخست آهسته است 

چپی "شود افرازد. سرود که تمام میشود. سر برمیتر میخیزد. افراشتهگیرد. بتدریج برمیبا سرود فرشته جان می

 برپا ایستاده است. زنده مثل همیشه. "همیشه محکوم به اعدام

 باز هم چپ!  وی اول:را

 باز هم چپی!  راوی دوم:

 باز هم ققنوس، باز هم ققنوس!  هر دو راوی:

 (چطور شد که ققنوس شدی؟به چپی همیشه محکوم به اعدام) هر دو راوی:

 ( چطور شدکه ققنوس شدم؟به تماشاگر)    چپی:

 چطور شد که ققنوس شدم؟ یکی از تماشاگران:

 که ققنوس شدم؟چطور شد   یکی از تماشاگران:

 چطور شد که ققنوس شدم؟ :یکی از تماشاگران

 چطور شدکه ققنوس شدیم؟  همه با هم:

کردم. طالی سیاه استخراج دادم، بوی طال. من طال استخراج میکارگر شرکت نفت بودم. همیشه بوی نفت می  راوی اول:
رخد... روزانه هشت میلیون بشکه استخراج چکردم. وطنم روی طالی سیاه شناور است. دنیا روی طالی سیاه میمی
چرخید... ما هفت سر عائله بودیم... ما همیشه کردیم... فکرش را بکنید... هشت میلیون بشکه... اما زندگی ما نمیمی

 ی زحمتکش بودیم...گرسنه بودیم... آخر ما از خانواده

شد در روستا زندگی کرد. روستا جای زندگی نبود. کردیم. دیگر نمیما رعیت بودیم... ده سال پیش به تهران مهاجرت   راوی دوم:
در رژیم شاهی روستا یعنی خشکی، یعنی قحطی، یعنی مرض، یعنی مرگ! ظرف ده سال یازده هزار روستا در کشور 

 خالی شد. تصور بکنید... یازده هزار دهکده خشک شد، بیابان شد! اما چه باک!

داد، و داد، و پیکان و تانک و ویسکی را انگلیس، رادیو و تلویزیون را ژاپن میو هروئین را امریکا میگندم و فانتوم   هر دو راوی:
 یخچال و ماشین رختشویی را آلمان غربی، و پاریس هم شد جای تفریح و عیاشی...

آباد و افسریه آباد و نازیحلبی فروش و دالل و بیکاره، و هر چی که شما فکرش را بکنید...ما هم در تهران شدیم دست  راوی دوم:
 آباد و نیاوران و قیطریه مال از ما بهتران...از آن ما بود، و عباس

 کردی یادمان که نگاه میدرد و تاریکی از ما بود، سالمت و روشنایی از آنها... ما آدم نبودیم، به چهره و پشت خمیده  هر دو راوی:



 4911/ دی 41دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ   دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا

شدیم؟ ققنوس كه شد چطور 121   

 

 زدی...آمدیم. ما بارکش دوپایی بودیم. حرف هم که می. ما آدم به حساب نمیافتادیمان میاجداد ده هزار سال پیش 

 دوختند...دهانت را می  راوی اول: 

 کردند...پایت را قلم می   راوی دوم:

 کشیدند...ناخنت را می   راوی اول:

 های مرگترس بود و بال"خالصه،    هر دو راوی:

 جنبید چون بر شاخه برگ از برگکس نمی

 سنگر آزادگان خاموش   

 "گاه دشمنان پرجوشخیمه   

ای. هر ههای دیگر. مجلس رقص بالماسکگاه دشمنان. صدای موزیک تانگو و موزیکشود. خیمهتاریک میصحنه نیمه
 "دایران سرای امی"نوع عیاشی، هر نوع بازی و هر نوع هرزگی ولودگی دقایقی ادامه دارد! بعد... سکوت. صدای تار 

 وسپس....

 وقتی که انقالب شد...   هر دو راوی:

 مان را حس کردیم...ما بوی تن   راوی اول:

 مان بود...بوی انقالب بوی عرق تن   راوی دوم:

 مان بود...و هوای انقالب هوای دل   راوی اول:

 مان...و تحقق انقالب تحقق آرزوهای   راوی دوم:

 انقالب بود...مان برای روز و شب   راوی اول:

 شب و روزمان برای انقالب بود...   راوی دوم:

 پس انقالب آب شد و ما ماهی   هر دو راوی:

 مست و مستانه دمیدیم در شیپور صبح آزادی

برند. پانتومیم وار ی مردم شهیدی را بر سر دست می. توده"ی میهن سیاههشب است و چهره"صدای شیپور 
زنند.می خوانند و دوررزمند و میمی  

 ی میهن سیاههشب است و چهره  ها:یکی از توده

 ها گناههنشستن در سیاهی   

 تفنگم را بده تا ره بجویم   

 که هر که عاشقه پایش براهه   

 قرارهبرادر بی   

 وارهبرادر شعله   
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 زارهاش اللهبرادر دشت سینه   

 قرارهبی( برادر رزمندخوانند و میمی)   ی مردم:توده

 وارهبرادر شعله   

 زارهاش اللهبرادر دشت سینه   

 انگیز و توفانشب و دریای خوف  ها:یکی از توده

 های پاک پویانمن و اندیشه   

 برایم خلعت و خنجر بیاور   

 های سوزانبارد از دلکه خون می   

 برادر نوجوونه   

 برادر غرق خونه

 برادر کاکلش آتش فشونه   

 ( برادر نوجوونهرزمندخوانند و میمی)   ی مردم:توده

 برادر غرق خونه   

 برادر کاکلش آتش فشونه   

 آشناییدرد و همتو که با عاشقان هم  ها:یکی از توده

 زنجیر ماییتو که همرزم و هم

 ببین خون عزیزان را به دیوار   

 بزن شیپور صبح روشنایی   

دوباره شیپور.شیپور. تکرار همین بند. و   

 روند(رزمند و به تدریج از صحنه بیرون میخوانند و میمی)  ی مردم:توده

 قرارهبرادر بی

 برادر نوجوونه   

 وارهبرادر شعله   

 برادر غرق خونه   

 زارهاش اللهبرادر دشت سینه   

گیرد.روند. موسیقی کاهش میکنان از صحنه بیرون میی مردم رزمتوده  

 ها که برآمدند، ما ماندیم و کوهی از مشکالت... نظام فرتوت که فرو ریخت، گُل انقالب که شکُفت، الله  اول:راوی 
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 حاالچه باید کرد؟ از کجا شروع کنیم؟ قدم بعدی؟  راوی دوم:

 شد...مان خشک میهایما در پی سرچشمه بودیم، و گرنه باغ الله  هر دو راوی:

گفتند چپی است... او راه (. میدهدچپی همیشه محکوم به اعدام را نشان میکرد )یک معلم زندگی میی ما در محله  راوی دوم:
هایش گوش شنوایی پیدا شناخت... اما حاال حرفدانست... از قبل میچاره را به ما نشان داد... او راه سرچشمه را می

 کرده بود...

 اید شروع کنیم؟آقا معلم چه کنیم؟ از کجا ب  یکی از تماشاگران:

 ی متحد...از جبهه    معلم:

 چی بگوئیم؟  یکی از تماشاگران:

 استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی...    معلم:

 استقالل؟  یکی از تماشاگران:

 یعنی عدم وابستگی...    معلم:

 آزادی؟!  یکی از تماشاگران:

 یعنی رأی تو...   معلم: 

 عدالت اجتماعی؟  یکی از تماشاگران:

 ها، تأمین بهداشت، مسکن، مدرسه، شغل...یعنی تقسیم زمین، ملی شدن کارخانه  معلم:

 خواندند.شدند و میها سرریز میوقت، زن و مرد، خرد و کالن در خیابانو اینگونه شد که مردم روز و شب، وقت و بی  راوی اول:

 آمریکا... آمریکا   ی مردم:توده

 مرگ به نیرنگ تو   

 جوانان ماخون    

 چکد از چنگ تو...می   

زد و توانست دوام بیاورد؟ هان؟ بله... باألخره کسی که بیشتر از همه نهیب به شیطان میاما این وضع تا کی می  راوی دوم:
داشت خودش شیطان شد، خودش از مردم و انقالب گریزان شد... انقالب او را به ها را از شیطان بزرگ برحذر میتوده

 ها هُول کرد...ها، از رنگ سرخ اللهانداخت. او از طراوت الله هراس

ها آب شود انقالب کنی و در باغ اللهات نگذری؟ آخر مگر میشود انقالب کنی و از خود و عقاید کهنهآخر مگر می  راوی اول:
 گندیده روان کنی؟

 باشی؟شود انقالب کنی و به چپ باور نداشته آخر مگر می  هر دو راوی:

 ی معلم...باألخره یک روز ریختند به خانه  راوی دوم:

ریزند.اوباش بر سر معلم می  
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 جماران گل باران   اوباش:

 معلم تیرباران.   

 جماران گل باران   

 چپی ها تیرباران.   

 ثابت می شوند.

ها رقصیدند... کتکش زاندند... دور کتابهایش را سواش را شکافتند تا مدرک جرم پیدا کنند. کتابحتی سقف خانه  راوی اول:
 آیی کردند...درحرمتی کردند... خالصه، دریدگی کردند... پردهاش بیزدند... به خانواده

( نفت به چه درد شما بی سرو پاها می خوره؟! زمین مگر ارث به هر دو راوی) ی یک روحانی:سرگروه اوباش
 های تان... انقالب تمام شد...خانهپدرتان هست که باید تقسیم کنیم؟ بروید 

شوند.برند. ثابت میاوباشان به سوی دو راوی و مردم هجوم می  

و بعد... چپی آواره شد... چپی زندانی شد... چپی زیر شکنجه ایستاد... چپی زیرشکنجه شکست... چپی زیر شکنجه   راوی اول:
 اش زندان شد...د، چپی وطن مُرد... چپی از شدت درد و غصه یک شبه موهای سرش سفید ش

 

 وظرف چند هفته پنج هزارچپی اسیر اعدام شد !!! :هردوراوی

 

 اما چپی حتی هنگام مرگ هم آتش افروخت...  راوی دوم:

 آری آری... چپی جان خود در تیر کرد   هر دو راوی:

 ی شمشیر کرد.هزاران تیغهچپی کار صدها

 یدهد. جوخهباش میشوند. سرگروه فرمان آمادهی اعدام میتبدیل به جوخهاوباشان به اشاره سرگروه روحانی خود 
نشیند.اعدام به زانو می  

 هاپیمان با قایقراندر میان طوفان هم"    چپی:

 هاگذشته از جان باید بگذشت از توفان  

 هاها دارم با یارم پیمانشببه نیمه   

 "هاها در کوهستانکه برفروزم آتش  

آید. وقتی کامال در پای پرچم سرخ به کند. چپی بتدریج به زانو در میدهد. جوخه شلیک میسرگروه فرمان آتش می
شوند. لختی سکوت؛ و بعد صدای دهد. خارج میکند. فرمان حرکت میزانو درآمد، روحانی جوخه را به خط می

شود. فرشته، شورانگیز است و آرام آرام بلند می آید. صدا نخست آهستهفرشته که همچون صوراسرافیل به صدا درمی
تر خیزد. افراشتهگیرد. بتدریج برمیبا سرود فرشته جان می "چپی همیشه محکوم به اعدام"خواند. می "انترناسیونال"

 ه. برپا ایستاده است. زنده مثل همیش "چپی همیشه محکوم به اعدام"شود افرازد. سرود که تمام میشود. سر برمیمی
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 باز هم چپ!   راوی اول:

 باز هم چپی!   راوی دوم:

 باز هم ققنوس! باز هم ققنوس!   هر دو راوی:

 و این طور شد که از خاکستر برآمدیم...   راوی اول:

 و این طور شد که ققنوس شدیم   راوی دوم:

 و این طور شد که ققنوس شدیم ی بازیگران:تماشاگران

 شدیم.و این طور شد که ققنوس    

 

 .ش49۶9لنینگراد د شهریورماه 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 صدف
 علی یزدانی

 
  

. سدوزه مدی  بددنم  جدای  چندد  و رهمدی  گدیج  هنوز سرم

 چدی  هر. بیمارستانم تو بینممی کنممی باز که وچشمام

 یادم شدم زخمی جوریچه و کجا که بیاد یادم خواممی

 کده  چیدزی  آخدرین  و کدنم  فکر گیرممی تصمیم. نمیاد

 یده  باالخره کردن فکر کلی از بعد. بیارم خاطر به ودیدم

 نده؛  اما...اما. خالی صدف یه آره صدف، میاد، یادم چیزی

 چیدزی  یدا  صددف  ایدن  شدن، زخمی بار هر از بعد انگار

. کنم فکر بیشتر باید. میاد یادم که چیزیه تنها اون شبیه

 بچده  کده  وقتدی  از اصدال  پیشتر، از کنممی سعی بار این

 این. بیام جلوتر و کنم شروع بودم بچه وقتی از آره بودم،

... بایدد  دیگده  دفعده  ایدن ... اه...بتدونم  شاید. بهتره جوری

. شدم مادربی که روزی... میاد یادم داره انگار... آها... باید

. نداره فایده نه... ببینم بذار. نمیاد یادم دیگه اون از پیش

 .نمیاد یادم هیچی دیگه اون از پیش

 مدادرم  کده  این نه. شدم مادربی که بود سالم چهار فقط

 پهندای  بده  رفتمی داشت وقتی. گرفت طالق نه، بمیره،

 بدا  روایرفتده  رو و رندگ  ساک و ریختمی اشک صورت

. شدده  چدی  دونسدتم نمدی  من موقع اون. بردمی خودش

 ولدی  افتداده،  انگیزیغم و مهم اتفاق یه دونستممی فقط

 عصدبانی  همده  چدون  بپرسدم،  کسی از کردمنمی جرات

 بدا  بدار  یه فقط من. عموم و هاعمه پدر، مخصوصا. بودند

 کده  بدود  وقتدی  درسدت  هم اون کردم، گریه بلند صدای

 دادمی فشار اشسینه روی و،سرم بار آخرین برای مادرم

 مثدل  درسدت  هدم  من. کردمی خیس وسرم اشکش با و

 .کردممی گریه فریاد با حتی و بلند بلند، مادر

 اون امدا . دویدم دنبالش بیرون، رفت خونه درِ از که مادر

  همیشه برای من و بود زده غیبش کوچه هایپیچ تو
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 از خبدری  کسی هیچ وقت هیچ دیگه. بودم شده مادربی

 دلدم  تدو  همیشده  برای دیدنش حسرت. نداد من به اون

 مدن  با هم حسرت این شدممی بزرگتر که روز هر. موند

 مدن  از حسدرتم  شددم،  کده  ساله پونزده. شدمی تربزرگ

 از کده  بدود  وقدت  اون. خیلدی  بدود،  شده تربزرگ خیلی

 اینشدونی  تنهدا  با. "شهرکرد" رفتم و افتادم راه "ایذه"

 فکددر بددودم، آورده دسددت بدده مددادرم یخونددواده از کدده

 .کنم پیدا ومادرم بتونم کردممی

 پرسونپرسون. گشتم نشونی دنبال و "شهرکرد" رسیدم

 .کرد باز در جوانی دختر. زدم در. رسیدم محل به

 ...آدرس این ببخشید -

 داری؟ کار کی با: گفت و گرفت دستم از کاغذو

 !عصمت عصمتم، ننه با -

 .دادن آدرس بهت اشتباه -

 تدو . جاسدت  همدین  پرسدیدم  نفدر  چند از من نه،: گفتم

 .عزیز پسرشم من اومده، عزیز بگو بهش

 .اومدی اشتباه باش، خوایمی کی هر: گفت

 جا اون از راحتی به تونستمنمی من اما. رفت و بست در

 در به مشت با. داشتم من که بود اینشون تنها این. برم

 حددود  مردی بار این. قوت با و بار چند و چندین کوفتم

 .کرد باز در ساله پنج و سی

 .بفرمایید -

 جدا  ایدن . بدیدد  مدن  به درست جواب یه خدا رُ تو: گفتم

 خدوش  با. بگیرم ومادرم سراغ میتونم من که جاییه تنها

 تنهدایی؟ : پرسدید . گفدتم  اومددی؟  کجا از: پرسید رویی

. بکدنم  بدرات  تدونم می کار چی ببینم تو بیا: گفت. گفتم

 .شونخونه تو برد ومن و گردنم دور انداخت ودستش

 !مرتبی و قشنگ یخونه چه

 صدبح : گفتم افتادی؟ راه کِی: پرسید و کرد نگاهم کمی

 .زود

. مدون مهمدون  بدرای  بیار چای فرشته: زد صدا ودخترش

 فکدر :  گفت و در کنار همون نشست و آورد چای فرشته

 .ندادم شوجواب گفتم؟ دروغ من کردی

 و گرفدت  طدالق  مادرم بودم، بچه وقتی: گفتم مرد به رو

 زنددگی  جدا  همدین  هدا اون مدادرش؛  و پددر  پدیش  اومد

 خندده  با مرد. کردنمی

 بچدده وقتددی پرسددید؟

 کددی؟ یعنددی بددودی؟

 دوازده ده، یعنی: گفتم

 ببین: گفت. پیش سال

 پدنج  جا این جون پسر

 کده  نیسدت  بیشتر سال

 ایخرابده  شده، ساخته

. شددد سدداخته کدده بددود

 ور سددبیلش بددا کمددی

 تدا  بشین: گفت و رفت

 از اون آخده  بیدام،  و بپرسدم  خیابون سر گاراژ سرایدار از

 بدا  و رفدت . کنده  کمکدت  بتونده  شاید جاست، این قدیم

 در چیزی و کرد من به نگاهی پیرمرد. برگشت پیرمردی

 پیرمدرد . داد جواب سر یاشاره با مرد و گفت مرد گوش

 تدایدی  اسدم  پرسید. گفتم بود؟ چی تننه اسم: پرسید

. رفتن که وقته خیلی: گفت. گفتم و کردم فکر بود؟ چی

 خداتون  وقتدی  مددیر،  آقدای : گفت و مرد به کرد رو بعد

: زد صدا ودخترش

 بیار چای فرشته

. مونمهمون برای

 و آورد چای فرشته

 کنار همون نشست

 فکر:  گفت و در

 دروغ من کردی

 گفتم؟
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 یننده  خداتون : گفت و من به کرد رو. رفتن شد، مرحوم

 رفتن: گفت و مرد به کرد رو. تو بزرگ مادر بود، عصمت

. اصدفهون  کجدای  دونمنمی من که شاهده خدا اصفهون،

 پاشو،. بود رفیق من با بزرگت پدر: گفت و من به کرد رو

 و... میدری  کجدا  به اومدی کجا از ببینم بریم هم با پاشو

 بدرم  خواسدتم نمی من. کشید خود با و گرفت منو دست

. دیددم مدی  فرشدته  چشدم  تو ومادرم از هایینشانه چون

 مدادرم  یاد به منو اون استخونی بینی حتی و ابرو چشم،

 خواب، یه مثل چیزی تنها مادرم از چند هر. انداختمی

 لحظده  یده  دختر این صورت اما. بود خاطرم تو شبح، یه

 یده  مدن  آورد،مدی  چدای  وقتی. برد سالگی چهار به منو

. دیدددم شچهددره تددو ومددادرم لحظدده

 ایچداره . رفدتم  امدا  برم خواستمنمی

 بدرام  مدرغ  تخدم  تدا  دو پیرمدرد  نبود

: گفدت  و گذاشدت  چای و کرد نیمرو

 .بیرون رفت و.... برگردم تا بخور

 و تاریدک  و کوچک بود، کوچک اتاق

 زنددگی  اتداق  ایدن  در تنهایی پیرمرد

 مثددل هددم اتدداقش وسددایل. کددردمددی

 تدو  هم کلفت و بزرگ کتاب چند. بود ما یخونه وسایل

 چده  نداشدت  فرقدی  بدرام . بدود  چیده هاشتاقچه از یکی

 و ندون  یهمده  ولدی  نداشدتم،  اشتها. هستند هاییکتاب

 بعدد  خدوردم،  بدود  گذاشدته  بدرام  پیرمرد که ومرغ تخم

 بود پیرمرد دایمی جای گویا که بالشی رو گذاشتم وسرم

 چهدار،  سقفش، چوبی تیرهای شمردن به کردم شروع و

 و ثابددت سددقف، نزدیددک مارمولددک یددک... شددیش پددنج،

. خدورد نمدی  تکدون  و بدود  چسدبیده  دیدوار  به حرکتبی

 زنده بشم مطمئن تا کنم نگاهش قدراین گرفتم تصمیم

 .مرده یا است

 بده  کده  کدرد مدی  اشداره  دسدت  با اون اما دیدم، ومادرم

 چدرا  ولدی . بدود  فرشدته  شدبیه  هدم  چقددر . نرم طرفش

 تننده  ایدن : گفدت مدی  پیرمدرده . ببینه منو خواستنمی

 عقدب عقب مادرم. هست دونستممی که من ولی نیست،

 امدا  افتدادم  راه دنبدالش . شدد  گم شب سیاهی تو و رفت

 بیدابون،  دشدت،  تو گشتم، جارُ همه بود شده غیب انگار

 اما بکشم فریاد خواستم. شد خالی پام زیر دفعه یه. کوه

 کسددی و کددردممددی سددقوط مددن. اومدددنمددی در صِدددام

 هدم  وصِددام  کسدی  حتدی . برسده  دادم بده  تونسدت نمی

. نبدودم  بلدد  شدنا  مدن  و بدود  آب پدایین  اون. شنیدنمی

 کمی زدم پا و دست آب، تو افتادم شلپ بستم، وچشمام

 زود خیلدی  ولدی  حلقم تو رفت آب

 کِدی  دوندم نمدی . کنم شنا تونستم،

 وپدرم یهو. بودم درآورده هامولباس

 طرفمبه و کنهمی شنا داره که دیدم

. بددود عصددبانی خیلددی اون. آدمددی

 ناظم که کنم فرار خواستم ترسیدم

 تددو چددوب کدده دیدددم رو مدرسدده

 تکددون وسددرش بددرام داره دسددتش

 هدم  کِی دونمنمی. وایستادم. دهمی

 از نداظم . بدودیم  پوشدیده  هدامونو لبداس  پددرم  هم و من

 مرتدب  ولدی  گفدت می پدرم برای منظمی بی و رنجوری

. هوشدیه  با خیلی یبچه عزیز ولی: ...که کردمی یادآوری

 سداختمون  تدو  رفتدیم  هدم  بدا . نبدود  مهم برام هم اصال

 عزیدز : گفدت می و زدمی زنگ جا همه به پدرم. مخابرات

 بابدا  کده  گفتممی بهش و زدممی داد هی من. کرده فرار

 پشدت  از و نداشدت  توجده  من به اون. هستم کنارت من

  کردی پیداش اگه: گفتمی کی به دونمنمی تلفن گوشی

  الزمه چند هر. کنم مواظبت ازش بیشتر دممی قول بیار

 و کوچک بود، کوچک اتاق

 این در تنهایی پیرمرد و تاریک

 وسایل. کردمی زندگی اتاق

 یخونه وسایل مثل هم اتاقش

 .بود ما
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. کدردن  پدارس  بده  کدرد  شدروع  بعدد  بشه؛ هم تنبیه که

 و شدد  سدگ  بعدد . کدرد می واقواق سگ یه مثل درست

. شددم  قدایم  زن یده  پشدت  و دویدم من. دنبالم گذاشت

 بدود  پسدره  همدین  ماما،: گفت زن اون به و اومد فرشته

 خواسدتم . بدود  مدادرم ... ببینده  منو که برگشت زن... که

 و اشسینه رو بذارم وسرم چهارسالگی مثل و کنم بغلش

 به کرد رو و صورتش رو کشید وچادرش ولی کنم، گریه

 مدن . رفت فرشته با مادرم! دختر بریم بیا گفت و فرشته

 هااون ولی. دویدم دنبالشون به و! عصمت ننه: زدم فریاد

. رفدت نمدی  جلدو  اصدال  من پای و رفتنمی سریع خیلی

 اومد شژاندارمی لباس با پدرم که کردم، گریه و نشستم

 تدو  برد ومن هم اون. داد ناظم تحویل و گرفت ودستم و

 کدردن  نصیحت به کرد شروع و دفتر

 کده  گفدتم مدی  هی من. من تهدید و

 و ننوشدتم  چیدزی  سیاه تخته رو من

 کدن،  اعتدراف : که زد.می داد هی اون

 بگدو  خوبه، خودت واسه کنی اعتراف

 یدک . نده : گفدتم . بوده خودت کار که

 و گوشدم  بدیخ  گذاشدت  محکم سیلی

 بده . داد فشدار  و هامانگشت الی گذاشت خودکار یه بعد

 اخالقش متاسفانه، بله: گفت پدرم. شقه کله: گفت مدیر

. بدودن  خدوبی  یخوندواده : گفت پیرمرد. رفته مادرش به

 کردندد  شروع و نشستند مدرسه دفتر تو هم با همه بعد

 فقدط  بودند، خودشون جای سرِ همه. تریاک کشیدن به

 هااون. بود پدرم مسن همکارهای از یکی پیرمرد جای به

 و کردندمی تعریف داره زرد رنگ که سناتوری تریاک از

 داشدتم  دوسدت  مدن . گفتندد مدی  اون بیشدتر  نشئگی از

 تننده  به: گفت و کرد اخم پدرم. بکشم تریاک باهاشون

 در پشدت  از عصدمتم  ننده . بیاره بریزه رنگ پر چای بگو

 و آورد چدای  آذرم عمه بعد. بریز خودت رفتم من: گفت

 فشار موصورت و بغلش تو نشوند ومن. من پیش نشست

 شدیر  جوری همین پستوناش از. بزرگش پستونای به داد

 شددیر از و آوردنددد کاسدده هدداتریدداکی یهمدده. اومدددمددی

 امدا  خوردم هم من. خوردند و کاسه تو ریختند پستونش

 از خواسدتم مدی  من. دادمی شاش بوی بود مزه بد خیلی

 مندو  آذرم عمده  آخده . گذاشدت نمی ولی شم بلند بغلش

 خوشددم خیلددی ازش مددن ولددی داشددت، دوسددت خیلددی

. گدرفتم  گداز  وپسدتونش  کنه ولم که این برای. اومدنمی

 تریداک  از کمدی  مدن . کدرد  پدرت  بغلش از منو و زد داد

 بدرام  فرشدته  کده  چدایی  تدو  انداختم و رفتم کش پدرمو

 پدس . بدود  شدیرین  چقددر . خدوردم  و زدمهم. بود آورده

 چدی ... اون به چسبوننمی یا خورنمی تریاک که همینه

 تصدمیم . کشندمی و...  اسمش بود

 مننده . بشدم  تریاکی هم من گرفتم

 دیگدده کدده زد داد فرشددته سددر اول

. نریدزه  رنگ پر چای برام وقت هیچ

 تدو  کده  کدرد  دعدوا  پدرم با هم بعد

 و کدرد  قهر و کردی، تریاکی موبچه

 فرشدته  اما دویدم دنبالش من. رفت

 داد هدی  مدن . نداشت فرقی اون برای انگار. نخورد تکون

 قسدم . نخدورم  تریداک  دیگده  که دادممی قول و زدممی

 خدورم نمدی  هدم  رندگ  پدر  چدای  دیگده  کده  خدوردم می

 .خورمنمی

 اشدکالی  خدوری نمدی  چدای  پاشو خب: گفتمی پیرمرد

. کددردم پیدددا مددادرت از نشددونی یدده پاشددو. نخددور نددداره

 کوچدک  اتداق . بدود  رفتده  مارمولدک  کردم، باز وچشمام

 اون هم دیگری پیرمرد. تریاک دود. بود دود از پر پیرمرد

 سددرایدار دسددت از رو وافددور کدده طددور همددین. بددود جددا

 پیرمدرد  و. بخوابه بذار شده خسته بچه: گفت گرفت،می

 مارمولک کردم، باز وچشمام

 پیرمرد کوچک اتاق. بود رفته

. تریاک دود. بود دود از پر

 .بود جا اون هم دیگری پیرمرد
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 شدم بلند. درازه راهت کبالیی شهمی دیر: گفت سرایدار

 لحظده  یه. خوردم. جلوم گذاشت چای پیرمرد. نشستم و

 .شدم بزرگ چقدر کردم فکر

. افتادیم راه و کردیم خداحافظی مرد پیر از کبالیی و من

 صددای . دیدد نمدی  وچشدم  چشدم، . تداریکی  و بدود  شب

 جغدد،  زدن زار و گربده  یناله و سگ عوعو و جیرجیرک

 گفته پیرمرد که این وجود با. بود کرده ترترسناک وشب

 کبالیددی  کدده  بددود 

 عصدمتِ،  ننه عموی

 کمدددی مدددن ولدددی

 کبالیدی . ترسیدممی

 سددعی. بددود سدداکت

 تددددو کددددردممددددی

 راه هددایچولددهچالدده

 زانوهددددام. نیفددددتم

 سدعی  امدا  لرزید،می

 بده  رسدیدیم  وقتدی . نمدونم  عقدب  کبالیدی  از کدردم می

 کنه؟می تاذیت بابات زن: پرسید کبالیی اصلی، خیابون

 چرا پس: پرسید شدیم، رد که وخیابون عرض. نه: گفتم

 سدالمه،  پدونزده  مدن  نکدردم،  فدرار : گفدتم  کدردی؟  فرار

 لدرزش  به کردم سعی بعد. بایستم خودم پای رو تونممی

 که این کنم، پیدا موننه خواممی: گفتم و کنم غلبه پاهام

 تدف  شدو سدینه  خلط و کرد ایسرفه کبالیی. نیست فرار

 مالیدد  وزانوهاش کمی و زانوهاش به گرفت دست و کرد

. کدنم  اسدتخاره  بایدد : گفدت  و کدرد  بلندد  وسرش بعد و

 .نگفت چیزی کنی؟ کارچی باید:  پرسیدم

 بدا  در. رسدیدیم  باالخره و گذاشتیم سر پشت رُ هاکوچه

 ایدن  به لعنت: گفت درد با و کرد ایسرفه کرد، باز کلید

 مندو  دسدت  اومدد  کَدرم ! کَرم کَرم،: زد صدا بعد. باواسیل

 رفدت،  حیداط  گوشده  بده  کبالیدی . بدرد  اتاق به و گرفت

 واون یپدرده  و کرد روشن ومستراح برق و کرد ایسرفه

 برگددرده مسددتراح از کبالیددی تددا. شددد داخددل و زد کنددار

 زنددش،. کردنددد پددذیرایی مددن از محبددت بددا شخونددواده

 کبالیی. بودن مهربون همه دختراش و عروسش پسراش،

 سرشدو  مسدح  داشت و بود گرفته وضو راهرو، اومد وقتی

 وراسدتش  پدای  کف داد، تکیه در چارچوب به. کشیدمی

 و! بیار منو تسبیح اختر: گفت و چپش زانوی رو گذاشت

 کبالیدی . آورد وتسبیح سریع عروسش. کشید پاشو مسح

 شدروع  و کدرد  دراز وپاهاش و پشتی به داد تکیه و اومد

 از تعددادی  و بسدت  هاشدو چشم بعد. خوندن وِرد به کرد

 دستش دو هر با بعد. کرد جدا بقیه از وتسبیح هایدونه

 آخر به چیزی. کردمی آزاد وتسبیح هایدونه طرف دو از

 داد وتسبیح و کرد جمع که بود نمونده تسبیح هایدونه

 فدردا  همدین  بایدد : گفت و کَرم به کرد رو و اختر دست

 کبالیدی  کردی؟ استخاره تهرون برای: پرسید کَرم. بریم

 رُبچده  این گفت و داد نشون منو دست با بعد. آره: گفت

 کَدرم . دممدی  تحویدل  شدایی به اصفهون تو راه سر هم

: گفدت  کبالیدی . مونده عملت نوبت به روزی چهار: گفت

 قدوم  تا چن هم تهرون. شهمی همون بخواد خدا چی هر

 آخه: گفت کَرم. واجبه رحمشونصله که داریم خویش و

 نکدردم،  عدوض  ماشین این روغن من داری، ایعجله چه

 بهونده  اگده : گفدت  کبالیدی . منگرفته هنوز هم وزاپاسش

 اصدفهون  راهدی  اتوبوس با فردا بچه همین با من میاری

 عصدمتِ  بده  آقا نه: گفت کَرم. بزرگه خدا بعدشم. میشم

 بدار  نوبت هنوز من آخه ولی. نیست ایبهونه زهرا فاطمه

 تدا  بنددازیم  راه خدالی  جدا  این از وتریلی یه. نگرفتم هم

 خددارُ  زیدادتره،  بدار  اصدفهون  تدو  گفدت  کبالیی تهرون؟

  فقط بیاد، گیرت بهتری بار جااون از شاید دیدیچی

 بیمارستان تو مادرت

 جااون تو آباده،امین

. دننمی راه کوچیکارو

 که من ولی: گفتم

 بعد. نیستم کوچیک

 چه مننه مگه: پرسیدم

داره؟ مرضی  
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 به ومعصوم طفل و بشه راحت بچه این از خیالم من بذار

 بچده  کلمه از که من... بعد و بدم تحویل شخاله یا دایی

 چدی؟  مننه پس: پرسیدم بودم، شده ناراحت...  و طفل و

 تدایددی بدده دیگدده شاصددفهون از بعددد: گفددت کبالیددی

 اگدرم  ات،ننده  پدیش  بدره مدی  رُ تو خواست اگه. مربوطه

 کجاس؟ مننه مگه: که حرفش تو پریدم... دیگه نخواست

! تهرون میرین که هم شما: گفتم. تهرونه تو تننه: گفت

 کده  رمبچده  این جون، بچه عمل برم خواممی من: گفت

 آخدری،  بچده  این از منظورش و. بکنم تو اسیر تونمنمی

 شدو بقیه تهرون بذاری ومن اگه: گفتم. بود پسرش کَرم،

 و آوردند شام بعد. فردا تا حاال: گفت. کنممی پیدا خودم

 زنِ اختدر . بخدورم  نتونسدتم  چیدز  هیچ من. چای و میوه

 پهدن  رختخوابم و برد و گرفت ودستم و کنارم اومد کَرم

 اتاق تاریکی تو که اختر چشمای. کشیدم دراز. بود شده

. زدمدی  برق گربه چشم مثل رختخوابم، کنار بود نشسته

 تُننه نمیذارن تهرون، نرو: گفت و سرم رو کشید دستی

: گفددت ذارن؟نمددی کیددا ذارن،نمددی چددرا: گفددتم. ببینددی

 تدو  آبداده، امدین  بیمارستان تو مادرت ذارن،نمی مامورها

 کوچیک که من ولی: گفتم. دننمی راه کوچیکارو جااون

 آهدی  داره؟ مرضدی  چده  مننده  مگه: پرسیدم بعد. نیستم

 هدم  بعدد  پایین، اومد و خورد لیز چشمش برق و کشید

  .رفت و شد بلند

 تهدرون  تدا  هم ومن که خواستم التماس و اصرار با صبح

 کددوم  هیچ اصفهون تو وقتی اما. نکردند قبول اما ببرن،

 هدم  ومن ناچاری از نکردیم پیدا وامننه خواهر و برادر از

. بدود  بدزرگ  خیلدی  تهرون. بردند تهرون به خودشون با

 رفتدیم  کبالیدی  خویشدای  از یکی یخونه به اول جااون

 بیمارسددتان بدده کددرم بددا. شددد موندددگار جددااون کبالیددی

 مگریده  راه برگشتیم، آبادامین از وقتی... رفتیم آبادامین

 .شدمی جابجا مسینه تو انگار سوزنی و بود شده بسته

 

 و بخدره  چیزی یه برام خواستمی. رفتیم بازار به کَرم با

 تدو  من. شیک خیلی یمغازه یه تو رفت. کنه خوشحالم

 کده  بدود  ایشیشده  جعبده  مغازه ویترین تو. نرفتم مغازه

 وول تددوش رنگارنددگ و غریددب و عجیددب هددایمدداهی

 مرتدب  که بود هم بزرگ صدف یه اون توی. خوردندمی

 کوچیدک  خیلدی  مروارید یه حتی اما. شدمی بسته و باز

 بود، خالی صدف. نبود بزرگی اون به صدف اون توی هم

 اشدکم  امدا . ترکیدمی داشت درد از امسینه. خالی خیلی

 بده  وخدودم  قددرت  یهمده  با و عقب رفتم. اومدنمی در

 .کوبیدم مغازه ویترین

  14 خرداد           

 بازگشت به فهرست
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 کوتاه از نسرین میر دو قصۀ
 عروسی دوست هندی من

 

 

باور کنید به جرئت می توانم بگویم این عروسی یکی از 

بی نظیرترین جشن های عروسی بود که در آن شرکت 

   .کردم

صمیمیت، سادگی و بی ریایی، همدلی و اتحاد و 

برای اجرای آداب و رسوم و رقص و پایکوبی  مشارکت

  .چنان فضایی برایم بوجود آورده بود

با وجود اینکه در این جشن تنها مهمان خارجی بودم 

عروسی چندین شب و روز  .بودن را حس نکردم "غیر"

ادامه داشت. مرا یاد بعضی از قصه های مادر بزرگی ام 

از قصه همانهایی که در پایان وصف بعضی  انداخت.

هایش با آب و تاب به عروسی خیالی هفت شب و هفت 

 .روز ختم می شد

 

مقدمات جشن نشانی از بی ریایی، دور بودن از تجمل 

داشت، آراستن موها با گلهای طبیعی، تزیین صورت با 

برگهای گل حسی از نزدیکی و یکی شدن با طبیعت را 

 .به ارمغان می آورد

نقطه عطف پیوند انسان جشن حنابندان برای من اوج و 

و طبیعت بود. تزیین دست و پای عروس با طرح هایی از 

 "گل و گیاه توسط یکی از دوستان بسیار نزدیک عروس 

 ."یعنی خودم

در پایان زمانی که بر دست و پای عروس نقش هایی از 

گل برگهای  "گل و گیاه نقش گرفت با مراسم گلریزان 

پایکوبی مراسم بر سر عروس به همراه رقص و  "رز

 .ازدواج به پایان رسید

راستی چه ساده و بی تجمل می توان شادی کرد. و با 

  .هم بود

شستن  .صحنه ای که برایم جالب و سوال برانگیز بود

پاهای داماد و خوراندن شیر و عسل به داماد، توسط 

چه  .مادر عروس بود. اینجا سر عروس بی کاله می ماند

 ! بهتر

له دیگر خواهر عروس کفش های داماد چر ا که در مرح

را می رباید و داماد برای باز پس گرفتن باید پولی 

  .پرداخت کند
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برای ایجاد اتحاد هرچه بیشتر بین عروس و داماد، ساری 

 .زنند عروس را به شال دور گردن داماد گره می

گردنبندی به نام  "انگشتری "و به جای حلقه عروسی 

ور گردن عروس که از یک طناب به د "مانگاال سوترا"

نازک با دو آویز طال تشکیل شده کا با سه گره توسط 

 .شودداماد بسته می

این نمادی از پیوند روح عروس و داماد برای مدت صد 

همچنین این گردنبند نمادی از وضعیت  .سال است

  .آیدتأهل عروس به حساب می

ها در فرهنگ هندی هم مانند سایر فرهنگ 4۱۱و عدد 

 .روداز جمله ایران عددی نمادین و مقدس به شمار می

 

جالبترین بخش عروسی مسابقه برای نشستن عروس و 

داماد بر روی صندلی مخصوص یکی برای عروس و 

دیگری برای داماد پس از انجام این کار عروس و داماد 

فرمایی هر کدام که زودتر بنشیند بر اهل خانه حکم

 .کندمی

  .فع عروس خانم بودنتیجه هم به ن

در کل عروسی هفت مرحله داشت ولی من تنها شاهد 

 همین چند مرحله بوده ام . به اضافه مرحله 

پایانی که مادر داماد یک ظرف پر از برنج در مقابل در 

دهد. عروس بایستی با پای راست ورودی خانه قرار می

خود برنج را روی زمین بریزد. این کار نمادی از برکت و 

 .ایش استز

 

 نان و کلم

 

 

ازکاربرگشته ام، تنها رخت تازه ای دربر می کنم. دوباره از خانه بیرون می روم. داخل مغازه شده و  .صبح شنبه است

 خسته ام.  .با بی حوصلگی وسایلی را که الزم دارم داخل سبد خرید می ریزم

 .خواهم هر چه زودتر دوباره بخانه برگشته کمی استراحت کنممی 

 . اجناسی که خریده ام می ایستمقیمت برای پرداخت  ،در صف طوالنی جلوی صندوق

نیم چرخی زده، پیرزنی را که تا کمرگاهش تا  .احساس می کنمسرم های منقطع را پشتم  تماس سری، همراه با نفس

 می کنم. عوض شده می بینم. جای خود را با او
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جلو می آید. کلم و نان را روی باند رها کرده، لبخند کمرنگی را به نشانه تشکر تحویلم می دهد. کیف پولش را با 

 بی رنگی ٔ  زحمت باز می کند، دو یورو کف دست زن صندوقدار می گذارد و منتظر بقیه پول می شود. چند سکه

  .شود می ریخته لرزانش دستان بر فاصله با ارزش

 کسی پشت سرم زمزمه می کند : 

  .هرروز خریدش بیشتر ازاین نیست! باور می کنید اینجا آلمان است؟ -

 .سرم را بعنوان تایید حرفش تکان می دهم

  .به خانه برمیگردم. ضمن جابجا کردن خریدهایم. رادیو را روشن می کنم

  :گوینده رادیو

  !...فیدل کاسترو مرد -

 .ریتمی تند و بی ربطصدای موسیقی با 

 : کهمی کند وبالفاصله تذکر و تاکید را می خواند گوینده رادیو،خبر شروع بازارهای مکاره کریسمس 

  !مواظب کیف دستی خود هنگام خرید باشید -

 اکنون پخش موزیک آرام و رمانتیک

 

 بازگشت به فهرست
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 و شاعران شعر
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 میهمانی سید علی صالحی
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 !یاوه مگو دیکتاتور

 .این جا ایران است

 .نبین اگر گاهی گرسنه می خوابیم

 نبین اگر گاهی

 .ستی زندگییکی به زندان وُ دیگری درمانده

 

 !امتحان کنید

 ما دوباره بر خواهیم خاست،

 ی خویش راخستهما دل و دستِ 

 .ایمدر خونِ سیاوش خَضاب بسته

 

 !امتحان کنید

 کارداو که باد می

 .تنها توفانِ تشنه درو خواهد کرد

 

 با این همه

 !زنهار

 پَرَستما کبوترزادگانِ زیتون

 قرن هاست

  کینه خود را

 به هفت آبِ زمزم وُ

 جنگ را

 !به رؤیای زندگی شُسته ایم

 

 !مجبورمان نکنید

  ما

 .خواهیممیصلح 

 

 4981ما نباید بمیریم،رویاها بی مادر می شوند/ انتشارات نگاه/ 
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 های بعد از گرگعاشقانه
 

 مشکل

 !ست دوستِ منجای دیگری

 هابه این زودی

 میرد،گرگ نمی

 طورتو همین

 .آسان و عاشقانه از آدمی بگو

 

 مشکل

 !ست دوستِ مندیگریجای 

 خوردهکلماتِ کُتَکْ

 .گذرندتاریک می ٔ  فقط به میلِ مرگ از کوچه

 همین است

 آورد،که نه تشنه به باران ایمان می

 نه کلمات

 !...هر کجابه نوشتنِ بی

 

 هاحقیقت همین است که این حرف

 آیند،های کهنه میفقط به کارِ کتاب

 تو برو از عینِ روشنِ واژه

 بگو،به شین 

 جاستمشکل همین

 وگرنه رسیدن به قاف

 خواهد وُنشین مینه سیمرغِ سایه

 .نه هُدهُدِ سلیمان به اورشلیم

 

 4914های بعد از گرگ / انتشارات مروارید/ عاشقانه

 رؤیاهای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود
  اگر بشود که باز

 باد بیاید و بوی پیراهنِ ترا به یادم بیاورد، 

  به خدا از تختِ ستاره و تاجِ ترانه خواهم گذشت

  کلیدِ زندانِ گریه را خواهم گشوددرِ بی

  ی کلمات راحواسِ همه

  دلیل اسم و استعاره آزاد خواهم کرداز دستورِ بی

  سال دریا رابعد هم حکومتِ دیر

  بهشت خواهم بخشیداردیبیترین مرغانِ به تشنه

  .امترین امیرِ اقلیمِ آب و آینهمن عاشق

 

  اگر بشود باد بیاید و باز

  بوی خیسِ گیسوی ترا

  به یادم بیاورد

خواب و ترین مادرانِ بیبه خدا به جای غمگین

  خسته

  خواهم گریست

  مزارِ زمین رامسافرانِ بی

  از آرامگاه آسمان آواز خواهم داد

  هنِ شبِ نپوشیده راپیرا
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  به خبرچینِ مجبورِ نان و گریه خواهم بخشید

  رویاو رو به گرسنگانِ بی

ای روشن از نمازِ نور و عطر عدالت خواهم نامه

 نوشت، 

  بهشتاردیترین مرغانِ بیکه تشنه

  .اندخوابِ آب دیده و دعای دریا شنیده

 

  های مادران ماستاین پایانِ مویه

 !... ر باد خواهد آمدبه خدا او د

 

 4972رؤیاهای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود/  انتشارات تهران/ 

 یوماآنادا
  هاستسال

  هاخشکینان

  گذرندی ما نمیاز محله

  زیرا از نانِ خالیِ این همه سفره

  چیزی برای پرندگان حتی

 ماند، باقی نمی

  هاماند بعضی شبفقط می

  که پدر

  .گردددستِ خالی به خانه برمی

 

  هر وقت پدر

  گردددستِ خالی به خانه برمی

  فهمممن می

 گوید، پنهانی دارد با خودش چه می

  همه چیز ... همه چیز گران شده است

  ... قند، چای، نان، چراغ، چه کنم، زهرمار

  .است همه چیز گران شده

 

  کنمو من هر شب آرزو می

  ای کاش صمد بهرنگی زنده بود هنوز

  هنوز ماهیِ سیاهِ کوچولو

  .به دریا نرسیده بود

  بینمو من هر شب خواب می

  :شوندهایم دارند بزرگ میدست

  خشت، کوره، آجر

  !سنگ، بیجه، محمد

  رسدکدام نمیزورم به هیچ

  های جهانی برجآجرِ همه

  خواب و خاکسترِ من استاز 

  رسدکدام نمیزورم به هیچ

  پزخانه دور استراهِ کوره

 من باید بزرگ شوم

 

 .من مجبورم بزرگ شوم

  ما حق نداریم گرسنه شویم

  ما حق نداریم حرف بزنیم

  ما حق نداریم سرما بخوریم

  ما نان نداریم
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  خانه نداریم

  پناه نداریم

  شناسنامه نداریم

  شب نداریم

  روز نداریم

 .رویا نداریم

  اینجا

  ایمما هرچه داشته فروخته

  جز گنجِ بزرگِ پنهانی

  گویدکه پدر به آن شرف می

  اسمم شرف است

  پسرِ زارعبداهلل

  امدشتِ ورامینهای پاکاز پیاده

  !دشتِ بَم، بامیان، کرج، کوفه، آسیاهای پاکاز پیاده

 

  و ما حق نداریم بمیریم

  فنِ درماندگان گران استکَفن و دَ

  مزار و مجلس و گریه گران است

  ایمما اشتباه به دنیا آمده

  دنیا

  ستشرفیجای دزدانِ بی

  که پرندگان را برای مُردن

  .کننداز قفس آزاد می

 

 4981یوماآنادا/ انتشارات ناهید/ 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 دو شعر از علی یزدانی
 من پنهان بوسۀ

 تاریک شب گرچه

 موحش شب گرچه

 است سرد شب گرچه

 اما

 هم شب این پایان رسدمی

  شکبی رسدمی

 شب این پی در پگاهی

 فرخنده خورشید دمدمی

 آینده صبح خجسته آن تا لیک

 شاید من چشم

  ابد تا باشد خفته

 اما

  من بیدار گل ای

 وقتی

 آزادی ز شد پر میهنم

 برگیر نفس یک هم من جای

 است پنهان که هم را ایبوسه

  شعرم دفتر میان در

 کن نثارش

 ما ترانۀ
 (سایه) ابتهاج هوشنگ ایران، مردم اجتماعی حیات شورانگیز لحظات سرای ترانه و ملی گرانقدر شاعر به تقدیم 

  ما یدوره نام به زد نو یقرعه زمانه

  ما یزمانه چرا خبیثان، حریفِ ولی نشد

  سحر و ناز نوبهارِ آن نشد ما کام به

  ما یالله ربود آنان غارت دست که

  شد دوزخ زود که بهشتی، هوای آن در

  ما یدیده چراغِ ربودش که دودها چه

  بردند عاقبت و کشیدید که هارنج چه

  ما یستاره و گل مردم، خانهگنج ز

  تیرش و آرش شورِ پر سر شد حیف چه

  ما، یخانه تنگ چه کوته، شده مانسقف چه

 اندیشانشب این دارِ بر شده ما چراغ

 ما یناله ز مگر نشنیدش کس صبح، به

  قدرت در جهل شد، مکافات دارِ به خِرَد

 ما یجاده مرادِ اسبِ شود زین که نشد

  از بریدند امان بگرفتند، ما ز هما

  ما یرسانه خط در خرد اهل تمام

 رام طبیعت نه بیدادگر، سرِ شد رام نه

  ما یمحاجه باران، و آتش باد، و خاک که

  آزادی به رسی باید که امید این بر

 ما یترانه این تو خوان سحر مطربان چو
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 شعر از جعفر جهانبخش دو

 مرغیبدنبال س
 

 

 آمدم

 ریتدب یِ آن  فسانه  یجستجو در

 باز گردم تا

 ِ چاره ساز کانیپ با

 

 کار-شبانان ِ رنجْ   یدشت ها -تفتهْ از

 شدم رونیب

 شبانه

 نگاه ِ تزلزل-ابرِ گمْ با

 :عشق وز

 به گردنم یِ ستبر طوق

 

  خارْزار  ِ هول از

 ...گذشتم

 

 ِ رفته ها ، اما یآنسو

 :عالمتاب آن

 نبود آفتاب

 

 دست  هام پژمرده شد در

 ٍ بهاران دینو

 و

 کرد کوچ

 مرغ آن

 ییِ رها الیخ از

 

 سا ل ها ی یدر شبان ِ تار  ِتوال هم

 آمد  و دیروزگار سپ یسویگ

 ختیبر

 

 من؛

 زمان یبگسسته  یِ رشته  سیر-چرخْ

 هیِ گال مْبافیسو، گل آن

 :بافدم  کالم که یم

  !دوست یا -»

 و شیرفته ام زخو من

  نجایام ا مانده

 «انتظار! به
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 انسان
 

 !مجهول بود

 ِ شب و روز، انیم ییجا

  نیبر زم پا

 بر آسمان؛ یدست

 دست گریبه د و

 .دیجهان کاو در

 

 جست؛ دهیبا د یرید

 :امدیپسند ن چشیه

 !بود مشکوک

 

  دیخورش تا

 افق ِ جانش از

 دیدم

 و

 شد؛ شانیپر

 

 :ِ ماندن و رفتن انیم یجهان

 !مبهوت بود       

 

**** 

 

  کاشت و شهیاند

 ماند؛

 شد و پرسش

 !رفت

 بازگشت به فهرست
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های دیگرهنر  
 

 

 

 

 



 4911/ دی 41دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ   دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا

ُکالژ/ کنید لغو را اعدام مجازات 144   

 

 لغو کنید/ کُالژدام را عمجازات ا
 اثر: مصطفی هروی 
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 کُالژ هنری سبکِ بارۀ در

 
 به) کُالژ یا کاریچسبانه یا چسبانیتکه

 معنای به coller ریشۀ از ،Collage:فرانسوی
 نیز و تجسمی هنرهای در تکنیکی نام( چسباندن

 تکنیک این وسیلۀ به شده ساخته هنریِ اثر نام
 گوناگونی چیزهای و مواد روش این در. است
 مقوا، رنگی، کاغذهای روزنامه، هایتکه مانند

 بر را اینها جز و دورریختنی اشیای عکس، پارچه،
 مقوا یا تخته بوم، مانند صاف سطح یک روی
. آورند وجود به جدید ترکیب یک تا چسبانندمی

 تکمیل را آن نقاشی یا طراحی با نیز گاهی
 .کنندمی

 عکس هایتکه یا عکس چسباندن تکنیک
 یا فوتوکالژ جدید ترکیب یک ایجاد برای

 چسبانیتکه از انواعی. شودمی نامیده فتومونتاژ
 حجم دارای مواد شامل که دارد وجود هم

 دکمه، شکسته، ظروف چوب، هایتکه مانند
 روی بر دیگر بعدیسه هرچیز یا مهره و پیچ
 .(Assemblage) شودمی سطح یک

 سبک نقاشان بار اول را «الژکُ» اصطالح
 قرن آغاز در پیکاسو پابلو براکو ژرژ کوبیسم
 نقاشان آن از پس. کردند ابداع بیستم

 تکنیک این سوررئالیست و دادائیست کوبیست،
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 کازیمیر ماتیس، هانری. گرفتندمی کار به را
 هنرمندان بسیاری و هاکنی دیوید ویچ،ماله

 .  اندکرده خلق روش این با را آثاری نیز دیگر

 در کاغذ اختراع زمان به تکنیک اینسابقۀ 
بر  میالد از پیش ۳۱۱ سال حدود در چین
 توسط که میالدی دهم قرن تا اما گرددمی

عدۀ  شد، گرفته کار به ژاپنی خوشنویسان
. کردندنمی استفاده آن از مردم از زیادی

 به میالدی سیزدهم قرن در چسبانیتکه
 در طال هایورقه. رسید وسطا قرون اروپای

 شانزده و پانزده قرن گوتیک سبک کلیساهای
 فلزات و قیمتی سنگهای. شدند گرفته کار به

 و شمایلها مذهبی، تصاویر ساخت در گرانبها
 یک. شدند استفاده( پرچمی نقوش) نشانها نیز

 توانمی را چسبانیتکه از هجدهمی قرن مثال
 دیلِینی ماری بریتانیایی هنرمند کارهای در

 .دید

 همچنین چسبانیتکه روشهای نوزدهم قرن در
 و عکس آلبوم مانند هایییادگاری ساخت در
 آغاز بسیاری. شد گرفته کار به کتابها نیز
 در وبراک پیکاسو به را چسبانیتکه کارگیریبه

 با این وجود با اند،داده نسبت 414۳ سال
 توانمی ویکتوریا، دوره فوتوکالژهای به توجه
 دهۀ اوایل در چسبانیتکه روشهای که گفت

 استفاده مورد میالدی نوزدهم قرن شصت
 از دسته این افراد بسیاری البته. استبوده

 سرگرمی و یادگاری عنوان به تنها را کارها
 .شناسندمی

 
های ترین نقاشییکی از معروف  )Liberty leading the people( "مردم گرِهدایت ،آزادی" تابلوی نقاشی

 4894که در سال  )Eugene Delacroix ( دالکروا وژنا فرانسوی موزه لوور است. این نقاشی اثری است از

 .میالدی، با رنگ روغن و بر روی بوم خلق شد

 بازگشت به فهرست                                                                                                                       

https://karimzabet.com/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85/


 4911/ دی 41دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ   دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا

کالو فریدا چهرۀ ُکالژ 147   

 

  کالوفریدا  چهرۀ الژکُ

 Ana Paula Hoppe  :اثر
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 کودکان، جنگ و دیگر هیچ.../ عکس
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 نقد و معرفی
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 سوگِ سیاوش؛ در مرگ و رستاخیز
 ...زندگی زمینِ از جوشیده گناهانبی همۀ خونِ پاسداشتِ به

 شاهرخ مسکوب

 
 هرکس. افتاد راه به و جوشید و جوشید سنگ هر زیرِ از. شد پخش زمین روی. نرفت فرو زمین در خون

 .اندکشته را گناهیبی جایی فهمیدمی ،دیدمی راآن

. نامهربان تاریکی این و بیداد شبِ این و ماییم اینک"

 و من روز خورشید در و فراگرفت را دلم روشنایی که

 راه ظلم زمین بر که کیست. یافت راه من مراد در

 می اعماق در دست و دل از که ستمی و رود نمی

 نیست، او چراگاه روید، می باز خاک نهان از و نشیند

 آب ترس، از! نیست سرگردان بیداد صحرای این در

 در خاموش و نوشم می را دروغ های سرچشمه تلخ

 که زمانه این در .است خزیده دلم و جان دور ژرفنای

 گوئی جماعتی، دارد، راهی هرچیز و هرکس بر اهرمن

 ستم زدگانی، خواب: ایم ریخته درهم سرشته، ظلم به

 با. رواست ما بر او آئین که آز با ستمکار، دیدگانی،

 که هستم کسانی همدست. اسیر آزادی و پیروز دروغ،

 .ندارم دوستشان

 آن قبول حسن و است دیگر واقعیت دنیای پذیرفتن

 پای هم که چیزها بسا ای. دیگری چیز دل در

 در خود ما و لولند می ما در مرض مثل زندگی،

 های آرمان. گذرانیم می شبی و روز بیمار اجتماعی

 برداریم گام یک چون و است دور او از همیشه آدمی

 زمان زندانی تن این. اند برداشته ها گام شتاب به آنها

 !پرواز گریز اندیشه این و مکان و
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 و خورد. گذرانیم گرفتار و بریم می سر به واقعیت در

 این ادامه برای کردن ناخواسته کارهای دلزده و خواب

 و پیمودن را باطل دور این باز و سمج، خواب و خورد

 در گذران این "!مرد خواجه که برآمد بانگی ناگهان"

 ... )از متن کتاب(سرانجام؟ بی پیچیده خود

 "شب"، "غروب" :استکتاب مشتمل بر سه فصل 

درآغاز کتاب، که پیش درآمدی  عالوه بر . "طلوع"و 

در .مختصری از داستان سیاوش را بازگو می کند

نگارنده، پس از آوردن  کتاب)غروب( اولقسمت 

اطّالعاتی کوتاه دررابطه با اساطیر کهن ایرانی) با 

وشرح  نگاهی براوستا وبرخی دیگرازمنابع پهلوی(

نبرد  آفرینش جهان، گیتی وانسان و چگونگی آغاز

ورامزدا واهریمن د داستان کیهانی نیک و بد د اه

 را مرگ که کامل، مردی  .سیاوش را آغاز می کند

تخاب نکرده، امّا برای رهایی راستی، مرگ بر او نازل ان

می شود و وقتی مرگ بر او نازل شد، در مقابل آن جا 

رفتاری دارد که باید داشته باشد وبا پذیرش  نمی زند؛

 امّا .شودمرگ تلخ خود، شهید راه رهایی راستی می 

 ها شخصیّت از صحبت ،(شب)کتاب دوم قسمت در

مقابل هیچ نوع مرگی نمی  در که است هایی آدم و

توانند تصمیم بگیرند. یکی افراسیاب است، یکی 

س، یکی سودابه است و یکی گرسیوز. مراد از وکاو

مرگ در قبال وی ناظر به امری کلّی است. مثالً 

سودابه مرگ عشق خود را نمی تواند بپذیرد یا 

گرسیوز مرگ بزرگی و مقام و منزلت خود را نزد شاه 

قسمت توران برنمی تابد ... و سرانجام در 

آدمی هست که اراده اش در مقابل سوم)طلوع( 

روشی فاعلی دارد و مرگ را به اراده انتخاب می مرگ 

کند. در نتیجه این مرد، مرگ ندارد، بلکه رفتن دارد؛ 

 .او کیخسروست و

 

فصول کتاب درمجموع ودرکلیّت خود، با بخش دوم 

ایران به  از زندگی سیاوش یعنی حرکت سیاوش

دوستی با افراسیاب، تا مرگ  سمت تدوران و

  .سروکار دارد سیدداوش به دست افراسیاب

 خوانشی امروزیست از مرگِ سیاوش، سوگِ کتاب

گوشزد  انکات خردمندانه ای از شاهنامه ر سیاوش.

در عین حال متوجه است که دارد نویسنده میکند و 

 .کندبا عینک امروز به شاهنامه نگاه می

 

 اثر شاهرخ مسکوب "سوگِ سیاوش"دانلود کتاب 

 / انتشارات خوارزمی4914چاپ دوم/ تیرماه 

https://t.me/c/7025/5227755077 

https://s5.picofile.com/d/2097502627/d2582098-588a-7bdd-65e2-

a0ddccd6c5d7/%D28B88D68228DA%AF.pdf 

 بازگشت به فهرست

https://t.me/c/1004577255/5207
https://s1.picofile.com/d/8265128984/d8130263-733a-4bdd-91e0-a2ddccd9c7d5/%D8%B3%D9%88%DA%AF.pdf
https://s1.picofile.com/d/8265128984/d8130263-733a-4bdd-91e0-a2ddccd9c7d5/%D8%B3%D9%88%DA%AF.pdf
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 سیمای دو زن
 گنجوی نظامی حکیم خمسۀ در "لیلی" و "شیرین"

 سعیدی سیرجانیعلی اکبر 

 
 و لیلی» و «شیرین و خسرو»ی عاشقانه هایداستان

 سراینده «گنجوی نظامی» ی سروده دو هر ،«مجنون

 و خسرو» ی منظومه  .هستند ایرانی مندِ توان ی

 و باستان ایران در است ایعاشقانه داستانِ «شیرین

 ی رفته کف از جوانی در ی معشوقه از است یادی

 صد هشت این در که نحوی به ،«آفاق» نام به نظامی

 و لیلی» و. بسراید را مانندش نتوانسته کسی سال

 دیارِ در است جوان دو گیِ داده دل داستان «مجنون

 .عرب

 اصلِ در که است مدعی داستان، دو هر آغازِ در نظامی

 لیلی» در خوداگاهنا نظامی. است نکرده تصرفی داستان

 در و عرب دیارِ در زن ی چهره ترسیمِ به «مجنون و

 ایرانِ در زن ی چهره نمایاندنِ به «شیرین و خسرو»

 .است پرداخته باستان

 را گی بستخ دل که است ایجامعه ی پرورده لیلی،

 سقوطِ اشنتیجه که پنداردمی انحرافی ی مقدمه

 این در. فحشاست انگیزوحشت جهنمِ در حتمی

 که جوانی پسر و دختر حال به بدا تقوا، و پاکی سرزمینِ

 .کنند بدل و رد ایعالقه نگاهِ

 معاشرتِ و مصاحبت بر منعی شیرین، دیارِ در امّا  

 آزادیِ عینِ در که عجبا و نیست زن و مرد آالیشبی

 ایشان عفافِ دارِ پاس دختران، شخصیتِ معاشرت،

 اسب پشتِ بر تنها، و یکه سرشناس، دختری. است

 و تازدمی تیسفون قلبِ تا ارمنستان نافِ از و نشیندمی

  .شودنمی او متعرضِ کسی

 نخست  .بسیار جرایمش و نیست چنین لیلی وضعِ امّا  

 محروم انتخابی و اختیار هر از و آمده دنیا به زن که این

 .ستزیبایی دیگرش، گناهِ  . است



 4911/ دی 41دورۀ اوّل/ سال دوّم/ شمارۀ   دنویاجتماعی نو و هنریادبی،  نامۀماه گنژرا

زن دو سیمای" کتاب رایگان دانلود 153 "  

 

 چنین در که دختری

 مورد در بالیده محیطی

 مشروعِ حقِ ترینطبیعی

 انتخابِ یعنی خویش،

 مانعی هیچ گرفتار شوهر،

 نیست.

 ی قبضه در او گیِ زنده و مرگ ای،قبیله نظامِ در

 که است مقتدری مردِ لیلی پدرِ. است مردان استبدادِ

( مجنون) قیس خاطر تعلقِ از چون

 شود،می خبر با دخترش و

 مکتب از را گناه بی دخترکِ

 حصارِ در و گیرد می باز

 کندمی اَشزندانی خانه،

 زنِ ،بانش زندان و

 نام به است ایزدهفلک

 فرمانِ به که مادر

 شوهر، ناپذیرِشفاعت

 ی رابطه است مجبور

 جهانِ با را دخترش

 و  .کند قطع خارج

 بی قدرتِ همین سرانجام

 و سیم و زر مقابل در پدر انعطافِ

 نظر هیچ بی و شود می تسلیم السالم ابن  اشترِ و اسب

 به و - سپارد می بدو را دخترک مشورتی و خواهی

 ، کرنا و بوق خروشِ در و -فروشد می بدو بهتر عبارتی

 روانه را او و پوشانند فرو را لیلی ی مظلومانه های ناله

 پیوند و آشنایی اندک که کنند شوهری سرای حرم ی

 .ندارد وی با ای عالقه

. است متفاوت «شیرین و خسرو» داستانِ فضای امّا

 یرین،. شهاستپرواییبی دنیای شیرین، دنیای

 زِ«: نظامی یگفته به که است زنی ی پروردهدست

 »سترگی دارد تر بیش مردان

 دوستیطبیعت طلبِنشاط کارِ ورزش دخترِ شیرین،

 با و نشیندبرمی گردزمانه اسبی بر که است

: که خود سال و سنهم دختران از جماعتی

 » بندی روی بر نیستشان برقع زِ «

 از دفاع و سوارکاری فنون با یک هر و

 بازی چوگان به دارند، آشنایی خویش

 .رودمی

 بالیده محیطی چنین در که دختری

 مشروعِ حقِ ترینطبیعی مورد در

 هیچ گرفتار شوهر، انتخابِ یعنی خویش،

 خود، عاشقِ کنارِ در شیرین .نیست مانعی

 تفریح و گردش به تازد،می اسب خسرو،

 و گذاردمی شروط و شرط کند،می مذاکره پردازد،می

 پاس را خود دامنیِ پاک حالهمه در و گیردمی امتیاز

 .داردمی

 از خالی. است لیلی تسلیمِ سراسر گیِ زنده طرف آن و

 خانه در و گیرندمی باز اَشخانه مکتب از. تالشی هر

 نامطبوعی ی نادیده شوهر به و کنندمی اَشزندانی

 .بکند اعتراضی که آنبی دهندش،می

 عرب ایقبیله نظامِ در زن موقعیتِ از است تصویری این

 .ایران در زن گاهِ جای و

 "سیمای دو زن"دانلود رایگان کتاب 
 4928چاپ چهارم/ نشرنو/ سال 

http://www.mediafire.com/file/000ujjlav7sx29r/simaye_do_zan.pdf/file 

https://m.ooyta.com/oy_content/262-052556057925/2556/5m_25205.pdf 

 

 بازگشت به فهرست
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 کارنامۀ نئولیبرالیسم در ایرانکتاب 
 سازی در آیینۀ پژوهش خصوصی

 مسعود امیدی

 
 امروز اجتماعی و اقتصادی نابسامان شرایط تردیدبی

 سازیپیاده ینتیجه باید چیز هر از بیش را کشور

 تعدیل چون عناوینی قالب در نئولیبرالی دستورکار

 طی...  و بازارها آزادسازی سازی،خصوصی اقتصادی،

 به باور این. دانست کشور در گذشته یدهه سه حدود

 تحریم و مدیریت سوء فساد، نقش نافی وجه هیچ

 شدید افزایش فزاینده، محرومیت و فقر. نیست اقتصادی

 کنار در سابقهبی و گسیخته لگام تورم طبقاتی، یفاصله

 از که صنعتی و تولیدی واحدهای یگسترده تعطیلی

 نفر میلیون ده چند بیکاری با مستقل اقتصاددانان نظر

 نیز کشور رسمی آمارهای در است، بوده همراه بیکار

 این به. است انکار غیرقابل حقیقتی و بوده مشهود عمدتاَ

 افزایش چون اجتماعی زیانبار پیامدهای باید موارد

 درمان، و بهداشت آموزشی، خدمات از محرومیت

 از بسیاری و...  افسردگی خودکشی، اعتیاد، افزایش

 طراحان،. افزود نیز را دیگر اجتماعی های نابسامانی

 در هادهه نئولیبرالی هایبرنامه مجریان و پردازان نظریه

 هایتوصیه بودن شفابخش مبلغ و مروج کشورمان

 صندوق جهانی، بانک شامل المللیبین مالی نهادهای

 هر و بوده جهانی تجارت سازمان و پول المللیبین

 کمونیستی، چون هاییبرچسب با را منتقدی اندیشه

 و خوانده غیرعلمی ،... و دستوری اقتصاد سوسیالیستی،

 خارج صحنه از ضددموکراتیک هایروش انواع با

 تنها نه که هاستمدت که است حالی در این. اندکرده

 مختلف کشورهای در نئولیبرالی دستورکار ناکارآمدی

 در نیز آن علمی اعتبار بلکه شده، آشکار جهان

 مالی نهادهای در حتی شدهانجام متعدد هایپژوهش

 .است رفته سوال زیر به شدتبه المللیبین
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 پژوهشی، رویکردی با تا است شده تالش کتاب این در

 گیریجهت دهه سه از بیش بار فالکت پیامدهای

 و زندگی بر کشور اقتصادی مدیریت در نئولیبرالی

 کشور زحمتکشان وسیع های توده و کارگران معیشت

 "سازیخصوصی" که آنجا از. گیرد قرار ارزیابی مورد

 یک هاییافته است، نئولیبرالی های برنامه اساسی محور

 پژوهش یکصد بندیجمع که المللیبین فراپژوهش

 خصوصی بخش بیشتر کارایی ادعای یباره در مستقل

 است، مختلف صنایع و کشورها در دولتی به نسبت

 .ادعاست این بودن پایهبی از حاکی

 و روشنفکری با نسبتی هیچ نئولیبرالی هایآموزه از دفاع

 و جایگاه ینتیجه را آن نخواهیم اگر و ندارد خواهیترقی

 اجتماعی هایجریان و افراد اجتماعی و طبقاتی منافع

 سوادیبی نوعی ینتیجه را آن باید تردیدبی بدانیم،

 این که کندنمی هم تفاوتی. دانست طبقاتی -اجتماعی

 از عالی تحصیالت یدرجه کدام یدارنده افراد گونه

 !باشند کشور از خارج یا داخل دانشگاه کدام

 

 11 ماه دی: اول چاپ

         722174842: تلفکس / آذین گل انتشارات:  ناشر

Golazinpub@Gol_azin@yahoo.com 

 
 ... اسرائیل شیلی، ترکیه، فرانسه، ایران، آمریکا، متحدۀ ایاالت

 داریسرمایه بر لعنت. مشابه کشیبهره ،مشابه پلیسی سیستم مشابه، های سیستم

 (دارند دست در آمریکا تظاهرات در معترض دو که پالکاردی)

 بازگشت به فهرست

mailto:Golazinpub@Gol_azin@yahoo.com
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 امید دانش وُنامۀ دوماه
 منتشر شد 4911دی  9شمارۀ

 اقتصادِ جهان، اندازِ چشم انتخابات، از بعد و قبل آمریکای التین، آمریکای التِتحوّ فاشیسم، نئو و فاشیسم بارۀ در با مقاالتی
 ...ادبیات و هنر از پُر دستی و رفتگان، دست از یادبودِ ایران،

 



 

رستانپاییز در ایستگاهِ بیشۀ لُ  


