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چند نکته
«هر نفسی که فرو میرود مُمدّ حیات است و چون برآید مفرّح ذات» (سعدی -گلستان) .و باز شمارهای دیگر از «آوای
تبعید» به نشان اینکه؛ هستیم ،زندهایم ،مینویسیم و میخوانیم و با همین نوشتهها با دوستانی دیگر در رابطهایم.
اینکه «آوای تبعید» و این رابطه تا کی دوام یابد ،نمیدانم .الزم هم نمیدانم که به آن فکر کنم .مهم همین «آن»
است ،و اینکه فعالً منتشر میشود و امیدوارم انتشار آن دوام یابد.
شماره پیشین «آوای تبعید» ویژهنامهای بود در زبان و ادبیات گیلکی .وقتی دوستم مسعود پورهادی مسئولیت آن را
پذیرفت ،فکر نمیکردم حجم مطالب جمعآوری شده آن اندازه باشد که مجبور به حذف نوشتههایی بشویم .خالف
انتظار من با استقبال گستردهای روبرو شد .این نشان میدهد که توجه به زبانهای داخل کشور و دفاع از هستی آنها
نه تنها وظیفه نویسندگان و شاعران ،مسئولیتی همگانیست.
حضور فرهنگها و زبانهای مختلف در یک کشور موهبتیست بزرگ که فرهنگ جامعه سنتی ارزش آن نمیداند .باید
سالها بگذرد تا به این نتیجه برسیم که فرهنگ چندصدایی تا چه اندازه میتواند در پیشبرد دمکراسی مفید واقع
گردد.
به یاد دارم که پیش از انقالب سال  ،57به زمان دانشجویی برای نخستینبار فردی قشقایی دیدم ،در همین سالها بود
که سیمای جذاب فردی ترکمن نیز در دانشگاه مرا متوجه مردمانی دیگر در این کشور کرد .با دوستانی کرد و ترک
دوست و همکالس شدم و با حضور یک همکالس عرب زبان تازه فهمیدم که در کشورمان عرب هم داریم .و این البته
سالهایی بود که بلوچ را باید در فیلم «بلوچ» میدیدیم و نه خیابانهای پایتخت .چه جهان زیبایی بود حضور دوستانی
با زبان و فرهنگی دیگر در کنار هم .تفاوتها ما را به هم نزدیکتر میکرد و بر صمیمیت میافزود .تنها چیزی که در
این میان هیچ نقشی در رابطهها نداشت ،مذهب بود .و این همانچیزی بود که پس از انقالب از دوست دشمن ساخت.
در رابطه با زبان و کاربرد آن زیاد میتوان گفت و نوشت .کسان و یا حکومتهایی زبان را به سیاست میآالیند تا به
عنوان یک ابزار سیاسی از آن بهره برداری کنند .زبان اما برای من ورای سیاست ارزشمند است .سیاستها میآیند و
میروند .در این میان زبان است که میماند و من به همین زبان فکر میکنم و ادبیاتی که به این زبان خلق میشود،
زبانی که آدمها را بههم نزدیک میکند .در همین رابطه است؛ تصمیم به انتشار ویژهنامههایی به دیگر زبانهای داخل
کشور .چنین ویژهنامههایی نه تنها با هدف حمایت از این زبانها ،آشنایی با زبان و ادبیات آنها نیز میباشد.
دبیران فصلهای مختلف نشریه که ثابت نباشند ،نشریه از تکصدایی خارج میشود و صداهای دیگری نیز به آن راه
مییابند .شمارههای پیشین تجربهای بود بس گران برای من در این عرصه .در این شماره دوستانم؛ مسعود کدخدایی
مسئولیت بخش داستان و افشین بابازاده مسئولیت بخش شعر را بر عهده دارند .با سپاس از این دوستان.
دادگاه حمید نوری در استکهلم دگربار ،و اینبار گستردهتر ،موضوع کشتار در زندانهای ایران را رسانهای کرد .اینکه
دادگاه به چه نتیجهای دست یابد ،معلوم نیست ولی از هماکنون میتوان جهانی شدن موضوع جنایت در ایران را شاهد
بود .این خود بسیار ارزشمند است.
در همین رابطه است تصویر رو و پشت جلد این شماره از «آوای تبعید» که آثاری هستند از دوستمان آرتا داوری .با
سپاس از او.
اسد سیف
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کارزار جهانی انجمن قلم آمریکا برای آزادی اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران

امسال ،انجمن قلم آمریکا (پن) با اهدای « جایزه ی آزادی برای نوشتن» از نویسندگان زندانی در ایران ،بکتاش آبتین ،کیوان باژن ،و رضا خندان (مهابادی)،
قدردانی میکند .دولت ایران این سه نویسنده را به علت نوشتن ،دفاع از آزادی بیان ،و مخالفت مسالمتآمیز با سانسورِ دولتی به بند کشیده است .در ماه
مه [ 2019اردیبهشت  ،]1398آنان به اتهامهای بی اساسِ «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به شش سال زندان محکوم شدند .در
سپتامبر [ 2020مهر  ]1399پس از دادگاه تجدید نظر ،آنها به زندان اوین احضار شدند تا حکم مجموعاً  15سال و شش ماه زندان را تحمل کنند ،و این
درحالی بود که بیماری همهگیر کووید  19در زندان های ایران بیداد می کرد .به کارزار انجمن قلم آمریکا برای آزادی این سه نویسنده بپیوندید.
نویسندگانی از انجمن قلم آمریکا در نامهای به رئیس جمهوری اسالمی ایران ،با اعتراض به این حکم ،آزادی آنان را خواستهاند .در این نامه آمده است:
ما امضاکنندگان زیر ،نویسندگان ،روزنامه نگاران ،هنرمندان آفرینشگر ،و حامیان انجمن قلم آمریکا ،با ارسال این نامه مصرانه از شما میخواهیم سه
نویسندهی ایرانی ،بکتاش آبتین ،کیوان باژن ،و رضا خندان (مهابادی) ،دریافتکنندگان جایزه ی انجمن قلم آمریکا به نام «آزادی برای نوشتن» ،را آزاد
کنید....
این سه نویسنده – بکتاش آبتین ،شاعر ،فیلمنامهنویس ،و فیلمساز؛ کیوان باژن ،رماننویس و روزنامهنگار؛ و رضا خندان (مهابادی) ،مؤلف ،منتقد ادبی ،و
پژوهشگر فرهنگ افسانههای مردم – با نگارش کتاب ،سرودن شعر و نوشتن داستانهای کوتاه ،و ویرایش دانشنامههای چندجلدی دربارهی قصههای
ایرانی و تاریخهای شفاهی درباره ی نویسندگان بزرگ ،خدمات درخشانی به تاریخ غنی ادبیات ایران کردهاند .همچنین هر سه آنان با عضویت در هیئت
دبیران کانون نویسندگان ایران – تشکل صنفی نویسندگان ایرانی با بیش از  50سال قدمت که از دههی  ]1360[ 1980تا کنون غیرقانونی اعالم شده
است – نقش مهمی در جامعهی ادبیِ ایران ایفا کردهاند .آبتین ،باژن ،و خندان (مهابادی) ،بهرغم خطرهایی که برای آنان داشته است ،با برگزاری مراسم
یادبود ،نشستهای ادبی ،انتشار خبرنامه و نشریات دیگر – فعالیتهایی که قوهی قضاییهی ایران آنها را جرمهای سنگینی میداند – میراث شاعران،
روشنفکران ،و مخالفان سیاسیِ درگذشتهی ایرانی را پاس داشتهاند.
وقت آن است که دولت ایران به حق آزادی بیان نویسندگان ،شاعران ،و متفکران احترام نهد و سنتهای پربار جامعهی ادبیِ متکثر ایران را به رسمیت
شناسد .ما از شما آقای رئیس جمهوری میخواهیم که به حبس ناعادالنهی بکتاش آبتین ،کیوان باژن ،و رضا خندان (مهابادی) پایان دهید ،و تمام کسانی
را که به دلیل آزادی برای نوشتن به بند کشیده شدهاند ،آزاد کنید.
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رویش را میکند آنطرف و تلخ میگوید:
 اقال بندری بذار.بار اولش نیست که ،همیشه همینطوری است .توی
این خانه بی تعارف ،ما کارهیی نیستیم .حاال اون دو تا یه
قدری بزرگتر بودن که از ایران آمدیم و همچی بفهمی
نفهمی رعایت حال ما را میکردند .نه اینکه ما را دربست
قبول داشتند و فالن ،نه .اما خوب همین قدرکه غرشان را
پشت سرمان میزدند جای شکرش باقی بود .اما این یکی
از وقتی پا گذاشته توی هیجده دیگه نورعلی نور است.
هیچ چیز بابا و مامان نرمال نیست! این کراوات چیه
زدی؟ این دامن که مال عهد بوقه مامان به هه! چرا بال شال
گردن را مثل شوفر تاکسیهای ایتالیایی انداختی روی
کولت؟ و صد تا عیب و ایراد دیگه.
بعضی وقتها هم که مثال محبت دارد و عجالتا وقت
میکند بیاید توی پذیرایی کنار ما بنشیند کارش بی حساب
و کتاب نیست .خوب معلومه که صفحه تلویزیون اینجا
بزرگتر از مال خودش است و سیستم صدا و تصویر بهتری
دارد .میآید تا از این سریال های امریکایی که همین طور
پشت هر صحنهای بی معنی میخندند را نگاه کند و ما هم
توفیق اجباری داریم البته .ده بار هم حرفمان شده که آقا
جان من دوست دارم خودم بخندم ،هروقت دلم خواست!
آخه اینها چرا بایستی به جای ما بخندند؟ که آتشی میشود
و هر وقت هم آتشی میشود فارسی کم میآورد و دوباره
وایکینگ میشود .ما هم که به قدرتی خداوند هرسال
زبانمان پستر میرود!
خانم از آشپزخانه میآید بیرون و گوشی تلفن دستش
است.
 شهرامه از ایران .بیا صحبت کن.دستش را میگذارد روی دهنی و آهسته میگوید
 بگو ما خودمان میخواستیم همین امروز زنگ بزنیم!برق اتو را قطع میکنم و گوشی را میگیرم .گوشی
بوی خورشت آلوچه میدهد .خط تلفن حسابی قره قاطی
است و صدای خیلی ها همزمان بگوش میرسد« :مادر اگه
امسال نیای ایران دیگه دیدار به قیامت ..پول بی زبون رو
فرستادم که برام خونه بخری ،کردیش توی حقهی وافور

محمد حسینزاده

چوب دوسر طال
درب اتاق خواب نیمه باز است و من دارم لباسها را
اتو میزنم و به شجریان گوش میکنم «بی تو به سر
نمیشود .»...
تازه صدایش اوج گرفته که تیام سرش را میکند تو و
حالم را دربست میگیرد .یک دستش به دستگیره در است
و دست دیگرش را به ستون تکیه داده:
 «مگه این شکمش درد میکنه که اینجوری فریادش بهآسمان رفته!»
این را به سوئدی روان میگوید.
اگر چهرهی گندمگون تمام شرقیاش نبود ،خیال
میکردی یکی از این وایکینگهاست که با پوستین و ریش
و پشم از دل تاریخ سر بیرون آورده و دارد توپ و تشر
میآید .اتاقش قرینه اتاق ما ،آنسر پذیرائی خانهمان است.
از الی در دو ساق خوش تراش را آن ته میبینم که پشت
میز کامپیوترِ تیام روی هم افتاده است .حالیام میشود که
از ما بهترون اینجان و کسی نبایستی توی این موقعیت
فریاد بزند .دستم میرود روی دکمه استُپ دستگاه .اتاق
میماند و بوی بخار اتو.
 به این میگن موسیقی اصیل ایرانی محض اطالع.6
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پسر بگو بیاد با ما غذا بخوره ،زشته .فیشی کرد و قبل از
من رفت توی آشپزخانه.
 چند بار بگم اینقدر به این دختر غذا تعارف نکنین؟من که میرم خونهشون آب خوردن هم نمیدن ،اینجوری
دوست ندارن اینا.
آنوقت شروع میکند برای خودش برنج کشیدن و زیر لب
میگوید «غذا ،میوه ،گز اصفهان،کوفت!» بعد هم چیزهائی
بلغور میکند که البته عادت کرده ایم بشنویم و دم نزنیم.
یعنی خدایی اش خیلی هم نمی فهمیم که چه میگوید!
مادرش میگوید:
 خوب زبون که داره تشکر کنه و بگه نه .تازه همچیهم بدش نمیاد .یادت رفته شیرینی پاپیونی که درست
کردم انگار از قحطی اومده بود!
سه نفری مینشینیم سر میز غذا .دوست دخترش توی
اتاق سرگرم کامپیوتر باید باشد .با احتیاط میپرسم:
 راستی تیام این جریان آسترالیا چیه؟ مگر اینجا برایدرس خواندن چه عیبی داره؟
بشقاب ته دیگ را رد میکنم طرفش و منتظر جواب
میمانم.
میگوید:
 چه عیبی که نداره! اونا که رفتن امریکا چرا چیزینگفتین؟
حاال بشقاب را میگذارد روی میز و تیکه ای ته دیگ
برمیدارد و گاز میزند.
 تازه زندگی خودم است .من و «مالین» فکر کردیمبا هم بریم هم دنیا را ببینیم و هم درس بخوانیم.
نگاهش را به میز دوخته است .انگار از راست نگاه کردن
به ما پرهیز دارد .مادرش میگوید «که اینطور» و صندلی
را به نشانه اینکه دیگر غذا از گلویش پائین نمی رود پس
میکشد و باز میگوید:
 ما همه چیزمان را گذاشتیم و آمدیم که شما ها...مثل نواری که هر بار از اول بگذاریش همان حرفهای
کلیشهای برای بار صدم سر میز غذا تکرار میشوند «آتیش
زدیم به زندگی و آمدیم غربت محض شما .حاال میخوای
ول کنی بری آخر دنیا که چی بشه مامان؟ اینهمه ساعت
روی هوا .همه ماندند توی ایران و ما آالخون واالخون»...

نامرد ...میدم ممنوع الخروجت کنن دختر زهرا رختشور...
بُروو ،سر سگ بزنی شوهر میریزه!»
سینه ای صاف میکنم و بلند میگویم«-سالم جوون».
 مگه ما زنگ بزنیم مهندس.می نشینم روی لبه تختخواب
«جان شهرام ما خیلی سعی میکنیم ولی این گویندهمحجبه روی نوار همه اش میگوید که به علت نپرداختن
حق اشتراک شماره مورد نظر شما قطع میباشد».
بلند میخندد:
«این بازیها را هراز گاهی درمیآورند ،محل نذار!»بعد درد دل میکند که هرسال یاد از پارسال و کسی به
کسی نیست ،شده هرکی هرکی ،سگ میزند گربه
میرقصد .حاال هم که پسرش میخواهد برود ارمنستان
درس موسیقی بخواند .بگو بچه مگه رشته قحطه .چه کنم
با این دوری .شاید برود و دیگه خدا میدونه چی بشه .شاید
ما ای نجا افتادیم مُردیم  .تو که خارج هستی و بیشتر توی
باغی بگو ما چکار کنیم و ...میگویم
 ارمنستان که همسایه تان است مومن! توی رضائیهبروی پشت بام نوک کلیساهاشان پیداست .ما چه کنیم که
تیام زین کرده برای آسترالیا؟
میگوید:
 آخرش چی؟ یعنی همین طور دسی دسی ولش کنمبره؟
بیشتر نگران حال خودش است تا حرفی که من زدم.
قرار میگذاریم که من جمعه زنگ بزنم و اگر خط راه داد
خودم با پسرش صحبت کنم .خوشحال میشود« کاری
نداری» کذایی را میگوید و دوسه بار پشت سر هم
خداحافظی میکند .تقویم را از روی روی میز برمیدارم و
روز تماس را یادداشت میکنم.
خانم از همان توی آشپزخانه بلند میگوید «-نهار
حاضره ».میدانم که با من است«.هد -سِت» را مخصوصا
یکوَری روی سرم گذاشته بودم تا هم شجریان گوش کنم
و هم حواسم به صدای اهل خانه باشد .از جایم بلند میشوم
و میروم سراغ خورشت آلوچه با برنج سفید .همزمان تیام
هم از اتاقش میآید بیرون .با چشم و ابرو اشاره میکنم که
7
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دارند رنگ میبازند .شروع باد پائیزی و ریزش ناگهانی آنها
کار امروز و فرداست.
 یه تلفن بزن و با مادر مالین صحبت کن .شاید اصالاز برنامه بچه ها خبر مبر درستی نداشته باشن.
پدر و مادرش را یکی دو بار توی خیابان و یک بار هم
توی جشن نیمه تابستان دیده ایم .سالم و احوالپرسی و
صحبت در مورد آب و هوا بیشتر .نه دعوت به شام و ناهاری
شدیم و نه میلی به دعوت شدن داشتند .انگار نه انگار که
ما قوم و خویشیم!
خانم گوشی را برمیدارد و به مادر مالین زنگ میزند.
شروع به صحبت که میکند میایستم روبرویش و عین این
مترجمین کر و الل ها با حرکت دست و سر خط میدهم.
اما با این کارم تمرکز حواسش را به هم میزنم .همین طور
که حرف میزند پا میشود و میرود طرف اتاق خواب و با
یکدستش اشاره میکند که راحتش بگذارم.
 خوب؟ خوب به جمالت .گفت که بی خبر نیستند .گفتاونها با رفتن بچهها مشکلی ندارند .بعد هم گفت که به کار
دخترشان دخالتی نمیکنند.
 بعد؟ بعد نداره دیگه .گفت خیلی خوبه که بچه هاخودشون برای آینده تصمیم میگیرند.

زبان سیمرغ را به این بچه خواندیم اما افاقه نکرد .کاغذهای
دانشگاه را که نشانمان داد دیگه واویال ،حاال بگیر تا بیاد!
آخر سر معلوم شد که کارها ردیف شده و آسترالیا رفتن
روی شاخش است و این چیزها که حاال به ما میگوید هم
ساز و نقاره بعد از عروسی است!
اون دو تا که رفتند آنسر دنیا و حاال نه پول بلیت
هواپیما برایمان به این آسانی جور میشود و نه هم غیرتم
قبول میکند تا ده انگشتم را رنگ کنم و بزنم پای ورقه
برای این یانکیها .تازه شنیدم موقع ورود عکس آدم را هم
میگیرند با خواری و مکافات .ما هم که از صدقه سرتان
اسمی توی دنیا در کردهایم که بیا و ببین .برای همین تیر
کمون هم که به عمرت دست نگرفته باشی آنها توی فرودگاه
از چمدانت آر .پی .جی هفت در میآورند! حاال هم این ته
تغاری جوری میگوید آسترالیا که انگار آدرس همین
خیابان بغلی را میدهد .پیش خودمان گفته بودیم که الاقل
این یکی همین دور و برها میماند برای دلخوشی ما.
چند سال اولی که شرکت نفت کار میکردم ماهشهر بودیم.
یکروز گفتند منتقل شده ای به اهواز .عصر از کار که آمدم
قضیه را به مادرم گفتم .عینک زده بود داشت توی آشپزخانه
ریحان پاک میکرد و پنکه کنار دستش به چپ و راست
می چرخید .گفتم باید اثاثیه را جمع کنیم منتقل شده ام
اهواز .مادرم هر دو دستش را گذاشت روی کپه ریحان و
نگران پرسید
دایه اهواز دیگه چه سرزمینی یه!؟

هفته ها میآیند و میروند .گردش سال و ماه .آمد و
شد ستارهها و خورشید .شب ژانویه باالخره برای اولین بار
میهمان خانواده مالین هستیم .کراوات و کفش من و لباس
خانم را تیام از بین لباسهامان انتخاب میکند .خون به
دلمان شد بسکه این را در آوردیم و آن را پوشیدیم تا اوکی
داد!
 -حاال شدین آدم حسابی!

تیام دارد با تلفن صحبت میکند .صدایش از اتاق
میآید بیرون .قرار است تقاضای وام دانشجویی را با اینترنت
بفرستد مرکز آموزش عالی .میدانم که عین آب خوردن
پول ترم اول را به حسابش میریزند .همانطور که گوشم به
اتاق اوست دارم توی آشپزخانه بشقابها را در ماشین
ظرفشویی جا میدهم .خانمم دو تا چای می ریزد و میبرد
توی بالکن و منتظرم می نشیند .اواسط ماه اوت است.
درختان حاشیه رودخانه هنوز غرق شاخ و برگند اما برگها

خانواده مالین امشب کلی میهمان دارند .همه ایل و
تبارشان دور یک میز بزرگ جمعند و ما هم وصله ناجور
بین آنها .سرساعت دوازده شب صدای تیر و ترقه ها از بیرون
بلند میشود .محرم و نامحرم همدیگر را بغل میکنیم و
میبوسیم و سال نو را تبریک میگوییم .کله ها که گرم
8
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«مگه بچه اولمان است که از خانه میرود ،چرا خودت راباختهای مرد؟»
نمیدانم چی بگویم .بی اراده طول و عرض هال را گز
میکنم.
 میخوای چای دم کنم؟با کله جواب مثبت میدهم و میروم طرف بالکن .سوز
سردی میآید .درختهای حاشیه رودخانه خشک و بی برگ
کنار جاده شنی صف کشیده اند .باد سطح آب را چین
میدهد .صدای رد شدن قطاری به گوش میرسد .دختری
گربه درشتی را قالده کرده و روی جاده شنی دنبالش می
کشد .گربه لجبازی میکند و خودش را به عقب فشار
میدهد .بعد یکهو دور برمیدارد و تیز به جلو می دود .بند
قالده کش میآید و دختربچه بی هوا دنبال گربه کشیده
میشود.

میشود بجای هر حرفی همان صحبتهای عوضی که بارها
شنیده ایم پیش میآید:
 چقدرخوب سوئدی صحبت میکنید! خیلی ممنون.توی ایران کریستمس و سال نو را جشن میگیرید؟ مسلمانها نه اما ارمنی ها بله. پس شما مسلمانها جشن ندارید؟ چرا بیست و یکم مارس سال جدید ما شروع میشود وجشن می گیریم.
 بیست و یک مارس!؟ چرا اون قدر دیر .چرا وسط یک ماه؟ نمیدانم از کورش کبیر بپرس. زمان کورش که کسی مسلمان نبود! ول کن عمو .آبجویت را بنوش.همه میخندند و آنوقت لیوانها را باال میبرند و
همگی سرودی میخوانند .تیام و مالین دست در گردن
یکدیگر همراهی میکنند .من و مادرش مثل فردین فقط
لب میزنیم!
پشت پنجره ها فشفشه است که به آسمان شهر می رود و
در دل سیاهی شب میترکد و هزار ستاره رنگی میشود و
میریزد روی شهر.

انگار همین دیروز بود که تیام وسط جنگ به دنیا آمد .صدام
همه جای اهواز را بی وقفه میکوبید .خانه های پشت
بیمارستان شرکت نفت در «نیو سایت» را هم روز قبلش
زده بود .فردایش آمدم توی بخش زایمان که دکتر را ببینم.
یکی از این راج کاپورها را آورده بودند بجای دکتر
ایراندوست که پاکسازی شده بود .نه انگلیسیِ با لهجهی
هندی راج را میشد درست فهمید نه فارسی آب نکشیده
اش را .گفت پسرت یرقان دارد بایستی بیمارستان بماند.
شاید الزم باشد خونش را عوض کنند .پرستاری مرا به اتاق
نوزادان برد .کنار تخت تیام ایستادم و نگران نگاهش کردم.
او را چشم بند سیاه زده و با صورت خوابانده بودند توی
بالش .یکی دوتا شیلنگ باریک سفید هم به دستهای
کوچک و ظریفش وصل شده بود .خم شدم و آرام به سرش
دست کشیدم که یکمرتبه انفجاری زمین را لرزاند و ضد
هوایی ها با شدت روی سرمان بکار افتادند .گمانم از کنار
پُل سوم آتش میکردند .همهی پنجرههای بیمارستان را از
تو تخته سه ال کوبیده بودند .وقتی آمدم توی پارکینگ دیدم
موج انفجار شیشه جلو بی.ام .و  2002را خورد و خاکشیر
کرده و ریخته بود روی صندلی ها و دود غلیظی داشت از
کیان پارس و آنطرفها به آسمان میرفت.

از فرودگاه برگشته ایم .خانه سخت خالی به نظر
می رسد و انگار که در و دیوار با ما قهرند .اتاق تیام بهم
ریخته و قفسه خالی سی دی هایش مثل سینه اسکلتی
سیاه روی دیوار باقی مانده است .روی میزش بههمریخته و
کامپیوترش خاموش است« .براد پیت» توی پوستر باالی
تخت خوابش دست توی موهایش کرده و به دور دست نگاه
میکند .دستی نامرئی بیخ گلویم را گرفته و دارد فشار
میدهد .میروم لیوانی آب بخورم .یکبار دیگر آن فکر
قدیمی به سراغم میآید « اگه میماندم ایران بچه هام دورم
بودند اقال .شغل به اون خوبی .اینهمه آدم ماندند چطورشد؟
تافته جدا بافته که نبودیم».
راه که میروم انگار وزن کم کردهام .انگار پا روی پنبه
میگذارم و رد میشوم .سرم پوک و خالی است .خانمم وضع
بهتری ندارد اما مثل همیشه روحیه را حفظ کرده است:
9
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 یواش تر حرف بزن مرد .همسایه باالیی داره میشنوه صداتو.
اصال حواسم نبود که داشتم با خودم بلند بلند حرف
میزدم .برمیگردم و میآیم توی آشپزخانه .چای روی میز
است و شیرینی پاپیونی کنارش توی بشقاب .رادیو فارسی
زبان شهرمان که روزی چند ساعت برنامه دارد حاال پیام
های بازرگانی پخش میکند .گوینده زن انگار که دارد یک
نامه عشقی سکسی را میخواند .با کلمه ها الس خشکه
تجارتی میزند:
«بلیت رفت و برگشت نقد و اقساط بدون بهره .پرواز به
سراسر جهان .پرواز مستقیم به ایران عزیز با سی و پنج کیلو
بار مجانی .ما در طول سفر یار و همراه شما هستیم».
دوشاخه برق دم دستم است .سیم رادیو را می کشم و
از خیر بقیه پیامها میگذرم.
تلفن زنگ میزند .شهاب است از امریکا:
 سالم بابا .تیام رفتش؟دکمه روی دستگاه را زده است تا صدای شیدرخ را هم
که سالم میکند بشنوم .میگویم:
 آره دو ساعتی میشه که پرواز کردهن. مثل ما چیزی جا نگذاشته تا براش پست کنین؟میخواهد سر به سرم بگذارد .میگویم:
 هنوز که معلوم نیست.برای اینکه خوشحالم کند میگوید:
 ناراحت نباشین ما تابستون یه سری میایم پیشتون. از حاال تا تابستون یه چیزی حدود یکصد و هشتاد وپنج روزه عزیزم!
انگاری که توی جواب گیر کرده باشد میگوید:
 خوب آره ...اما دیگه...شیدرخ به دادش میرسد .حوصله صحبت با او را هم
دارم وهم ندارم .گوشی را میدهم به خانم و خودم هال را
میگیرم و میروم طرف دستشویی که آبی به صورتم بزنم.
حوله را که برمیدارم می بینم یکی دیگه ازمسواکهای توی
جامسواکی کم شده.
حاال از پنج تا فقط دو تا باقی مانده است.
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نسیم خاکسار

استخوان و دندانهای ریز و درشت کوسه
تعجب کردن دیگر عادت من شده است .شاید با همین
احساس بود که خودم را شناختم .هروقت توی آبادی ما
جنگی میشد و تفنگها به صدا در میآمد یا پای کسی را
کوسه میزد ،من با تمام کودکیم ،گنگ و حیرت زده ،بر
راستهی باریک و مرتفع ساحلی میایستادم و به پیرمردها
و پیرزنهایی که صلوات میفرستادند و با دستهایی الغر
و استخوانی صورتشان را میپوشاندند ،خیره میشدم.
گاهی اوقات بیآنکه بدانم چرا ،قطره قطره خونهایی را که
از پای زخمی میچکید و زمین را گلگون میکرد ،دنبال
میکردم .در کف پاهایم خارهای سمی فرو میرفت اما من
بیاعتنا ،گیج ،حیران ،خود را پشت نیهای «خُس»1
میانداختم و از فاصلهای نزدیک ،در حاالت دردآمیز چهرهها
و بر سکوت وحشتناکی که زیر پوستشان متورم میشد،
اسیر می شدم .نه میگریستم و نه میترسیدم ،فقط تعجب
میکردم.
در چندسالی که جاشوی لنج بودم ،باز هم بارها خودم را
امتحان کردم ،فهمیدم واقعاٌ من آدمی عادی نیستم .در
هفت سالی که در «دوبی» مشغول به کار بودم ،آنقدر
حوادث زندگی مرا به حیرت انداخته بود که دیگر عادتم
شده بود ،ببینم و فکر کنم .حالت آدمی را داشتم که روی
ساحل ،لب آب خوابیده و چشم به موج عظیمی دوخته ،تا
از رویش بگذرد .حس میکردم همیشه کودکی در من
هست که پشت ساقهای کوتاه نخلهای «برهی» پنهان شده
و دارد جای دندان کوسهها را روی استخوانهای خُرد شده
پیدا میکند .این حس همینطور در من بود تا بعد از دوازده
سال دوباره به زادگاهم برگشتم.
***
چقدر زیر آفتاب نشسته بودم و کاکلیهای سوختهات را
نوازش میکردم .چقدر پای اسکله ،سیاه مست افتاده بودم
و برایت آواز محلی میخواندم .من تبعیدی تو شده بودم.

استخوان و دندانهای ریز و درشت
کوسه
نسیم خاکسار داستان «استخوان و دندانهای ریز و درشت
کوسه» را که دریچهای برای دیدن زندگی مردم عرب
خوزستان میگشاید ،در سال  1351نوشته است که تا سال
 57و دوران بسیار کوتاه آزادی مطبوعات ،اجازهی انتشار
نیافت .حسن عابدینی در جلد دوم "صدسال داستاننویسی
در ایران" در بارهی این داستان که در مجموعه داستان
«نان و گُل» منتشر شد نوشته است:
"داستان خوشساخت «استخوان و دندانهای ریز و درشت
کوسه» عمدهترین ویژگیهای آثار او [نسیم خاکسار] را در
بر دارد :یاسین پس از سالها به جنوب باز میگردد.
حادثهها از سر گذرانده است ،اما همواره کودک درونش در
پی یافتن «جای دندان کوسهها روی استخوانهای خرد
شده» است .این بار نیز یاسین دندان کوسۀ فقر و بیعدالتی
را روی استخوانهای جنوب مییابد .جاشویی که یاسین را
شناخته ،از مرگ دردناک مادر او میگوید .صناعتی ماهرانه
در پیشیرد داستان بهکار رفته است :بازگویی ماجرا از سوی
جاشو و بازتاب تصویری آن در ذهن یاسین ،طرح وقایع را
توسعه میدهد و معنای داستان را آشکار میکند :مادر،
جنوب است".

 - 1خس:به ضم خ .حصار یا پرچین مانندی است که اطراف باغ و
باغچه های گوجه فرنگی و خیار میسازند .و معموال از شاخه های
نخل و شاخ و برگ درختان دیگر ساخته میشود.
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تبعیدی تو در جزیرهای دور ،که آبش شور بود و خاکش
شور بود و بارانش شور بود و نانش شور بود و همهی ساکنین
آن برهنه بودند .من تبعیدی تو در جزیرهای بودم که
دختران آن گیسوان بلندی داشتند و هر صبح و عصر زیر
درختان بلند خرما هیزم جمع میکردند و زیر بوتههای تازه
گلدادهی گوجه فرنگیها ماهی میسوزاندند.
***
با لنج حاجی کریم میآمدم .هنوز سواد جزیرهی زادگاهم
از دور پیدا نبود که خاطرات گذشته در من بیدار شد .به
یاد آدمهایی که کوسه آنها را زده بود ،افتادم .صورتهای
سیاه و کوچک شده و زخمها .چکههای خون و «خُس».
نیهای پوک و خشک و بعد حاالت پیرمردها و پیرزنها که
به تنهی نخلها تکیه میدادند و صورتشان را در دست
میگرفتد و صلوات میفرستادند .خانههای گلی توی نخلها
و دود غلیظی که نمیدانم از تنور گرم کدام خانه بیرون
میزد ،مرا به کودکیم پیوند میداد .از دیدن راستهی مرتفع
ساحلی که شاید امتداد همان راستهی توی آبادی خودمان
بود تعجب میکردم .از خودم میپرسیدم آیا همین جا بود
که نافم را بریده بودند؟ آیا میتوانم نهر «ابوحمید» را دوباره
پیدا کنم؟
نهری که تمام تابستان را با بچهها در آن کونلختی شنا
میکردیم و خرچنگ میگرفتیم و «بیشلَمبو» 1ها را با
سنگ میزدیم .از جاشوان لنج هیچکس مرا نمیشناخت.
شاید هم با من آشنا نبودند .اما مگر من آنها را شناخته
بودم .وقتی کت و شلوارم را درآوردم و دشداشه و چفیه
پوشیدم و روی عرشه آمدم یکی از جاشوان لنج مرا شناخت.
باد سردی روی شط میوزید و آسمان را یکپارچه ابر گرفته
بود .جاشو صورتش را توی چفیه پوشانده بود و فقط
چشمان ریز و کوچکش را باز گذاشته بود .قد بلند و
خمیدهای داشت .همانطور که نزدیک میآمد از الی چفیه
با صدای خفهای گفت" :زایر ،تو اسمت یاسین نیس؟"
«چرا»
«تو پسر زایر جاسم نیسی؟»

«چرا»
از جا پرید و سرش را گذاشت روی شانهام و های های شروع
به گریستن کرد .چفیه از سرش افتاده بود و من به راحتی
میتوانستم فرفریهای سوختهاش را از باال نگاه کنم.
شانههایش میلرزید و من در این فکر بودم چطور توانسته
است مرا بشناسد .آیا هیچ تغییری نکرده بودم .سرش را که
بلند کرد صورتش را بهتر میتوانستم ببینم .سبیل کمرنگی
لبش را میپوشاند .ریش تُنُکی تمام صورتش را گرفته بود.
گفت« :زایر یاسین چه جور فراموشمان کردی؟»
گفتم« :نمیدونم زایر! من اصال یادم نمیآد».
گفت« :هنوزم یادت نیومد؟»
گفتم« :نه»
گفت«:جبور! جبور! حاال یادت اومد؟»
دوبار پشت سر هم گفت .چقدر عجیب بود .وقتی به او نگاه
کردم دوباره خاطرههای گذشته در من زنده شد .جبور
خیلی پیر شده بود و فرفریهاش که تا پشت گوشش
میرسید سفید شده بود و قوسیِ جای تیغ «من یل» 2هنوز
زیر چشمش بود و چروکیدهتر شده بود و قهوهای و لبهی
چشمش را به پایین میکشید .روی لبهی لنج نشست و
چفیهاش را دور سرش پیچید .قوطی سیگارش را پیش آورد.
سیگارمان را که روشن کردیم ،زانویش را کشید توی بغل و
اولین پک را زد .من از نگاه کردن به جبور سیر نمیشدم.
از دیدن فرفریهای سوختهاش خوشم میآمد .از دودی که
از دو لولهی دماغش بیرون میزد خوشم میآمد .داشتم به
روزی فکر میکردم که برادر کوچکش را از آب بیرون
کشیدند.
جبور گفت« :خوب زایر یاسین ،حاال دیگه برگشتی به خانه،
نه!»
پشت داده بود به شط و خط شانهاش تنهی نخلهای دور را
بریده بود .با انگشتانی زمخت و قهوهای چانهاش را خاراند.
انگار دوباره میخواست بگوید" ،خوب زایر یاسین ،حاال دیگه
برگشتی به خانه ،نه ".انگشتر عقیق قهوهای رنگ توی
انگشتش ،دستش را پیرتر نشان میداد .به خودم میگفتم

. - 1بیشلمبو :به فتح الم وضم ب .نوعی ماهی است که قابل خوردن
نیست.

. - 2من یل :نوعی داس است که با آن علف می برند.
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که هیچ ماشینی حتی با زنجیر دور الستیکهای چرخ هم
نمیتواند خودش را توی جاده بکشاند .ولی من داشتم از
صبر و حوصله آنها تعجب میکردم و حتی در این فکر بودم
چطور توی این مدت سر و کلهی ماشین جیپ امنیهها توی
ده پیدا نشد .البته من آدم متوقعی نیستم .اما خیال میکنم
مأمورین قاچاقگیری آنقدر انصاف سرشان میشود که اگر
یکی از دهاتیها خواهشی کند آنها رویش را زمین نزنند.
جبور گفت« :خدا بیامرز روز سوم بود که دیگه لب باز نکرد».
دو زانویش را بیشتر توی بغل کشید .انگار داشت چیزی را
جستجو میکرد که پلکهایش را چندبار بهم زد و
چشمهایش را تنگ کرد.
گفت« :از اون روز به بعد دیگه آروم آروم نفس میزد .اما
چشماش را باز کرده بود .چشماش درشت و سیاه بود عینهو
چشمهای میش».
از چشمهای مادرم ،جز آن دو لبهی گوشتی مژه ریخته،
چیزی در ذهنم نبود .از آن گذشته ممکن نبود ،توی آبادی
ما زنی پیدا شود که چشمهایی به درشتی و سیاهی چشمان
میش داشته باشد .همهشان تا خانه شوهر میرفتند ،از بس
روی تنور داغ خم میشدند ،مژه هایشان میریخت و
سفیدی و سیاهی چشمانشان آنقدر کمرنگ میشد که
خیال میکردی قاطی شدهاند .به خودم میگفتم مخصوصاً
این حرفها را میزند تا بیشتر ناراحتم کند .گفت« ،روز
سوم مجبور شدیم با پیکاپ حسن ببریمش شهر ،دیگه دوا
درمون ننه جاسم افاقه نمیکرد ».من منتظر بودم از تمام
شدن پیرزن بگوید .داشتم فکر میکردم ،مادرم باید خیلی
جوانتر از آن بوده باشد که فکر میکردم شاید هنوز
میتوانست گاو را بدوشد .تنور داغ کند و در زیر نخلها
هیزم جمع کند .هنوز میتوانست برگهای حنا را بخشکاند
و برای دست و پای خشک و ترک برداشتهی داییهام وقتی

آیا این همان دستهاییست که قطرهای خون برادر،
سرخشان کرده بود .آیا این همان پاهای خیس روی گِل
ساحل است.
گفت« :خدا بیامرزش ،چقدر آرزو داشت تو را ببینه».
میفهمیدم مادرم را میگوید .پنج سال پیش که موسی آمده
بود دوبی کار گل کند ،برایم خبرش را آورده بود .حاال من
از فاجعه آنقدر دور مانده بودم که با شنیدن خبر تکان نخورم.
تازه یادم میآید وقتی موسی داشت از مرگ مادرم میگفت
من داشتم تعجب میکردم که چطور شده است ،موسی
آبادی را ترک کرده؟ چرا به دوبی آمده؟ داشتم فکر میکردم
چگونه پرههای موتور لنج ،دستش را قطع کرده و او نمرده
است .داشتم تعجب میکردم چگونه میتواند با داشتن
یکدست روزی هزار و پانصد خشت بزند .حاال جبور هم که
داشت برایم حرف میزد ،خیلی آرام میگفت .خاکستر
سیگارش را که دراز شده بود با ضربهی انگشت ریخت و
گفت:
«خدا رحمتش کنه ،نمیدونم چه مرضی بود که به جون
خدا بیامرز زد».
دستش را بلند کرد و گفت" :خدا بیامرزدش خدا
بیامرزدش".
دستهایش یک جور عصبی ،مثل شاخههای درخت خشکی
که باد پاییزی تویشان بوزد ،میلرزید ،سیگارش را پرت کرد
توی آب و سه مرتبه گفت« :ال اله اال اهلل ،ال اله اال اهلل ،ال اله
اال اهلل».
کف دستهایش را بهم سائید و زد روی زانوهایش و گفت:
«دو روز تموم استفراغ کرد .خدا رحمتش کنه ،نمیدونی چه
تبی داشت ،عینهو تنور داغ».
این که دو روز تمام توی ده کسی مثل تنور داغ تب کند و
دو روز تمام استفراغ کند و پزشکی باالی سرش نباشد ،چیز
زیاد مهمی نبود .میتوانستم برای جبور و عباس و دیگر
اقوامم که آنجا بودند ،دلیلهای بسیار بیاورم که
نمیتوانستند مادرم را به شهر ببرند .اوالٌ روستای زادگاه من
از شهر خیلی دور بود .در ثانی راه خیلی خرابتر از آن بود که
بشود فکرش را کرد .تازه آنطور که شنیدم مادرم در زمستان
مُرد .اینکه هوا بارانی بود یا نه خبر نداشتم -و اگر بود ،بُردن
او به شهر غیرممکن بود .زیرا گِل و شُل آنقدر زیاد میشود

از «هیاله  1برمیگردند ،حنای خیس لگن آماده داشته
باشد.
مجبور گفت «ساعت پنج صبح بود که حسن بار ماهیشو زد،
پای پیکاپ را از قبل یه کم خالی گذاشته بودیم تا بتوانیم
جاش بدیم .اون وقت دایی عباس و دایی صمد یه طرف پتو
را بلند کردن ،من و حسن هم یه طرف دیگهش».
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از زیر پتو بیرون میآوَرَد و ماهیها را یکی یکی میگیرد و
توی آب رها میکند.
با نام بیمارستان نمای سفید ساختمانی که از آن زمان در
ذهنم مانده بود ،به یادم میآید .حتماٌ مادرم را پای دیوار
روبرو به خیابان خواباندند .میتوانستم به راحتی تصور کنم
دایی عباس باالی سرش نشست و دایی صمد پایین پاش.
میتوانستم بگویم دایی صمد و دایی عباس با حالتی آرام و
درخود ،قوطی سیگارشان را درآوردند و سیگار لف پیچیدند.
جبور گفت« :تا ساعت هشت رامون ندادن»
دلم به سختی گرفته بود .همانطور که به چشمان کوچک
جبور خیره بودم ،هر لحظه منتظر بودم دهان باز کند و از
تمام شدن پیرزن بگوید .فکر میکردم جبور خواهد گفت که
زندگی پیرزن دیگر به بیدار شدن دکتر کشیک نکشید .
فکر میکردم جبور خواهد گفت که ما مجبور شدیم جنازه
را تا خیابان پهلوی -جائیکه ایستگاه ماشینهای ده است -به
کول بکشیم.
زمینه شیری رنگ صبح ،کوچههای سرد و سخت کنار حفّار،
جندهخانه ،جندهها با آن موهای ژولیده و قیافههای عبوس
و خسته از شب زندهداری ،پا اندازها ،ولگردهای معتاد،
حمالهای کرد و عرب و بعد چهرهی سه مرد عرب که پا
برهنه جنازهای را روی دست دارند ،توی ذهنم شروع به
حرکت کردند .مدام در ذهنم زمان تاریک و روشن میشد.
حس میکردم در تاریکی عجیب یکدست و خفهای فرو
رفتهام اما هوا تاریک نبود ،ابری بود .به خودم آمدم شانه
هایم میلرزید .جبور دو زانویش را بیشتر توی بغل کشیده
بود و همچنان سیگار میکشید.
طاقت عظیم دایی صمد و دایی عباس در من حالتی کینه
توزانه ایجاد میکرد .میگفتم بادی تند هم اکنون گیسوان
افشان نخلها را پریشان خواهد ساخت و صدایی از شط بلند
خواهد شد .صدایی با بوی گرسنگی ،بوی تند و تلخ خودِ
گرسنگی ،لرزش جسمهایی سبک و خیزرانی .پاهایی الغر و
سیاه .جنون .زار .تام تام .عصیان پوستهایی که در سرما

با سکوت او ،بوی ماهی ،بوی ماهی صبور توی دماغم
میپیچید .خیال میکردم پشت پیکاپ حسن نشستهام و
دارم به شهر میروم .جاده «مصدقه» با آن دست اندازهایش
و آن «سَبَخ» 1تادور دست خشک و خالیش و برکههای
نمکی کوچک و بزرگ کنار جاده به یادم میآمد .چشمان باز
مادرم را میدیدم که بهدرشتی و سیاهی چشمان میش به
تودهی ریز و درشت ماهی ها نگاه میکند.
جبور گفت« :دم پاسگاه یه کم معطل شدیم»
گفتم« :برا چی؟»
جبور بیآنکه گوش بدهد گفت« :دومرتبه آوردیمش پایین
تا امنیهها الی ماهیها را خوب بگردن».
فکر میکردم چطور آن چشمان بزرگ و میشی طاقت نگاه
کردن به اینهمه ماهیهای کوچک و بزرگ را دارند.
بنظرم میرسید پیرزن باید همین جا طاقتش تمام شده
باشد .داشتم از صبر و حوصله دایی عباس و دایی صمد و
حتی خود جبور تعجب میکردم .فکر میکردم باید دست
یکیشان باال رفته باشد .اما جبور بیتوجه به من همانطور
که پلکهایش را رویهم خوابانده بود سیگار دیگری پیچید و
کبریت زد.
گرهی توی پیشانیش که وقت صحبت کردن گودتر میشد،
پشت دود و شعله گم شد .با دودی که فرو داده بود به
شعلهی کبریت فوت کرد .با دست شانهاش را تکان دادم:
«جبور! جبور! ترو خدا بگو ،چشماش هنوز باز بود؟»
«بله! تا رسوندیمش پنجاه تختی2و آوردیمش پایین هنوز
باز بود».
جبور دیگر از فاصلهی توی راه چیزی نگفت .میدانستم
اینبار مادرم را درست وسط ماهیها گذاشتند .میدانستم
آنجور با عجله پُر و خالی کردن ماهیها دیگر مجالی به آنها
نمیداد ،جای خوبی برایش دست و پا کنند .مادرم را
میدیدم انگار کنار شط خوابیده است و ماهیها زنده زنده
دارند روی شکمش جست و خیز میکنند .مادرم دستش را

 - 1سبخ :به فتح س و ب و سکون خ .دشت لخت و بی آب و علف
 - 2پنجاه تختی :همان پنجاه تختخوابی و نام بیمارستانی عمومی در
آبادان
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گفت« :صدای گریهی دایی عباس و دایی صمد از تو اتاق
می اومد ،خدا سر شاهده خواستم تو سرم بزنم .دوتاشون
داشتن استرحام میکردن».
دستش را رها کردم و پیشانیم را گرفتم .زخمی توی دلم
بود .زخمی از شناختن و نشناختن .دانستن حقیقت چیزی
که میفهمیدی و سخت آزارت میداد.
گفت« :زایر یاسین» ،بلند و مصروعانه داد کشید« :زایر
یاسین نمیخواسن جنازه رو تحویل بدن ،نمیخواسن .دکتر
میگفت باید آتیشش بزنن .میگفتن مرضش بده مرضش
خطرناکه».
چشمانم را بستم .لرزشی تمام بدنم را گرفت .فضا از بوی
سوختن گیسوی مادرم پُر شده بود -پیچیده شدن و درهم
شدن -بوی سوختن گوشت ،استخوان ،هیئت الغر و کوچکی
که پای نخلها هیزم جمع میکرد .دستهای کوچکی که
شیر میدوشید و خمیر داغ و صابون روی زخم پاهایمان
میگذاشت.
جبور گفت« :دایی صمد تا تونس التماس کرد .دایی عباس
تا تونس التماس کرد .دوتایی شون رو دس و پای دکتر
افتادن که میت رو بگیرن».
من دیگر چیزی نمیفهمیدم .شاید جبور داشت حرف میزد.
اما من همانطور که به پلکهای بهم خوابیدهی او نگاه میکردم
دایی عباس و دایی صمد را به خاطر آوردم .فکر میکردم
آنها هردو مجبور شدند بروند ایستگاه ،بروند توی قهوه
خانهی ایستگاه و چای بنوشند.
صدای قدمهای خسته شان در خیابان شیری رنگ صبح
دوباره توی گوشم پیچید.
سه مرد عرب بیآنکه شانه به شانه هم راه بروند ،حاشیهی
خیابان کنار حفّار را گرفتهاند و دارند ،پیش میروند .بوی
لجن ،بوی آب مانده ،مخلوط روغن و گِل و جسم ماهیهای
مُرده و فاسد شده ،جندهخانه ،جندهها ،و بعد دور شدن و
محو شدن سه مرد عرب ،که در حاشیهی خیابانی ابر گرفته،
آهسته آهسته ،دور میشوند .صدای جبور« :من و دایی صمد
تا عصر توی شهر ویلون بودیم»
به خودم آمدم .جبور هنوز آرام و در خود نشسته بود.
«دایی عباس چه شد؟»
«ماند پهلو میت».

میترکیدند و زیر آفتاب میسوختند و جذام میگرفتند.
تراخم ،زخم ،حس میکردم انگشتی کوچک مصروعانه دانه
دانه دندان کوسه ها را خواهند شمرد و نقاط سیاه شدهی
استخوان را نشان خواهد داد.
جبور گفت« :خدا عاقبت نگهبانو بخیر کنه ،از فامیالی
خودمون بود .زودتر از همه رامون داد تو .اما پیرزن داش
نفس آخرشو میکشید»-
جبور عجوالنه نفسی کشید و ادامه داد« :بازم دلش راحت
شد .هنوز زنده بود که دکتر دسشو رو پیشونیش گذاشت».
مکثی کرد و پلکهایش را رویهم نهاد و دوباره گفت« :بازم
از دایی صمد و دایی عباس راضی مُرد».
برخاست و انگار گرمش شده باشد ،کتش را در آورد و روی
دوشش انداخت و دوباره نشست.
من میدانستم مادرم به مرض بدی مرده بود ،ولی انگار
چیزی هنوز فاش نشده ،ذهن جبور را آشفته کرده بود که
به انگشتانش خیره شده بود.
«جنازه را بردن تو انبار گذاشتن».
به یاد مادرم افتادم .آن وقت که زنده بود و پشت پیکاپ
خوابیده بود.
حاال که اندام خشکیدهاش را یخزده و سرد در البالی
مردههای دیگر تصور میکنم حالتی سبعانه در من بوجود
میآید .مثل آدمی میشوم که ملتمسانه در انتظار مرگ
نشسته است .حس فقدان یکجور عصیان غریزی که تمام
نیروهای مهار شدهام را رها کند وجودم را میسوزاند.
جبور گفت« :دایی عباس هنوز تو اتاق دکتر بود ،».پک
محکمی به سیگارش زد« ،یادم نمیآد چقد طول کشید بعد
از اون دایی صمد رفت تو».
گفتم« :چرا» و دستش را که میرفت سیگار بدهان بگذارد،
در نیمه راه گرفتم.
«چرا زایر جبور؟»
گفت« :من هنوز حالیم نشده بود زایر یاسین! من نمیدونسم
چی ازشون میخوان».
هنوز مچش توی دستم بود و سیگار نیمسوز توی دستش
داشت دود میکرد.
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حس میکردم ظالمانه دارم تحقیر میشوم .حس میکردم
شهری که گاه گاه توی آن قدم میزدم ،شهری که جرات
عبور در بعضی از مکانهایش را داشته یا نداشته بودم،
ساحلها ،پاساژها ،میخانهها ،پارکهای عمومی ،ادارات
دولتی ،راهروها ،شهرداری ،اتاق فرمانداری ،اتاق فرمانداری
نظامی ،پاسگاهها همه و همه برای مراسم آتش سوزی مادرم
جایگاه مخصوصی ساختهاند .جایگاهی که یک تکه از آن
هیئت استخوانی را جا میداد .دود غلیظی که از اعضای تن
مادرم برخاسته ،تمام فضا را اشغال کرده بود .صورت جبور
پیدا نبود .او در ابر غلیظی از دود فرو رفته بود .صدای او انگار
از پس هزاران پرده دود گرفته بگوشم میخورد .صدای جبور
«:دایی عباس خوب میدونس ،محل میت کجاس ،نصفه های
شب که جز نگهبان ،همشون خواب بودن ،جنازه رو گذاشتیم
رو کول و فرار کردیم».
جبور ساکت شد .سیگار دیگری روشن کرد و نفسی گرفت
تا بقیه ماجرا را تعریف کند .بسیار خسته بودم .لنج حاجی
کریم مثل اسب پیری توی آب شیهه میکشید و پیش
میرفت .دستم را روی شانهی جبور گذاشتم و بلند شدم.
روی عرشه بسیار سرد بود .و ساق برهنهی نخلها تنم را
بیشتر میلرزاند .از کنار اتاقک ناخدا که میگذشتم ،برگشت
و با لثههای قهوهای و بیدندانش توی صورتم خندید .از پله
های «خَن»[ ]1پائین رفتم و با همهی سردی و رطوبت هوا
روی لتههای خیس شبدر دراز کشیدم .دستمالی روی
چشمهایم گذاشتم و فکر کردم .گریه کردم و فکر کردم.
آبادان زمستان 1351
یک داستان از مجموعه داستان نان و گل .سال انتشار .1357
چاپ اول .جهان کتاب.

. - 1خن :بر وزن «من» انبار کشتی.
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را محکم کردم و پرسیدم" :شما چی؟ شما مقصدتان

احمد خلفانی

کجاست؟"
با لبخندی گفت" :فارامونا"
فارامونا .لحظه ای با خودم اندیشیدم و تعجب کردم که تا
به حال این اسم را نشنیدهام .پس احتمال دادم که اسم یک
شهر باشد ،از آن شهرهای بیشماری که تا به حال اسمشان
به گوشم نخورده است .پرسیدم" :فارامونا اسم یک شهر
است ،درست میگویم؟" گفت" :نه ،یک کشور است.
کشوری در آفریقا".
یکی از آن کشورهای تازه تأسیس؟ در آفریقا؟ ولی چرا تا
به حال چیزی نشنیده بودم؟ تصمیم گرفتم وقتی به خانه
میروم اولین کارم همین باشد؛ بروم و تحقیق کنم و ببینم

فارامونا اسم یک سرزمین است

این فارامونای روبرت بارال در کجای جهان واقع شده است.
روبرت بارال که گویا متوجه ناباوری و شگفت زدگی من
شده بود ،فارامونا را برایم هجی کرد :ف ـ آ ـ ر ـ آ ـ م ـ و
ـ ن ـ آ .و بعد که خواستم بیشتر در مورد این کشور بدانم
او از چیزهای دیگری صحبت به میان آورد .برایش تعریف
کردم که این اولین سفر من است .گفتم چه احساس
عجیبی است که از جایی به جای دیگری برویم ولی راه
حذف شده باشد .منظورم هواپیما بود که ما را از جایی به
جایی میرساند بدون آن که راه را زیر پایمان حس کنیم.
گفت" :ولی میتواند برعکس باشد .طنابی را تصور کنید که
دو سرش را به شاخههای دو درخت دور از هم بسته و بعد
آن شاخهها را بریده باشند ،و طناب در عین حال در هوا
مانده باشد .سفر محض همین است .نه مبدائی و نه
مقصدی .فقط راه است .راه و راه .زندگی خیلی از آدم های
امروزه ،و نه فقط مهاجران ،همین است .آدم ها از خودشان،
از سرزمین درونی خودشان ،جایی که قلبهاشان ساکنش
بوده ،مهاجرت کردهاند .و این مهاجرت چنان همگانی و
فراگیر است که آنها دیگر نه مبداءِ سفر یادشان میآید ،نه
مقصد را میشناسند .و آن جایی هم که رسیدهاند و فکر
میکنند هدفشان بوده ،بخشی از همان سفر همیشگی

هر وقت به سفر فکر میکنم به یاد کشوری میافتم به نام
"فارامونا" و مردی به نام "روبرت بارال" که در اولین تجربه
پروازم در صندلی بغلدستیام نشسته بود .صحبتهایش را
از همان اول پرواز و بیمقدمه شروع کرد ،و بعد که منتظر
بودم ادامهاش را بشنوم ناگهان ،مثل یک سفرناتمام ،قطع
شد .مثل یک جمله بیفعل و بینقطه.
اولین جملهاش ،بدون این که به من نگاه کند ،این بود:
"هدف شما فرودگاه بعدی است؟" درست متوجه منظورش
نشدم .با خودم فکر کردم که هدف همیشه فرودگاه بعدی
است و اهداف آدمها بهطور کلی همیشه در ایستگاههای
بعدی قرار دارند .یعنی این را نمیدانست؟ احتمال دادم که
می خواهد بداند من در فرودگاه بعدی سوار هواپیمای
دیگری میشوم و مقصد دیگری دارم یا این که همان جا
میمانم.
گفتم" :بله ،درست است ،فرودگاه بعدی ".و سکوت کردم و
در سکوت ،فرودگاه بعدی را در ذهنم تصور کرد .
از پنجره به بیرون نگاه کردم .به زودی در فضایی میان آب
و هوا و آسمان و هیچ معلق بودیم .هواپیما تکانهای سختی
میخورد .به خانم زیبای مهماندار فکر کردم که چند دقیقه
پیش آداب پوشیدن جلیقه نجات را به مسافران یاد میداد،
حرکاتی ساده و در عین حال تماشایی .ولی اگر کار به خود
اقیانوس و نه تصور اقیانوس بینجامد چه؟ کمربند ایمنیام

است".
روبرت بارال بعد از گفتن این جمالت ،قهوهاش را نوشید،
چشمانش را روی هم گذاشت و خوابید .تا آخر سفر خوابید.
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در خانه چمدان سنگینم را در گوشهای گذاشتم و از آن
جایی که اسم فارامونا رهایم نمیکرد در اینترنت و در
کتابها به دنبالش گشتم .هیچ چیزی پیدا نکردم .به روبرت
بارال فکرکردم .آیا اسم او واقعی بود؟
راستش این است که من اسم او را کامال فراموش کرده ام
و این اسم را همین االن موقع نوشتن راست و ریست کردم.
نه فقط اسمش ،بلکه رنگ چهرهاش ،صدایش ،شکل نگاه
کردنش ،همه چیزش را فراموش کردهام .در عین حال
احساس میکنم اسم او باید دقیقا همین باشد ،و وقتی به
او فکر میکنم مسافری تداعی میشود بدون مقصد ،بدون
هدف ،بدون نام و با چهرهای محو ،میشود گفت بیچهره.
او به همراه اسمش و چهرهاش و مشخصاتش و همه چیزش
تمام شده است .و با این که همه چیز تمام شده است به
گردوخاک راه ها فکر میکنم .گردوخاکی که بر درون
مینشیند و قابل تکاندن نیست.
مطمئنم که سرزمینی هست به نام فارامونا .سرزمینی
وسیع .و در آن جا مردی هست به نام روبرت بارال با
چهرهای مشخص ،که نه از خود دور میشود و نه به خود
برمیگردد .
فارامونا ،چه اسم خوش نوایی .انگار قطعهای موسیقی بود.
رویایی در راه .در واقع نه نوای موسیقی میآید و نه اصالً
صدایی هست .نتی جدا شده از یک متن موسیقیایی بلند
که همراه باد به همه جا سرمیکشد و در عین حال خاموش
است .هزاردستانی بیصدا .
فارامونا .چه واژه غریبی .چرا اسم هیچ سرزمینی فارامونا
نیست؟
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فراز درست می گفت و ما باید که واپس بنشینیم و نیرو
تازه کنیم.

رز آتشگاهی

مهسا به همراه خانواده اش به انگلستان کوچ میکند و من
می مانم و گروه در هم شکسته و از هم پاشیده و سردرگمی
که باخته است و به سوی فراموشی می رود و سرزمینی که
به خواب می رود و آرام آرام مردابی می شود که در آن
نیلوفران را سر برنیاورده گردن می زنند .دشتها پر ز شقایق
شده اند و شقایق ها خفته در خونند.
علی روزنامه می خواند .معصومه سرگرم درست کردن شام
است و سهراب هنوز به خانه بازنگشته است .رستم باید که
نقش سربازان اسالم را روی کاغذ بکشد و برای آفرین
گرفتن ،آنها را نیرومند و شادمان بنمایاند .برای آفتاب از
روی کتاب دبستانی اش دیکته می گویم و او می نویسد:
«خدایِ مهربان روزیِ مورچه را از راهی می رساند که
مناسب حال او باشد .خدا هیچوقت آفریده های خود را
فراموش نمیکند؛ حتا مورچه ای را که در عمق زمین و
درون سنگهای سخت باشد .اگر به چگونگی دستگاه گوارش
مورچه و اعضای درون شکمش فکر کنی ،اگر به قسمتهای
مختلف پیکر مورچه و چشمهای ریزش بیندیشی ،از چنین
آفرینش حیرت انگیزی تعجب خواهی کرد و از سخن گفتن
درباره ی آن ناتوان خواهی شد .خدا را به بزرگی یاد کن».

به من بگو باران
رز آتشگاهی متولد  1358و مقیم انگلستان است .او
مهندس کامپیوتر ،آموزگار و پژوهشگر تاریخ معاصر و
جنایتهای رژیم است و در حال حاضر در رشتهی
نویسندگی خلّاق و ادبیات انگلیسی ( Creative Writing
 )and English Literatureدر لندن تحصیل میکند.
تا کنون گذشته از شماری داستان های کوتاه و مقاله ،دو
رمانِ "به من بگو باران" و "سکوت کفتارها" از او منتشر
شده است .آنچه میخوانید بخشی از رمان "به من بگو
باران" است که در تابستان  1397توسط نشر سیتی در
لندن ،در  216صفحه به چاپ رسیده است.

علی از گوشه ی چشم مرا می نگرد و می داند آنچه که برای
این کودک می خوانم تا چه اندازه مرا می آزارد .نویسنده از
خدای مهربانی سخن می گوید که مورچه را در دل سنگ
می بیند ،ولی این سرزمین تاراج شده را با همه ی مردمان
گرسنه و در رنجش نمی بیند.
خدای بیگانه ای که کفتاران و الشخوران را برای دریدن و
چپاول به این سرزمینِ تنها مانده و بی پناه رهسپار می کند
و شیران و دالوران را از سرزمین نیاکانشان می راند و یا به
پاسداشت دالوریهاشان همه را یکجا می گوراند و او
همچنان به مورچگان می اندیشد! همانا که او بخشنده و
مهربان است.
علی به سخن در می آید:

بریده ای از کتاب (ص  – 204ص )209
ماهها جنگیدن و نبرد برای براندازی فرمانروایی اسالمی
بیهوده بوده است .یک فرمانروایی به دور از فرهنگ و خشنی
که هر روز میدان را بسته تر و خفقان آورتر میکند.
من و مهسا همهی کوششمان را بکار برده ایم .ولی به این
باور رسیدهایم که نبردمان بدین گونه بیهوده است .آنها از
پشتوانه ی مردمی که نادانی همچون پیچکی هرز بر آنها
پیچیده برخوردارند .آنهایی که می دانند بر آنها چه رفته
است ،یا گوشه گیر شده و خاموشند و تنها می نگرند و
امیدوار به آینده مانده اند ،و یا فرسنگها دور شده ،تن به
کوچ داده و جانشان را به در برده اند و من دریافته ام که
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پدرانه لبخند می زند .خوب که نگاهش میکنم می بینم
که چه زود گرد سپید پیری بر موهایش نشسته است.
می گوید:
«باران! تحمل کردن این شرایط برای ما سخت نیست.
خودمان را با محیط سازگار می کنیم .ولی تو به این دنیا
تعلق نداری .داری زجر می کشی و میسوزی و آب می
شوی .تو می بینی و می فهمی و این سخت ترینِ شکنجه
هاست .باید بروی باران .باید بروی».
صدای سهمناکی از بیرون به گوش می رسد و در پی اش
شیشه های درآیگاه می شکنند و شماری پاسدار با
ریشهای بلند و اونیفرم های سبز ارتشی با تفنگهاشان به
درون خانه می ریزند و فریادزنان از ما میخواهند تا هیچ
جنبشی نداشته باشیم و هیچ کاری نکنیم .همه چیز به
شتاب می گذرد.
رستم آفتاب را در آغوش خود پناه داده و با آنکه اشک از
چشمانش سرازیر شده گردنش را بر افراشته و پر خشم و
نیرومند به تازندگان می نگرد .معصومه پیاپی جیغ می
کشد .علی شگفت زده بر جا خشکیده و من نیز.
یکی فریاد بر می آورد:
«زهرا خدا شناس .کدامتان هستید؟»
دیگر دریافتهام که تنها مرا می جویند .برای رهاندن
دلبندانم باید که شتاب کنم .آنها مرا می جویند و می
خواهند .پس باید با آنها بروم تا به خانواده ام آسیبی نرسد.
می گویم:
«من هستم»
یکی با ته تفنگش به کمرم می کوبد و آن دیگری با پوتینش
چندین و چند لگد به پاهایم می زند .توان ایستادن از کف
می دهم.
علی فریاد زنان به سویش یورش می آورد و می خواهد که
مرا در پناه گیرد.
سه تاشان در برابر علی می ایستند و با مشت و لگد به
جانش می افتند .خودم را می کشانم و به روی علی می
اندازم تا نگذارم بیش از این به او آسیبی برسد .علی
خشمگین است و آرام نمی گیرد .یکی از آنها با ته تفنگ بر
سر علی میکوبد و او از هوش می رود و خون از سرش روان
می شود.

«باران .چه آرزوها در سر داشتیم .چه رویاهایی برای آینده
ی فرزندانمان داشتیم .نگاه کن .انگار قارچهای افکارِ مسموم
روستایمان در همه ی ایران پراکنده شده اند و همه جا را
پر کرده اند .نگاه کن .انگار که همانجاییم با همان مردم و
همان فضا و همان نگرش .هیچ چیز تغییر نکرده .هیچ چیز.
چه بر سرمان آمده است؟ چه شد؟ ما از آن بی تمدنیها
گریختیم که به تمدن و فرهنگ برسیم ،ببین چه شد .به
هر سو که می نگری دستکم صد سال به عقب رفته ایم.
حاال باید به کجا برویم؟ چه باید بکنیم؟
سخنانش تا ژرفای جانم فرومی نشیند .می گویم:
«باید از ایران برویم علی .باید از اینجا برویم و روزی دیگر
با همه ی توان و یکپارچه باز گردیم و ایران را دوباره
بسازیم»

واژه ها و گفتاری را که در آن شب از فراز در یاد دارم دانه
به دانه بازگو می کنم برایش .او لبخندی می زند:
«نه باران ....اینبار نه .من خیلی خسته ام .توان تغییر
بزرگتری را ندارم .نمی خواهم بچه هایم در غربت بزرگ
شوند .زبان دیگر ،فرهنگ دیگر ...خیلی سخت است .قبول
کن که خیلی سخت است .می مانیم و می سازیم .مثل
خیلی های دیگر .من راه سازش را یاد گرفته ام .ولی تو برو.
اینجا برای تو امن نیست .امروز از یکی از دوستانم شنیدم
که فراز در ترکیه است .پیغام داده که اگر بخواهی خودش
دوباره به کردستان بازمی گردد و تو را با خود به آن سوی
مرز می برد .باران برو .نمان .من همه ی تالشم را می کنم
تا تو را از اینجا برهانم».
به سویش می دوم او را تنگ در آغوش می کشم:
«علی با من بیا .تنهایم نگذار .من بدون تو و معصومه و بچه
ها از اینجا نمی روم".
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که دیگر توان ایستادن از دست می دهم و در می یابم که
استخوانهایم از چندین و چند جا شکسته اند.
درد و رنج های کودکی بارها و بارها به سراغم می آیند و
همچون آن روزها درد و رنج و تنهایی و بی پناهی بر من
چیره می شود و به کناری می خزم و خاموش می نشینم.
هر روز همین است.
کشان کشان مرا می برند .چادر کهنه ای به رویم می اندازند.
و با پوتین هایشان بر سر و رو و بدنم لگدهای کاری میزنند.
بارها و بارها بازجویی شده ام و هر بار همان پرسش هاست.
هر بار می پرسند که چرا به خدا و اسالم باور ندارم.
پشت دستانم را با آتش سیگارهایشان سوزانده اند.
سرانجام مرا نیمه مرده به زندان همگانی می برند و همانجا
رها می کنند.
بارها از هوش رفته و به هوش آمده ام .هم بندانم مرا از
مرگ رهانده و به مهر پرستارم بوده اند.
گاهی نیمه ی آسمانی ام را می بینم که چشم در چشمانم
دوخته و به مهر مرا می نگرد .همچنان که دست نوازش او
را بر گونه دارم .صدایی مهربان از آنسوتر می شنوم .چشمانی
نگران و پرمهر به من خیره مانده اند .چشمانِ مهربان هم
بندانم.
نیمه ی آسمانیم بوسه ای بر گونه ام می نشاند و زیر گوشم
نجوا کنان می گوید:
«زهرا به من نگاه کن .تو به زودی به خانه باز می گردی.
فراز را خواهی دید و سهراب و معصومه و آفتاب را تنگ
درآغوش خواهی کشید.
زهرا  ...باران باش ...پاک باش و زالل ....ببار و جاری شو...
اینجا نمی مانی تا همیشه ...می روی ...همراه رود می
شوی ...به دریا می رسی».
او نوشته ای تا شده را به دستم می دهد و از من می خواهد
تا آن را به فراز برسانم.
من هیچ در نمی یابم .تنها شعری از فروغ را زمزمه می کنم:
«دانی از زندگی چه می خواهم
من تو باشم تو ،پای تا سر تو
زندگی گر هزار باره بود
بار دیگر تو ،بار دیگر تو»

باور آنچه که می بینم و می شنوم برایم سخت است .آنها
همه ی زندگی و خانه ی برادر مهربانم را زیر و رو می کنند
و همه ی آن آرامش و شادی که او به سختی و رنج و کار
فراوان به دست آورده بود را در چشم بر هم زدنی در هم
می شکنند و نابود می کنند.
رستم می خواهد که به یاری پدر برود که یکی از آنها به
سینه اش می کوبد و می گوید:
«همانجا بمان حرامزاده».
معصومه فرزندانش را به آغوش می کشد و چشم می بندد
و از خدایش یاری می خواهد.
مرا که روی زمین کنار علی ،ناتوان و بی نا افتاده ام دستبند
می زنند و به روی زمین می کشند و با خود می برند .نگاهم
تا آن جا که می توانم ببینم بر روی علی می ماند و آرزو
می کنم که تنها یک جنبش ،یک تکان ،یا یک لرزش از او
ببینم تا دریابم زنده است.
هر چه که بر من رود کمترین ارزش را هم دارا نخواهد بود
در برابر اینکه می خواهم علی زنده بماند و زندگی کند .اگر
هم اکنون بگویند زندگی ات را بده تا او بماند ،بی درنگ
چنین خواهم کرد.
مرا درون اتومبیل جیپشان می چپانند و چشم بند می زنند.

تنها به علی می اندیشم و در دل می گویم:
«دوستت دارم علی .زنده بمان و زندگی کن»
مرا با نامهای زشت و زننده می خوانند و به رویم تف می
کنند .مرا به دخمه ای می برند و در زندانی سرد و تاریک
و بی روزن رها می کنند.
پس از گذشت زمانی بلند که نمی دانم چند شبانه روز است
که گرسنه و تشنه مانده ام و از بهداشت و درمان هم بی
بهره بوده ام به سراغم می آیند.
مرا کشان کشان به جای دیگری می برند .به یک اتاق تاریک
بازجویی .آنقدر با پاهای پوتینپوش بر سر و بدنم میکوبند
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حواسم پرت نامه بود که امیدوار بودم دبیر ادبی صفحه،
استادیاری ،گیر ندهد که این داستان نیست و باید
جایش را عوض کنی .تیترش را هنوز نگذاشته بودم و
گذاشته بودم برای لحظه آخر که من میمانم و
صفحهبند تا چند و چونی در کار نباشد .رئیسی مدیر
مسئول و سردبیر بهطور مبهمی از ماجرا خبر داشت و
حتی به او به شکلی حالی کرده بودم که من از این
خبر نمیگذرم ولی خودش را به آن راه زد و گفت
نظری خودت میدانی ،فقط من امشب نیستم و اگر
خبری درز کند ،مسئولیت روزنامه با توست .با این
حرفش میخواست مثالً مرا بترساند تا خفهخون
بگیرم.
حوریان حاال با یکی دو تا از بچههای تحریریه که آمده
بودند توی حیاط مشغول گپ و گفت بود .شنیدم که کاوه
اهللوردی با خشمی در صدا گفت :مثال ما روزنامهایم؟ مثال
خبرنگار؟ نمیشه که .اخبار رسمی رو که تلویزیون میگه!
حوریان لب گزید و با گوشۀ چشم به من اشاره کرد که یعنی
ساکت باشد .کاوه اهللوردی ساکت نشد و رو به من براق شد:
آقای جانشین رئیس! این رسمشه یعنی؟ مگه میشه از
همچین خبری گذشت؟ اینترنت هم که قطعه .تنها وسیلۀ
خبری که مردم دارن ،مثل عهد بوق ،اخبار شفاهی سینه
به سینه است .بعد برای ما جلسه میذارن که چیزی نگین
و چیزی ننویسین.
دود سیگارم را به موازات صورتم بیرون فرستادم و شانه باال
انداختم تا همان نقش سانسورچی روزنامه را که به من داده
بودند خوب به من بچسبد .وقتی سیگارم تمام شد ،آهسته
زدم به شانۀ اهللوردی و گفتم کارش که تمام شد بیاید اتاقم.
حوریان پشت چشمی نازک کرد رو به او که یعنی کارت
درآمد و کاوه هم لند لند کرد که یعنی چی؟ کاوه اهللوردی
پسر بدی نبود اما متأسفانه خوددار نبود و هیاهویش بیشتر
از کار کردنش بود .نمیشد قضیهی کار مخفیام را به او
بگویم چون در این صورت کل روزنامه پر میشد و بعد
معلوم نبود چه بر سر خودم و آن نامه بیاید.
وارد اتاق که شدم استادیاری کنار میزم ایستاده بود و خیلی
رسمی گفت« :جناب جای این مطلب باید عوض شود.
اشتباهی آمده به بخش داستان ».و بعد همچنان که بیرون

میم .دمادم
گرفت و گیر
تقدیم به چشمهای پشت نیزار جراحی
خانم استادیاری که به شتاب خودش را از روی پلهها به
سالن همکف سراند ،روسریاش را پشت گوش داد و گفت:
بچه ها زود باشین بجنین رئیس نیست ،تا نیومده ببندیم
بریم.
در اتاق روبهروی پلهها ،اسفندانی از پشت کامپیوتر ،سر بلند
کرد و پوزخند شل و ولّی تحویل داد و در گوش من غر زد:
دختره باز دور گرفت.
استادیاری که گوشش هم به همان تیز و فرزی راه رفتنش
بود ،گفت :شنیدم اسفندانی! تو تا هر وقت دلت خواست
بمون ،ولی ما زود میبندیم و میریم ،امشب شلوغه .توی
ترافیک گیر میکنیم.
برگشتم به اتاقم و سرگرم یادداشتی شدم در قالب نامه که
باید زود تمامش میکردم و بهمحض تمام شدن البهالی
بخش داستان کوتاه فرستادم باال برای صفحهبندی .بعد از
اتاق بیرون آمدم و در حیاط سیگاری آتش زدم.
خبر کوتاه بود و بعید بود شک کسی را برانگیزد ولی باید به
هر طریق ممکن ،همین امشب چاپ شود تا فردا روی
پیشخوان دکهها باشد و گرنه دیگر فایده نخواهد داشت.
همین که شعلۀ فندک به توتون سیگار گرفت ،حوریان که
انگار مویش را آتش زده باشند سر و کلهاش در حیاط پیدا
شد و گفت راستی حاال که رئیس نیست تو که خیال نداری
رئیس بازی دربیاوری و یک امشبه رو نذاری با دل خوش
بریم؟
همان نگاه شیطنتبار همیشگی را داشت با ته رنگی از اندوه
یا حسرت یا عشقی گمشده .گفتم شما میتونی بری خانم
حوریان ،دوری راه ،عذرت رو موجه میکنه.
 -وا یعنی میخوای بگی مثال تو رئیسی؟
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خبری را در این زمینه میخواهم .نه رئیس باید بفهمد ،نه
حوریان ،نه استادیاری و نه حتی امراهلل آبدارچی .اسفندانی
که جای خود دارد ،هیچکس .فقط او و من .حاال هست یا
نیست؟ اگر میخواهد جا بزند همین حاال وقتش است نه
بعد .نگران هم نباشد که من جلوی بچهها سنگ روی یخش
کنم و ترسش را به یاد خودش و دوستانش در روزنامه
بیاورم .اول منگ به من زل زد بعد خودش را جمع و جور
کرد و گفت« :باشه استاد! ببین من چه فکرای بدی در
خیال میکردم تو سانسورچی
موردت میکردم.
روزنامهای».
گفتم هستم ولی به شکل خودم .باز گیج شد و باز گفت:
«دقیق بدونم کی اصالً نباید بفهمه ».گفتم« :همه .نگاه نکن
توی حیاط موقع سیگار کشیدن بلبل زبونی میکنن،
همهشون از دردسر میترسن و بخصوص از رئیسی که از
نون خوردن بندازدشون».
سرش را آورد جلوی مانیتور و متن نامه را خواند .یک بار
خواند و دو بار و سه بار .اول سرخ شد ،بعد اشک در
چشمهایش جمع شد .بعد مکثی کرد و گفت« :مسئولیت
خبر با کیه؟ من یا تو؟» فهمیدم علیرغم هارت و پورتش
ترسیده .گفتم« :من ».گفت« :نه فکر کنی جا زدم ،اما
رئیسی خبر داره؟» گفتم« :نه .مسئولیت روزنامه امروز با
منه ».میدانستم که در عمل چنین مسئولیتی وجود ندارد
و در واقع من فقط مسئول بهموقع رساندن و تنظیم
خبرهایم نه چیز دیگر ولی با این قپی هم به خودم قوت
قلب میدادم و هم به اهللوردی .بلند شد و رفت تا دم در.
گفت حواسش جمع است .چشمهایش برقی داشت که
معموالً در نبودِ آن قرنیهاش کدر و بدرنگ میشد.
گوشهایش بفهمی نفهمی به سرخی میزد .انگار موجی از
خون در مویرگهایش دویده باشد که او را تر و تازه و
جوانتر کرده است .دم در که رسید ،گفتم« :بهخصوص از
جنوب ».با خودش تکرار کرد «جنوب» و بیرون رفت .حاال
برای خودم اتحادیۀ کوچکی درست کرده بودم و خیالم
راحت بود که اهللوردی به جای معطلیهای هر شبه ،امشب
روزنامه را به موقع به چاپخانه میرساند.
بچهها تندتند خداحافظی کردند و رفتند .به نظر نمیآمد
اسفندانی چندان قصد رفتن داشته باشد .عباسزاده از

میرفت ،لحنش را شکست و گفت« :تو رو خدا یک امشبه
رو گیج بازی درنیارین ،زود تموم بشه بریم ،تولد دعوتم خیر
سرم ».و تندی از اتاق بیرون رفت.
نقشهام نگرفته بود« .چشمهای جراحی از پشت نیزار ما را
نگاه میکند ».را از اولین جملهی متن برداشتم و خود متن
را منتقل کردم به بخش نامههای دریافتی و آن جمله را به
آخر متن ،به جای جملۀ پایانی جا دادم .حاال دیگر خیالم
راحت بود .کسی به نامههای دریافتی کاری نداشت فقط
بدیش این بود که تیتر نداشت و معموالً کمتر به چشم
میآمد .اما هنوز به اندازۀ یک جمله جا داشتم و میتوانستم
تیتری بگذارم که هم چشمها را به خود بکشاند و هم آنقدر
مورد توجه قرار نگیرد که مشمول حذف و جریمه و توبیخ
و اخراج و این چیزها شود .با کلید اینتر ،متن را یک سطر
پایین آوردم و عنوانش را نوشتم« :جراحی» بد نبود ولی به
عنوان متن خبری برای کسی که هیچ خبری از ماجرا ندارد
چندان جلب توجه نمیکرد .جراحی را برداشتم .نوشتم
نیزار .نمیشد! زیادی معلوم بود و همان اول راه کارم متوقف
میشد .فکر کردم زیادی بزرگش کردهام .همین که نوشتم
«با چشمها» ،با گوشۀ چشم دیدم که کاوه اهللوردی اول
سرش را از در تو آورد ،بعد گردن و تنه و بقیهی اعضا و
جوارحش را .همانجا ایستاد و گفت« :فرمایش ،نظری
جان؟»
گفتم« :بیا اینجا کارت دارم ».نشست .پرسیدم« :خبر تازهای
داری؟ از همان خبرهای مگو ».گفت« :نه واال ،فقط از چند
جای شهر خبر دارم .این قطعی اینترنت کار دستمان داده.
تلفنها هم که میبینی! حتی اگه یه کم طوالنی بشه،
خودبهخود قطع میشه ».گفتم« :تهران نه ،بیخیال تهران.
اینجا خبر پنهان نمیمونه ،به قول خودت سینه به سینه»...
با دهان باز نگاه شماتتباری به من کرد .تیتر را نشانش
دادم .چارهای نبود ،برای کارم باید همدستی میداشتم.
اهللوردی کسی بود که روزنامه را به چاپخانه میرساند.
میخواستم اهمیت به موقع رسیدن روزنامه را به او بگویم.
ماندنش را در چاپخانه تا تمام شدن کار .من اگر میرفتم
رئیسی خبردار میشد و چون برایش عجیب بود که چرا من
به چاپخانه رفتهام ،پیگیر میشد و ...به اهلل وردی گفتم
دهانش را محکم نگه دارد و گوشهایش را باز کند ،هر
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دو روز بود تمام راهها ،بهخصوص جادههای منتهی به شهر
بسته شده بود .هرکس از کرج یا شهریار و حومه میخواست
به شهر بیاید یا از آن خارج شود پشت راهبندانی از
ماشینهای اعتصابکننده گیر میکرد .تمام خطوط
اینترنت قطع شده بود و تلفنهای موبایل فقط چند دقیقه
خط میداد و بعد قطع میشد .مکالمات در حد جمالتی
کوتاه برای سالم و احوالپرسی جریان داشت .تلفنهای ثابت
و روزنامهها و تلویزیون همچنان بر جای خود و در کار خود
بودند و خللی در کارشان ایجاد نشده بود .دلیل واضحی هم
داشت؛ تلویزیون که جز اخبار رسمی خبر دیگری نمیداد.
با مدیران روزنامهها هم در همین دو سه روزه سه بار پشت
سر هم جلسههای هماهنگی گذاشته بودند تا همه خوب
حواسشان ر ا جمع کنند و خبری مبنی بر آن واقعه منتشر
نکنند .رئیسی ما هم یکی از کسانی بود که به این جلسات
دعوت میشد و برمیگشت و برای ما کارکنان روزنامه جلسه
میگذاشت تا همان حرفها را بگوید .حسابی ترسیده بود.
کمی هم بدحال بود و برای همین امروز را به خودش
مرخصی داده بود .شاید هم در جلسهی هماهنگی دیگری
بود؛ کسی چیزی نمیدانست .رفتم به اتاق تا بار و بندیلم
را جمع کنم .من هم همراه کاوه اهللوردی تا چاپخانه
میرفتم از آنجا به بعدش دست او بود که حواسش باشد
روزنامه را دست کسی نیندازد .همین که به اتاقم رسیدم
دیدم عباسزاده نشسته و سرش توی صفحات پرینتی است
و اسفندانی – که نفهمیدم کی از حیاط خودش را به اتاق
رسانده بود -صفحهی نامهها را به دست گرفته و میخواند.
رنگم مثل گچ شد یا نه خبر ندارم .باید حدس میزدم که
مخفی کردن روزنامۀ زیر دستم از نگاهش پنهان نمانده .او
همیشه منتظر گرفتن آتویی از من بود تا خودش را پیش
رئیسی عزیز کند و شغل سابقش را که حاال به من محول
شده بود پس بگیرد و از ویراستاری نجات پیدا کند که اتفاقاً
همین کار را هم بلد نبود .چارهای نبود .نمیشد صفحه را از
دستش قاپ بزنم فقط باید خدا خدا میکردم به آن نامه
نرسیده باشد یا صفحه را الکی جلوی چشمش گرفته باشد.
به نظر رسید همینطور است چون بعد از چند لحظهای که
عمری برای من طول کشید ،صفحه را روی میز برگرداند و
گفت« :خب ،پس من هم با اجازهتان برم .ماشین هست اگه

پلهها آمد پایین تا آخرین مرور را بر صفحات داشته باشیم.
برای عباسزاده که در بخش فنی کار میکرد ،روزنامه
عبارت بود از قطعات ستونی و چهارگوش از مطالب چیده
شده که م حتوایشان ابداً اهمیتی نداشت و همین خیالم را
راحت میکرد که چیزی را نمیخواند و تازه اگر هم بخواند
سر در نخواهد آورد .اسفندانی سالنهسالنه از اتاقش بیرون
آمد و توی اتاق ما سرک کشید که ،بچهها هنوز هستید؟
گفتم« :ما کمی کار داریم آقای اسفندانی ،شما بروید».
میدانستم بهش برمیخورد که بزرگتر روزنامه است و من
به او اجازهی خروج میدهم یا الاقل این حرفم را چنین
تعبیر خواهد کرد ولی خودم را زدم به خری تا زودتر برود.
ولی مثل گربهای که به صدای جیرجیر و بوی موشی در
کنار گوشهها مشکوک شده باشد ،کنه شده بود و نمیرفت.
گفت« :امشب مهمان دارم باید خرید کنم ».گفتم« :امشب
همه زود میریم ،کار زیادی از روزنامه نمونده و همین یکی
دو صفحه که بسته شد ما هم رفتهایم ».کمی دیگر از باال
سر ما زل زد به صفحات .من صفحۀ نامههای دریافتی را
گذاشتم زیر دستم تا تصادفاً چشمش به متن نیفتد .و بعد
انگار که نتواند دل بکند اول سر و بعد یکی پاهایش را از
اتاق بیرون کشاند و رفت .نگرانیام از این بود که به ما
مشکوک شود .برای همین از شتاب و عجلهام در ظاهر کم
کردم و با اینکه دلم مثل سیر و سرکه میجوشید که زودتر
روزنامه را به چاپخانه برسانم ،با خونسردی تمام همچنان
که عباسزاده مشغول کار بود خودم را در حیاط به سیگار
و گپ با اسفندانی و تک و توک بچههایی که داشتند
میرفتند سرگرم کردم .دیگر تقریباً همه رفته بودند جز
اسفندانی و من و عباسزاده و اهللوردی که اسفندانی پرسید:
«حاجی نمیاد انگار؟» تازه دو ریالیام جا افتاد که او نه
نگران کار مشکوک ما که ترس از این دارد که رئیسی سر
برسد و ببیند زودتر رفتهایم .این آدم نهایتِ ترس و بزدلی
بود ولی این هم بود که مثل هر آدم ترسویی شامهاش خوب
کار میکرد .گفتم« :نه ،مگه به شما نگفتند؟ امشب زنگ زد
که نمیتونه بیاد و خودمون کارها را زودتر جمعوجور کنیم.
ترافیک سنگینه و راهها بسته ».سری تکان داد که ظهر
دقیقاً دو ساعت طول کشیده تا توانسته همین یک ذره راه
بیاید.
را
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چشمهای جراحی نگاهمان میکرد .شب بود .مردم برای
فرار از تیربار به نیزارهای اطراف شهر پناه میبرند .اگر چشم
انسان مثل چشم حیوانات شبزی در شب برق میزد
میشد دید که نیزار جراحی چشم درآورده و از البهالی
ساقههای نی فرورفته در آب چندین و چند جفت چشم
تیرهی مردمان جنوب ،تا کمر فرورفته در آب ،به روبهرو زل
زدهاند .بچهها جیغ کشیدند و بیقراری کردند و بعد تیربار
به نیزار رسید.
پلیسی زد روی کاپوت .با دست اشارهای کرد .فکر کردم
میگوید راه بیفت .نه این نبود .اهللوردی هول کرد :چرا از
وسط همه به ما گیر داد؟ ماشین را که خزنده پیش می
رفت نگه داشت .بزن کنار .راننده زد کنار .شاید برای اینکه
دو نفری جلوی وانت تپیده بودیم .میخواست جریمه کند؟
 بارت چیه؟ روزنامه .االن از چاپخونه تحویل گرفتیم باید برسونیم بهپخش .همین حاال هم دیر شده.
 ماشین توقیفه. یعنی چی؟ چرا؟ همین که گفتم.پیاده شدم.
 جناب اینجور که نمیشه .باشه ماشین توقیف باشه .الاقلبدونیم چرا تا بفهمیم ما باید جریمه رو با راننده حساب
کنیم یا مشکل از خودشه.
 فردا معلوم میشه.و برگهای کشید و کند و داد دست راننده .نمیشد در آن
راهبندان جرثقیل خبر کند پس ماشین را همانجا نگه
داشت .از فرصت استفاده کردم و بدون اینکه به خوم بپیچم
یا مستأصل شوم ،پریدم کنار خیابان و برای وانتی گذری
دست بلند کردم .وانت نگه داشت .کرایه را دوال پهنا حساب
کرد .اهمیت ندادم« .چشمها» البهالی صفحات ناظر بود .با
اهللوردی و رانندهی وانت چاپخانه کمک کردیم و بستههای
روزنامه را چیدیم در وانت تازه و باز راه افتادیم .وقتی راه
افتادیم ،ترافیک کمی سبک شده بود و ماشینها عبور
آرامی داشتند .در عبور ،رانندهی وانتمان را دیدم که نشسته
بود کنار جدول و سرش را در دست گرفته بود .مأمور گاردی
او را از زمین بلند کرد« .چشمها» او را از پشت وانت دیدند

کسی میخواد با من بیاد ».و نگاهی به من کرد .گفتم:
«دستت درد نکنه اسفندانی جان ،امشب باید خانۀ
پدرخانمم برم و داروهاش رو ببرم .مسیرم اون طرفی نیست.
ممنون از محبتت ».اسفندانی رفت .عباسزاده پرینت نهایی
را گرفت و صفحات را دسته کرد و اهللوردی را صدا زد.
خودم را مشغول تلفن کردم تا عباسزاده هم برود .دستی
به خداحافظی تکان داد و رفت .امراهلل لیوانهای چای را از
اینور و آنور جمع کرد و گفت« :مهندس هنوز هستین؟»
گفتم رفتم و از روزنامه بیرون زدم و همچنان پشت تلفن با
پدر خانمم گرم گرفتم تا صحبتم طول بکشد .توی کوچه
ایستاده بودم که اسفندانی ماشینش را روشن کرد .برایم
بوقی زد یا دستی تکان داد یادم نیست ،هر چه بود من آن
نگاه سرد همیشگی را در چشمهایش ندیدم و همین اشتباه
من بود که متوجه نشدم .اگر میدانستم مسیر هر روزه را
دور میزدیم و از همان راه نمیرفتیم .کاوه اهللوردی باالخره
از حیاط آمد بیرون .گفت« :رفتش؟» گفتم« :کی؟» گفت:
«این کنه! کی میخواد باشه؛ اسفندانی؟» پرسیدم« :به
نظرت چیزی فهمید؟» با همان حالت سر به زیر
همیشگیاش گفت« :فهمید ولی تا بخواد بیاد بجنبه روزنامه
رسیده چاپخونه ».حق با اهللوردی بود .روزنامه با تمام
ترافیک موجود و راهبندان اضافه بر برنامه ،سر وقت به
چاپخانه رسید .نتوانستم بروم .همان اطراف خود را معطل
کردم تا روزنامههای چاپ شده را با هم بار وانت کنیم و
ببریم.
و تمام ماجرا از همین جا شروع شد .آن «چشمها» ،تر و
تازه ،حاال رنگ چاپ به خود دیده بودند و از بین دستهی
کاغذهای روزنامه ،از البه الی ستون نامهها زل زده بودند به
هر عابری که از کنارشان میگذشت .خیابانها شلوغ بود.
ماشینها بوق میکشیدند .پلیسها کالفه بودند و مأموران
لباس مشکی گارد از سویی به سویی میدویدند ولی انگار
بهانهای برای زدن نبود .ماشینها در ترافیک گیر کرده بودند
و خیابانی که ما در آن بودیم نقطهی شروع ترافیک نبود.
ترافیک از جایی دیگر شروع شده بود و ما ساکنان سواره و
پیادهی آن خیابان چاپخانه به ظاهر بیگناهانی بودیم گیر
کرده در شلوغی اعتصاب دیگران اما در باطن ترسوهایی
بودیم که نه توان بوق زدن داشتیم و نه فریاد زدن.
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کردم به بار ،به روزنامههای روی هم چپیده .چشمها

و بعد راننده و مأمور ناپدید شدند .چند خیابان را رفتیم تا
پژوی زوار دررفتهی سیاهی ،راهمان را بند آورد .پژو در واقع
طوری پیچید که انگار در حال مانور خیابانی است و گرفت
به جلوبندی ماشین .رانندهمان پیاده شد .رانندهی پژو هم.
هر چه من و اهللوردی داد و قال کردیم که بیاید بنشیند و
ما هزینهی تعمیر ماشینش را میدهیم به خرجش نرفت که
نرفت .رانندهی پژو جوانک الغری بود و ماشینش هم تک
سرنشین .گفت ،بمانید .اگر میخواهید کمی آب از آب تکان
بخورد همینجا بمانید .مگر شما مردم نیستید؟
خواستم بگویم بگذارد برویم .ما باید آن نامه را می رساندیم
به دست مردم .تمام کشور که تهران نبود .کسی از دوردست
نیزارهای جراحی خبر نداشت .در همین چند و چون بودم
که شمارهی رئیسی افتاد روی گوشی همراهم« :نظری،
کجایی؟ روزنامه رو نگه دار تا بیام».
 روزنامه رو از چاپخونه هم تحویل گرفتیم حاجی ،پس توکجایی؟
 از کی تا حاال تو روزنامه رو بردی چاپخونه؟گاف اول را داده بود .جواب دادم:
 من نبردم .کاوه اهلل وردی برد .من توی مسیر کار داشتمهمراهش شدم .فعالً که توی ترافیک گیر کردم.
گاف دوم هم اعالم گیر افتادن در ترافیک بود.
 گوشی رو بده اهللوردی. اهللوردی رفت .پیش من نیست.از گاف سوم در رفتم .تا شمارۀ اهللوردی را بگیرد ،خودم را
رساندم به کاوه که مشغول بگو بگو با همان جوانک بود.
گفتمش االن رئیسی به او زنگ میزند و یادش باشد که من
با او نیستم .اهللوردی ،تیز و فرز ،گوشی را از جیب کاپشنش
بیرون کشید و گذاشت روی حالت هواپیما .چرا به فکر من
نرسیده بود؟! جوانک که از حرفهای ما فهمید قضیه
روزنامه جدی است ،راهی فرعی را یادمان داد تا ترافیک را
دور بزنیم .حاال افتاده بودیم در کوچه پس کوچههای پشت
راهآهن و تند میراندیم که باز گوشیام زنگ خورد .ماشینی
محکم از پشت به ما زد .جای زدن نبود .حالت فرار ماشین
در عبور از ما و بعد طرز پیچیدنش تا درست جلوی ما در
بیاید مرا به شک انداخت .پیاده شد و قمه کشید .اهللوردی
عقب کشید .من نگران راننده شدم .راننده ترسید .نگاهی

همچنان از البهالی صفحات چاپی ناظر بود .چیزی مثل
شرم از خط عرق پیشانیم گذشت .رفتم سمت قمه به دست
و به التماس به عذرخواهی افتادم .قمه به دست که متوجه
نگرانی من از بار شد .قمه را کنار انداخت و فندک به دست
رفت پشت وانت« .ماشین نوی منو خراب میکنین بعدش
نگران بار وانتی؟» دستش با شعلۀ فندک رفت سمت اولین
ردیف روزنامهها .چند سیاهپوش از پشت دیوارهای این
طرف و آن طرف به همراهیاش شتافتند .فندک را از
دستش گرفتم و مچ دستش را پیچاندم .سه نفری ریختند
سرم .اهللوردی حاال قمه را برداشته بود و نمیدانست با آن
چه کند .راننده سرش را دو دستی گرفته بود و داد میزد.
صدایش را از البهالی مشت و لگدها نمیشنیدم .ماشین
پلیس جیغزنان رسید .سیاهپوشها عقب نشستند .پلیس ما
را جریمه کرد .ماشین را خواباند .مرا که درگیر شده بودم
نگه داشتند .به اهللوردی گفتم :کاوه ،چشمها! پلیسی که مرا
نگه داشته بود همچنان که با بیسیمش حرف میزد ،به
چشمهایم نگاه کرد .حتماً سرخ بود .نفهمید .اهللوردی رفت
کنار خیابان تنگ .سه موتوری را نگه داشت .پلیس من و
مرد قمه به دست را به سمت ماشینش هدایت میکرد.
کارت و گواهی راننده را گرفت .خطاکار همان رانندۀ قمه به
دست بود .پلیس از حرفهایی که از بیسیمش میشنید
گیج شد .همچنان محترمانه حرف میزد و مرا به سمت
ماشینش هدایت میکرد .گفتم ،دفاع بوده قربان .جواب
نداد .دیدم کاوه روزنامهها را از پشت وانت پیاده کرد .صدای
پلیس را شنیدم که با بیسیمش حرف میزد و مرد قمه به
دست را که به دوستانش اشاره میکرد جلو نیایند .نگاهش
را بر خودم دیدم .دیدم کاوه روزنامهها را در سه دسته بار
موتور کرد .دیدم برایم دست تکان داد و خودش ترک یکی
از موتوریها نشست و رفتند .پلیس مرا کمی جلوی
ماشینش معطل کرد و بعد ولم کرد بروم .به کاوه اهللوردی،
زنگ زدم .گوشیاش روی هواپیما بود و عدم دسترسی برایم
میزد .رئیسی زنگ زد .صدایم خسته بود .پرسید« :اهللوردی
رو ندیدی؟» گفتم« :نه ،ولی مثل اینکه تو دیدی!» خواستم
گوشی را قطع کنم که با توپ پر پرسید« :چیه؟ باز به
جنابعالی گفتند باالی چشمت ابروست؟» گفتم« :من از
26

شماره 22

آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ
فردا نمیام .میخوای استعفا فرض کن یا هر چی ».گفت:
«بهه!» خواست حرف بزند که ادامه دادم« :اسفندانی رو بیار
جای من ».و گوشی را قطع کردم .حاال همه چیز مثل روز
برایم روشن شده بود .پردهی مه کنار رفت و فهمیدم
اسفندانی نامه را خوانده .تماس دوباره با کاوه هم نتیجه
نداد .داشتم تالش میکردم ماشینی بگیرم تا خودم را به
پخش برسانم که شکلک انگشت شصت به همراه یک لبخند
پت و پهن از طرف کاوه رسید .زنگ زدم.
 کاوه جان کجایی؟-

روزنامه رسید پخش ،نظری .دیگه نگران نباش
برو خونه .فردا حاجی باهامون کار داره.

صدایش پر از شور بود .چشمها شاید حاال کمی آرام
گرفته بودند .گفتم« :استعفا دادم »...و تماس تمام شد.
شاید شارژ گوشیش .پیاده راه افتادم به سمت خانه.
تماس رئیسی را رد کردم .صبح فردا در هیچ دکهی
روزنامه فروشی ،روزنامهی عین .ت نبود.
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هنوز بر سر دوراهی ایستاده بود ،سکهای را که در دست
داشت به هوا انداخت ،چرخش زرد سکه در هوا ،خط هم
اگر میآمد او باز به جانب چادر فتنه می رفت چون امشب
بدجور او را هوس کرده بود .سکه را در هوا قاپید و کوبید
پشت دست دیگر ،شیر بود ،پس به جانب نخلستان رفت.
حاال باید از روی جوی آب میپرید و سنگی برای ترساندن
و دور کردن سگ برمیداشت اما سگ در غروب آنروز سنگ
شده بود و ایستاده بود زیر درخت کُنار و نگاه به او میکرد،
باد البالی موی سگ میوزید ،سگی که حاال فقط
چشمهایش جان داشتند و درسکوت خیره مانده بودند به
حاتو و او چارهای نیافت جز آنکه بدود ،پس دوید با نگاه
سنگین سگ روی شانهها از روی جویهای کوچک و بزرگ
میپرید .چندتا چادر کولینشین الی تاریکروشن نخلستان
چاتمه بودند ،حاتو ناگهان ایستاد .چه شد؟ دهن تنگ
کوزهای قورت و قورت آب از نهر مینوشید و میبلعید ،دسته
کوزه در دست دختری بود که زود تور سبزِ برشانه افتاده
خود را بر سرکشید تا موها و روی خود را پشت آن بپوشاند،
پوست بازوی او سفت وصاف و مردطلب بود .حاتو سکه را
درمقابل دختر به هوا انداخت ،نگاه دختر باال پایین شد،
حاتو باز سکه را قاپید ،دهن کوزه که پُرشده بود آب را پس
زد ،دختر برخاست« .حاالشغلت چه هست؟»
حاتو گفت «توی کوره کار میکنم ،آجرپزم»
دخترگفت «ویش نه .پس تو هم کارگری» وکوزه بردوش
بر بلندی سکو چرخید با پاهایش که تا باالی قوزک لخت
بودند ،صدای جرینگ خلخال ،لرزش گیسوی سیاه پشت
تور سبز ،گفت «من از پریونم ،سکهت برام بیقابل ِ» خندید
و رفت ،یا بُرده شد مثل برگی که باد از روی شاخه میبَرد،
و لغزید پشت ستون نخلی .بعد باز او بود با تن کشیده که
تا نیمه راه با حاتو آمده بود اما حاال تند گریخت و رفت و
پرید از روی جوی کوچکی ،دورشد ،صدایش چه خوش بود.
گفت «اگه الاقل یه تکه زمینی داشتی که پدرم بتونه توی
اون چادر بزنه بازیه چیزی»
حاتو دست به جیب برده سکهها درآورد و هر سه را به او
نشان داد «پس این چی؟ اینها ببین» اما دختر رفته بود و
دیگر در آن حوالی نبود ،شرجی هم رفته بود وحاال انبوه
شاخههای درهم نخلهای کوتاه که دختر را بلعیده بودند

قاضی ربیحاوی

فتنه
کربالیی زال گفت «هه فردا تعطیل کنم؟ فردا که قراره
خبرهای مهم بشه؟ که باالخره یا خود دکترمصدق بشه
رئیس کل مملکت یا شاه برگرده به تاج و تختش؟ فردا را
بزودی می بینی حاال»
حاتو گفت «چی میگی تو اصالً کربالیی ،من به سیاست چه
کار دارم؟ تازه این کوره آدمپزی تو کی تعطیلی به خودش
دید که فردا ببینه؟ حاالم بی زحمت این پول ما را بده تا
زحمت کم بکنیم و بریم»
«ها باشه بگیر برو این پول علیه اسالم را بنداز داخل سینه
لخت فتنه .تو نمیدونی اما من میدونم چون من یک آدم
سیاسی هستم نه مثل تو یک مرد ِخانمباز»
حاتو سکهها را از دست او قاپید ،دوتاش را ریخت توی جیب
شلوار و یکی هنوز در دست گفت «ها باشه» و راه افتاد رفت
رو به غروب و پشت به کوره آجرپزی میرفت و گرمای شعله
آتش را که هنوز برشانههای او بود با خود میبُرد .کوره ها
در بیابان اطراف پراکنده بودند ،سطح صاف وسیع بیابان
پوشیده از نمک بود و هر کارگر باریکهراهی روی نمک
داشت ،باریکراهی که او را به خانهاش میرساند و فقط
مخصوص خود او بود و کس دیگر بر آن نمیگذشت چون
هرخانه یا هر کپر ،پرت بود و از خانههای دیگر دورافتاده
بود .راهی که حاتو را به کپر خود میرساند ازکنار گورستان
میگذشت.
حاتو به دوراهی رسید ،ادامه هر دو راه جاپای خودش بود،
یکی از راهها او را میبرد به جانب کلبه سوت و کورتنهایی
خودش و راه دیگر از میان نخلستان میگذشت و او را
میرساند به چادر فتنه.
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گذاشته باشد ،اگرچه دشمنی آنها با آدمیزاد در خون آنها
میجوشد ،اگر آل اصالً خون دربدن داشته باشد.
آل همان پری است که خداوند به مومنان خود وعده داده
است .اینها را کربالیی زال میگفت« .اگردر زندگی پرهیزکار
بوده باشی بعد از مرگ خدا زیباترین پری را برایت
میفرستد تا با تو درآمیزد و مطابق هرشب ،چهل سال در
رختخواب با تو بغلتد»
حاتو از خود پرسید «مگر من پرهیزکار بودهام؟»
کربالیی زال گفت «چهل سال .اما صبح روز بعد که از خواب
وامیخیزی میبینی که فقط یک شب گذشته» و با اشتیاق
شهوت قهقهه میزد و چانه اصالحشده حاتو را میگرفت و
با همان خنده زل میزد به داخل چشمهای او ،انگار در آنها
نقش دوتا پری برهنه میدید.
حاتو ایستاد« .پرهیزکاری کجا و من کجا و چادر فتنه
کجا؟» چادر فتنه پشت تاریکی خیس نخلستان میجُنبید.
حاتو باز فکر کرد« .پس چرا اینطور به زندهها کینه
میورزند؟ چرا شاطری را وامیدارند تا خود را به داخل تنور
روشن بیندازد از قیامت عشق چرا صیادی را شبانه به آب
میاندازند تا کوسه او را شقه شقه کند؟ اما با کارگری چون
من که هرروز در آتش کوره میسوزد دیگر چکار دارند؟»
پارچه سفیدی بر سر در چادر فتنه آویخته بود که حاتو
نفهمید عالمت چیست .فتنه اگر میهمان داشت پارچه سرخ
میآویخت و اگر میهمان نداشت پارچه سبز بود ،اما حاال
این پارچه سفید!؟ صدای گردش گردابهای پراکنده از شط
به گوش میرسید ،حاتو را صدا میزدند ولی او ترسیده تند
از باالی سکو پایین پرید .دورتادور زمینی که فتنه درآن
چادر زده بود نهر بود پُر از آب همرنگ خاک پخته .سایه
خوشههای سنگین خرما برزمین میلرزیدند .او باز پا پیش
گذاشت .خیسی هوا فروکش کرده بر خاک نشسته بود.
چادر فتنه حاال مثل کومهای بود که مُردههای امانتی را
برای مدتی کوتاه در آن نگه میداشتند ،فقط برای مدتی،
تا بعد صاحب مُرده بیاید و نعش را از داخل کومه بیرون
بکشد ببرد کربال و یا هر شهر مقدس دیگر ،ولی نعش حاتو
اگر حتی سالها سال در کومهی فتنه میماند ،هیچکس نبود
بیاید سراغش چون او نه پدر داشت و نه مادر و نه هیچ کس
و کاری ،خودش بود با آجرهایی که پخته و سخت میشدند

در باد تکان میخوردند .سایه شب پیشتر میآمد با نفس
نفس زنانه .حاتو میل کرد از روی نهر بپرد برود دختر را
بیابد اما شب داغ نخلستان دختر را مکیده و از او هیچ باقی
نگذاشته بود جز نفسی پُر از بوی میخک .اوچه بود؟ کوزه
پُرکردنش که مثل کوزه پُرکردن ِآدمیزاد بود و مثل آدمیزاد
هم تلخ گَپ زد ،ولی رفتنش!…نه ،آنهم عجیب نبود ،آدمی
هم همینطور از آدمی میگریزد با طعنه و تمسخر« .ویش
تو هم کارگری…» حاتو رو بسوی چادر فتنه چرخید،
چادری که هنوز از او دور بود و وقتی برسد فتنه دوتا
تخممرغ پخته با ریحان تازه در طبق میگذارد و چندتا هم
نان دستپخت خودش .تن فتنه در زمستان گرم بود و در
تابستان خنک .روی تن فتنه که هستی انگار دل به موج
آرام شط دادهای وخوابیدهای رو به شمال .از خود پرسید
«پس چرا امشب ستونهای نخلها به چشم من سنگی شدهاند
اینطور با تَرکهای پراکنده در آنها و انگار هردم نخلی درحال
فروافتادن است؟»
شبها روی سکوی کنار شط راه رفتن اَمنتر بود از راه رفتن
بر راههای دیگر .یکطرف آب روشن سرخ بود و پشت خط
آب ،دُم آفتاب هم غرق میشد تا کامل فرو برود و بگردد
پشت پرده شط که زیرزمین است و شط را دور بزند تا فردا
صبح باز از سمت مخالف طلوع کند و اگر حاتو میخواست
نگاهش نیفتد به تاریکی وهمناک نخلستان باز باید به آفتاب
و به شط فکر میکرد ،اما حاال تاریکی وهمناک نخلستان به
او نگاه کرد و دختری به رنگ خاک با تورسبز بر سر و
پوزخند بر لب بیرون خزید و باز پس کشید و دیگر نبود.
الیههای آب باال میآمدند و تنه میزدند به دیوار سکو و
باریکه راه را میلرزاندند و حاتو حاال انگار روی قلب خود راه
میرفت .سوتزنان دوید ،بازوی راست او که سمت شط بود
خنک بود اما بازوی چپ که سمت نخلستان بود در گرما
بود ،گرم ،تندتر دوید ،دیگر سوت نمیزد .پس چرا سگ
امشب مثل هیچ شبی نبود؟ و او چرا دختر را شبهای پیش
ندیده بود؟ یا خضر زنده ،نکند فتنه امشب میهمان داشته
باشد .سکهها را در مُشت گرفته میفشرد و میدوید و درز
بین روشنی و تاریکی را میشکافت .پس یعنی آن دختر
آدمیزاد نبود و آل بود؟ نکند حاتو نفهمیده پا روی بچه او
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«یه بچه بذار تو دلم»
موی دختر بوی دل نخل میداد یا خاک هنوز نپخته؟
صدای غلتیدن سکه در قلک ،صدای باد که هی به چادر
میخورد.
«دعا کن بچهمون پسر باشه تا مثل من سیاه بخت نشه»
حاتو گفت «پس یعنی حاال که من مَردم ،بختم سفیده؟»
«مرد هرچه که نباشه باالخره مرد هست»
حاتو بوسه زد بر آن دو پلک ترد شفاف که گاه با خنده
گشوده میشدند و دو شط زالل از آب سیاه نشانش میدادند
و او مردانه سوار بر امواج هر دو شط میرفت باال و میآمد
پایین با نفسنفسها و شطها آخر نداشتند .امواج لغزنده
حاتو را به ناکجا میبردند و گاه دُم میپراندند و رها میشدند
و از زیر بار او میگریختند تا باز برگردند و تشنهتر به چنگ
او بیایند.
زن گفت «بچه نشست تودلم»
صدای غرش آب از پوست گونه زن شنیده شد همراه با
هلهله صیادان .حاتو پایینتر سُرید و چانهاش بر یکی مُشک
پُرگالب کشیده شد ،پایینتر ،پیشانیاش گُر گرفت ،شعله
در شعله از پوست زن فواره زد ،زنانی دستهجمعی جیغ
باال.
آمد
تند
حاتو
کشیدند،
زن با لبانی از آتش خندید« .دردت گرفت؟»
تا شعله لبهای زنانه حاتو را به آتش نکشد باید با زبان مردانه
آنها را خیس میکرد و لب پایینی را به دندان میگزید.
صیادان یکصدا نالیدند ،شمع پِرپِر کرد و رو به خاموشی
رفت اما ناگهان دوباره جان گرفت.
زن گفت «خوبه که تو اینجا پیش من هستی»
«چه شد؟»
«بازشروع شد»
قهقهه زنانه ،موی حاتو به چنگ زن افتاد ،سبک و با لذت،
و پاها که دو ماهی زنده پُرشیطنت بودند هی میپریدند و
میافتادند روی پاهای حاتو« .داخل تربشو»
باد از کجا آمد که اینطور موهای شالل زن را به صورت حاتو
ریخت؟ صدای ترکیدن چیزی پیدرپی و تقتق نخل
زندهای که میسوخت ،انگشتی بر مُهرهای پشت حاتو
کشیده شد و دوتا سنگریزه نوک پستانهای او را لرزاند.

به سختی مردی تنها در یکی از آخرین شبهای مرداد ماه،
و در نخلستان نگاهش میگشت دنبال فتنه ،آن زن
خندهروی آشنای چاق ،تا از او بپرسد این پارچه سفید
عالمت چیست .ناگاه میوه خرمای رسیدهای بر باالی چادر
افتاد و باریکه تنی باالبلند یک دور دور چادر دوید و گردید
و باز گم شد .کجا رفت؟ کی بود که اینجور درخاموشی
درخشید؟ نکند قصد جان حاتو را کردهاند .صدای خنده از
جانب چادر به گوش رسید و او میخکوب شده برجا صدا زد
«هوی فتنه!» قهقههای زنانه جوابش داد ،پیشتر رفت،
سقف نخلستان پوشیده از شاخ و برگهای درهم بود و
خوشههای رسیده خرما که مثل پستانهای هزار گاومیش
آماده برای دوشیدن آویخته بودند .حاتو از روی نهری پرید
و یک پایش در گل ماند ،ترسید ،انگار یک موجود زنده که
دیده نمیشد ناگهان پای او را محکم گرفته بود ،باز تقال
کرد و پای خود را از داخل گودال گل بیرون کشید و باز
رفت در حالیکه فکر میکرد؛ «چرا اصالً همهاش بد به دل
راه میدهم امشب؟ شاید آنها نه برای آزارم که اتفاقاً برای
لذت دادنم در این شب دور تا دور من میگردند .قصد آزار
اگر بود پس چرا آن سگ را وادار نکردند تا بیش از هر شب
دیگر مرا بترساند؟ نکند در این مدت ده دوازده شب که به
چادر فتنه نیامدهام خبرهایی شده که نمیدانم؟ خیر یا
شر؟» و او دل به روی خیر گشود .صدای خنده که انگار
صدای خندهی فتنه بود در زمانی که هنوز دختر جوانی بود.
تور سبز را دگربار دید و با باد هُل خورد داخل چادر .به
حاتو نگاه انداخت؟ به اوگفت بیا؟ سکهها را از کف دستی
به کف دست دیگر میریخت ،صدای سُریدن سکهها روی
هم به او آرامش میداد .رسید به چادر فتنه ،بوی میخک
در حوالی بود و او نفهمید کی هُل خورد داخل چادر و شمع
روشن را دید مثل شبهای دیگر در آنسوی رختخواب
نمناک.
صدای زنانه گفت «منتظرت بودم»
دخترجوانی لمیده بر رختخواب ظاهر شد .تنها تنپوش او
تور سبز بزرگی بود تا حاتو جلوتر برود و با دست خود آنرا
بزند.
پس
فتنه در کنار شمع یک قلک داشت که سکههای مردان را
در آن میریخت.
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زن با جیغ خفه گفت «صبح شد»
«نه»
خروس نخواند ،پارچه برزنتی چادر روشن نشد ،باد بود اما
صدای شاخ و برگها شنیده نمیشد .حاتو صورت خود را بر
شکم زن پنهان کرد .قلبی زیر ناف زن میتپید و مرد در
فرورفتگی ِ نرم شکم او پیشتر فرورفت ،شکمی که دیگر
پوست زنانه نداشت ،الیهالیه جلبکهایی بود که جوی بدون
آب را پُرکرده بودند .تن مرد از میان تن تازه سرد شده زن
گذشت و رفت فرو درالیههای جلبک .سقف چادر اگر هنوز
باالی سر بود .پس این باد گزنده از کجا میآمد سر و روی
او را میگزید؟ باد رو به گرما رفت ،یک لکه از سر حاتو را
گرفته بود و میگزید ،گرم گرمتر ،سوز سوز .بعد باد گرم از
لغزیدن بازایستاد و حاال نیزه ثابتی بود که از جای خیلی
دور میآمد و آتش در سرحاتو میریخت و او تقال کرد خود
را از الی جلبک و بوی ماهی گندیده بیرون بکشد.
قورباغهای زُل زده بود به عمق چشمان او .حاتو باز جنبید
و دست انداخت سوی خشکی ،پنجهاش درشکاف زمین فرو
رفت ،بعد دست دیگر در شکاف دیگر ،خزید باال ،بیرق سه
رنگ پوسیده با جنبش او ازهم درید و در جلبک سبز حل
شد و تنها چند لکه سفید و سرخ از آن باقی ماند .صدای
دویدن عدهای شنیده شد که پوتینهای سنگین پوشیده
بودند .حاتو سربلند کرد و از پشت پرده جلبک مردانی را
دید که انگار روی زمین دنبال سکههای گمشده خود
میگشتند و گاه با فریاد یکیشان همه بسوی او میدویدند.
لباسهایشان رنگ خاک پخته بود و ساق پاهاشان سیاه .حاتو
خود را روی خشکی انداخت ،نیزه آفتاب به چشمان او خلید.
جوی بیآب پُر از جلبک که حاال آرام آرام حفره خالی شده
از تن او را پُر میکرد فقط به اندازه یک تشک بود وسط
خشکی بدون هیچ باریکه راهی برای آیند و روند آب .آسمان
یکپارچه دیده شد پریده رنگ .پس شاخ و برگ نخلها کو؟
خوشههای آویخته خرما؟ با وحشت نشست .نخلها ستونهای
خالی بودند بدون کوچکترین لکه سبزی ،مثل نیزههای
کلفت بیشمار و سرهای تیزشان آغشته به زهر خاکستر
آماده شلیک به آسمان .صدای نوحه از دور میآمد .او بلند
شد اطراف را ورانداز کرد .زمین نخلستان خشک و پُر از
شکاف ،سالها دورمانده از آب بود .اثری از چادر کولیها نبود.

زن با خنده گفت «از فردا صبح تو عمر جاودان خواهی
داشت»
حاتو پرسید «چطور؟»
«یعنی که دیگه نمیمیری اصالً»
«اصالً!؟»
«حتی اگه روزی چهلبار مرگ را آرزو بکنی»
حاتو گفت «زنده بودن با یکی زن مثل تو بودن خوش ِ»
«خوبیش این هست که همیشه جوان میمونی همه وقت
تا اونروزکه خبر بدی بشنوی یا داغ عزیزی را ببینی اونوقت
وای به حال تو حاتو»
از داخل دل زن صدای جیغ مرد جوانی شنیده شد« .عزیز»
حاتو خود را پس کشید تا جایی که دُم وصل او هنوز توی
تن زن مانده بود .صدای جیغ قطع شد .کف دستهای پُر از
پینه حاتو سوی تشک قرص و محکم بودند.
زن خندید و از دهانش بوی گالب و کافور بیرون ریخت.
«تو اصالً پول دادی امشب؟»
«ها .انداختی داخل اون قوطی ،پس یادت رفت؟»
قهقهه زن در ته عمیق شط ترکید و آب با ماهیهای مُرده
که در هوا پَرپَر میزدند ریخت داخل یک شط دیگر که
خالی خالی بود و هرچه آب در آن ریخته میشد پُر نمیشد،
ماهیها برکف گلآلود شط ماندند .زن غلتید و از حاتو کناره
گرفت ،با خندهای عجیب انگشت سبابه خود را میجوید.
حاتو دل باال شد و پرسید «از چیه که جیگرم داره اینجور
میسوزه؟»
زن گفت «از گرمای تن من»
و با خنده باز درهم شدند تا یگانه سهم آنان از رختخواب.
حاتو نمیخواست یاد خود را رها کرده بفرستد بسوی فردا
که باز کار بود و کوره بود و تن خودش که همراه خاک
خشت خشت و الیه الیه میسوخت ،اما وقتی آفتاب شبانه
زیر شط را دور زده و به جایی نزدیک شده که حاال باید از
پشت خط آب بیرون بیاید ،حاتو چه کاره بود که بخواهد یا
نخواهد؟ بودن یا نبودن شب دست کسی نیست .شب اما
بهتر است خیلی بهتر چون هرچه باشد به دردناکی روز
نیست .روز مال کار است و مال کوره و صاحب آن کربالیی
زال که سکههای پول را الی دندانهای خود محک میزند و
بعد با صدای خشدار میگوید «شب مال مُردههاست»
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پوشید .گرمای خاک را بر پوست خود حس کرد .رفت.
کفپوش بیابان هنوز نمک خالی بود ،و لکههای سیاه
باقیمانده از آتشسوزی در جایجای بیابان پراکنده بودند.
«آتشسوزی کی بود که من خبردار نشدم؟»
کورههای خاموش آجرپزی در نمک تپیده بودند .همهی
باریکهراههای نمایان ِدیشب حاال پنهان شده بودند زیر
سطح نمک که چشم آدم را میآزرد ،حتی دیگر از باریکهراه
خودش هم که دیشب دیده بود ،اثری نبود .ازسمت
گورستان صدای کِلزدن زنها به گوش رسید .زنی تکخوانی
میکرد بعد زنهای دیگر به او جواب میدادند .ازآنهمه کوره
به غیر از چند کومه در حال رُمبیدن چیزی برجای نمانده
بود و اگر میخواستی خبری از شخص زندهای بگیری باید
به گورستان میرفتی .رفت.
عدهای زن سیاهپوش دور تکه زمینی حلقه زده شیونکنان
میگردیدند و سیلی به گونههای خود میزدند .در سمتی
دیگر زنان و مردان جدا ازهم البالی بیرقهای بیتکان ،سبز
و سفید و سرخ ،سرگشته میگشتند .فقط یک زن بود که
دور از همه مقنعه سبز بر سر بسته بود .حاتو رفت و به او
نزدیک شد .پیرزن ناگهان گردید و نالید «کی هستی؟» کور
بود و بوی میخک میداد .ناگاه باد از زیر گونه حاتو دررفت
و پوست او به استخوان چسبید و پشت گردنش تیر کشید،
چه بالیی یکهو سرساق پاها آمد؟
پیرزن زانو زده باز چرخید و سنگ سفیدی را بویید بعد
روی زانوها سرید و خود را سوی سنگ دیگر کشید و این
سنگ را هم بویید و نالید «میدونی چند ساله دارم دنبالش
میگردم؟ خیلی ،خیلی سال .شب اول که تن بیسرش به
دستم رسید یه جایی همین جا همین طرفها دفنش کردم
اما صبح که پاشدم دیدم همه جا فقط تاریک ِ و من هیچ
نمیبینم ،ازبس که گریه نکردم» و همینطور که حرف میزد
رفت سوی سنگ دیگر« .یه سنگ سفید باالی سرقبرش
گذاشتم که عالمت باشه اما حاال هرچه سنگها را بو میکنم
همه سیاهن ،سیاه» گریه کرد.
حاتو دیگر به او نگاه نکرد ،سرش به سختی گردید ،فهمید
گردنش که تا لحظهای پیش بلند و ساق بود حاال پیر و
چپیده شده و سر به گُرده چسبیده.

نهر بزرگ که از شط جدا شده و تا آخر نخلستان میرفت
هنوز بود اما هیچ شباهتی به نهر دیشب نداشت ،خالی بود
مثل گور دهنگشودهای که میشد هزارتا مُرده در آن چید.
باالخره آبچالی یافت با اندک آبی زالل .نشست و خود را
شست و جلبک را از تن جدا کرد اما هرچه میکرد مزه گل
از دهانش جدا نمیشد .رفت پا به پای نهر .باد نبود .شرجی
همه چیز را در رطوبت خود فرو برده بود .مردان پوتینپوش
ازهم پراکنده میگشتند .آفتاب تازه سرزده بود و او میرفت
به سمت کوره که محل کار هرروزهاش بود ،میرفت با دلی
که مثل دمام میزد ،یا شاید صدای دمام از میان نوحهی
زنان برمیخاست.
رسید به یک کپر کوچک .پیرمردی با کمر خمشده و موی
سفید پریشان روی زمین دنبال تکه چوب خشک میگشت
اما باد دیشب هرچه شاخ و برگ را برده ،نخلها را سوزانده و
زمین را پُر از ترک به جا گذاشته بود.
گفت «خدا قوت بابا»
پیرمرد نیمنگاهی به او انداخت و باز مشغول گشتن شد.
حاتو گفت «دیشب تو اینجا نبودی ،کپرت اینجا نبود»
پیرمرد با بغض گفت «این دفعه تو اومدی برای خراب کردن
این کلبه حقیر؟ چی میخواین ازجونم؟ پس من برم کجا
بمیرم .ها؟»
«نه .کاری به تو ندارم .فقط بیزحمت بگو این مردها چه
میکنن اینجا ،چه میخوان؟»
«دارن دنبال استخوونهای همقطاراشون میگردن»
«همقطاراشون!؟»
«اونهمه جوون که توجنگ به اون طوالنی حیف و میل
شدن ،به همین زودی یادت رفت؟» سری تکان داد و زیر
لب گفت «هی .ای آدمیزاد فراموشکار ،ای آدم» بعد تکه
چوبی درگوشهای دید شاید که دوید و دور شد رفت پشت
به حاتو .صدای پای مردان پوتینپوش حاتو را ترساند .او هم
دوید و به جهتی رفت که شب پیش از آنجا آمده بود .یکهو
نگاهش ماند بر پیرهن و شلواری خاکیرنگ ،همرنگ لباس
آن مردان ،آویخته بر شاخه خشک درخت کُنار .ایستاد و
پوست نازک چسبیده به تن را که زمانی لباس او بود از خود
جدا کرد انداخت و لباسهای آویخته را از درخت برداشت و
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اما پیرزن فقط با سنگ حرف میزد« .اگه بازم گم بشی
فتنه توی تب میسوزه ،میمیره»
سینهای دریده شد ،بوی میخک ریخت روی خاک ،پاهای
مردانه از زانوها شکستند و تا شدند ،حاتو افتاد روی خاک
داغ ،دستهایش از دو سو بر نرمی زمین تپیدند ،صدای تپش
قلبی از دورادور به گوش میرسید ،پیشانی حاتو خورد به
یکی ازسنگها ،صدای تپش قلب از زمین درآمد قاتی شد با
صدای دل حاتو ،در تنگی قفس سینه و در دهانش
سیاهچالی عمیق و خالی ،خالی کنده شد .باز سر بلند کرد،
روی سرش انبوه مو سنگینی میکرد ،دست پیر خود را بُرده
مُشتی از مو را به دیده آورد ،مو سفید بود به سفیدی سنگ
مقابل که حاال یک لکه خون تازه بر آن روییده بود ،سخت
و پُرپیچ از جای برخاست ،سر بدون گردنش هنوز هی
درگُرده فرو میرفت ،پیرزن باز به سنگ چیزی گفت و
خندید ،حاتو هم میخواست چیزی بگوید اما کلمات در
دهان بدون دندان او شکل نمیگرفتند .دست کشید بر
الیهالیه پوست برهنه صورت خود بعد برگشت و رفت ،به
کجا؟
حاتو پاهای پیر خود را بر نمک میکشید و میرفت تا
محوطه وسیع گورستان را دور بزند و بگردد گرداگرد آن و
روزی چهل بار مرگ را آرزو کند 1372

همه سنگهای منتشر در اطراف سفید و براق بودند پراکنده
بر گورهای همسطح زمین و هرسنگ نشانه گوری اما حتی
یک سنگ سیاه به دیده نمیآمد.
«تو کمکم نمیکنی تا سنگ سفیدم پیدا بشه؟»
زنان سیاهپوش حاال در همان دایره دور گور دستهجمعی
نشسته بودند و دم نمیزدند و مردان به دور حلقه زنان راه
میرفتند و سیگار میکشیدند.
حاتو گفت «اینها که همه دور یه قبر جمع شدن!»
زن گفت «ها .همون سال که سینما آتش گرفت کی بود
سالها پیش .سوختهها توهم قاتی شدن کسی ملتفت نشد
کی به کی هست بعد همه را ریختن داخل یه قبر ،پناه بر
خدا ،یه قبر برای اینهمه جوون زن ومرد»
«پس مرد تو کجاست؟»
«مرد؟»
«شوهرت؟»
پیرزن جنبید «ها؟ شوهرم نبود ،مردی بود بهتر از مردهای
دیگه ،همون شب که این بچه را تو دلم گذاشت رفت و
کسی خبردار نشد کجا»
حاتو یکی از سنگهای سفید را که نزدیک پیرزن بود نشان
داد و گفت «اونهاش .اونجاست»
پیرزن تند از جای برخاست ،دستانش را در هوا تکان تکان
داد .حاتو جلوتر رفت ،نمیتوانست تعادل خود را هنگام راه
رفتن نگه دارد ،سخت شده بود ،لبه آستین پیرهن پیرزن
را گرفت و کشید سوی سنگ ،بوی گالب فاسد شده زد زیر
دماغش ،دست بر شانه پیرزن گذاشت و او را درکنار سنگ
نشاند ،این سنگ هم مثل بقیه سنگها بود اما لکه کوچک
سرخی بر آن بود که بر سنگهای دیگر نبود ،لکه خونی مانده
ازسالهای دور.
دستهای زن دنبال سنگ گشتند ،حاتو دست او را گرفته بر
سنگ گذاشت ،دو دست پیر پُرچروک بریک سنگ لغزیدند،
دست زن و دست مرد.
زن خم شد سنگ را بویید و با اشتیاق گفت «خدا را شکر
عزیز دوباره پیدا شدی» تن خود را بر روی سنگ انداخت و
آنرا دربغل گرفت.
حاتو گفت «ها!؟ چه گفتی؟»
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روی همین صندلی و پشت همین پنجره .حتا نرگس هم
که بیمار بود و ماههای بعد از آن ،با اینکه دیگر چشمهایش
آن سوی گذشته را نداشتند ،باز روی همین صندلی و پشت
همین پنجره مینشست.
حاال بیش از سه ساعت بود که به بیرون خیره شده بود،
بدون اینکه حرفی بزند یا به کسی یا چیزی اشاره کند .حتا
به نالههای گاه به گاهِ در خوابِ نوهاش جلیل هم بیتوجه
بود .شاید هم نمیشنید .اگر شنیده بود منتظر نمیشد تا او
چند بار پیاپی او را صدا بزند و سراغ مادرش را بگیرد .شاید
هم اگر ندیده بود که گربهی خانهی همسایه جوجهگنجشکِ
تازه پر و بال درآورده را دنبال میکند ،باز به جلیل نگاه
نکرده بود "دخترم توی این شرجی تلف شد" و دستش را
روی پیشآنی گرم جلیل نگذاشته بود و متکای زیر سرش را
جا به جا نکرده بود.
جلیل با پلکهای نیمه باز ،نالِشی کرد و باز سراغ مادرش را
گرفت.
بی بی گفت":چند روز دیگه مرخص میشه ،چیزیش نیس
عزیزم ".
و به عادت چند روزه حوله نمورکوچکی را روی پیشآنی
جلیل گذاشت و در حالی که به هیچ چیز ،جز خلوتی خانه
فکر نمی کرد ،کنار جلیل دراز کشید و دلداریاش داد تا
چشمهای جلیل بههم آمد و پیش از این که خودش هم به
عادت هر روز چرتی بزند ،یادش آمد هنوز که نرگس نزاییده
بود ،رفت و آمد او را تماشا کرده و از اینکه نتوانسته بود او
را نزد خودش در ازنا نگه دارد یا به پسر عمویش بدهد،
خوشحال بود .خیال میکرد بخت دخترش در اهواز بوده
است و در کنار دامادی که از کله ی سحر از خانه بیرون
میرفت ،در مغازهی مصالحفروشی با مشتریها سر و کله
میزد و تک غروب که میافتاد ،خسته و در خود فرورفته
برمیگشت و کنار سفره مینشست تا نرگس غذایش را آماده
کند.
بی بی نزدیکای شب ،هنگامی که از گیجی و خستگی
سینهی دیوار اتاق نشسته بود ،دامادش عباس نیمدری اتاق
را باز کرد و به بالین جلیل رفت و با صدایی از غم که بر
عالم و آدم روشن بود ،از بی بی حال پسرش را پرسید.

حسین رحمت

خوبچهر
بی بی نزدیک پنجره ،روی صندلی نشسته بود و بافتنی
میبافت و گاهگاهی با آهی کشیده و آرام سرشاخههای
درخت کنار گوشهی حیاط و هرم سنگین شرجی را نگاه
میکرد که از روی سنگفرش های مربعی بلند میشد و
هوای تهی از نفس را میانباشت .نگاه بی بی بر فراز نم در
هوا ،تا آن سالهایی مواج بود که خواستگاری دخترش
نرگس را به یاد میآورد .هنوز شوهرش زنده بود و آنقدر
که باز حرف آخر را بزند.
یادش میآمد هر چقدر توی سرش زده بود ،عجز و التماس
کرده بود و خواسته بود دخترش را به پسر عمویش بدهند
که توی مخابرات ازنا کار میکرد ،شوهرش زیر بار نرفته بود
و تا آمده بود به خود بیاید ،مراسم عقد و عروسی را برپا
کرده بودند و هفت روز بعد مجبور شده بود همراه عروس
سوار قطار شود و تمام شب را در راه چرت بزند تا به اهواز
برسند؛ آن هم در یک صبح شرجی.
در آن سالهای آغازین زندگی در غربت هم ،بی بی گاه و
بیگاه هر وقت که دخترش سرگرم رفت و روب میشد و
داماش درِ مغازهاش بود که مصالح ساختمآنی میفروخت،
کنار همین پنجره ،روی همین صندلی مینشست و حیاط
را با سنگفرشهای تازه و درختهای جوان نگاه میکرد.
انگار از همان آغاز سفر ،وقتی هنوز در ازنا بود و شوهرش
زنده بود ،با خود عهد کرده بود به اهواز که رسید و به خانهی
دختر و دامادش وارد شد ،هیچ جای دیگری ننشیند مگر
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بعد از سه هفته ،مرد به همراه جلیل به دعوت عمه بلقیس
به خوانسار رفت .جلیل اغلب روزها با پسر عمهها سر باغ
میرفت و به کرتها سرک میکشید و زیر تاکها را نگاه
میکرد و عمه بلقیس از دختر بیوهی کدخدا که در
همسایگیشان منزل داشت حرف میزد .میگفت که شوهر
خوبچهر ،دو سال پیش به دردی غریب فوت کرده و او
ماههاست که در خانه درس قرآن راه انداخته و هر چه برکت
به خانه کدخداست از برکت همکالمی خوبچهر با قرآن
خدا است.
پدر گوش میداد و حرفی بر زبان نمیآورد تا آن ظهر که
آفتاب خوبی به آسمان بود .کدخدا طاهر ،در آستانهی
ورودی خانه با پدر دست داد و صورت جلیل را بوسید .این
رفتار و منش کدخدا بود که او را از بقیهی خوانساریها
متمایز میکرد.
توی خانهی کدخدا ،بلقیس رونق مجلس بود .مرتب حرف
می زد و میخندید و از کردار خوب زمانه صحبت میکرد.
صدای خندههاش گاه با قل قل قلیانی که کدخدا میکشید
قاتی میشد .کمی که نشستند ،خوبچهر ،با سینی چای
تو آمد .سالم کرد و سینی را دور گرداند و بعد به اتاق مجاور
رفت .چای که میخوردند ،کدخدا گفت:
«اینجا را سال پیش کوبیدیم و دوباره ساختیم .گِلکاری،
آدم رو خسته میکنه ،بلقیس خانم میدونن».
بلقیس خانم گفت « :خوشا به آن روزها کدخدا ».و رو کرد
به پدر:
«کدخدا ،بزرگ اینجایند .هر کی مشکل داره ،گره کارش به
دست کدخداست».
کدخدا گفت« :ما کی باشیم ،بلقیس خانم حکایت میکنن».
پدر ساکت بود و آرام تسبیح میگرداند و بیشتر نگاه به گل
قالی داشت.
کدخدا پرسید« :تا کی به خوانسار تشریف دارین؟»
 «چند روزی خدمت هستیم».کدخدا گفت« :بلقیس خانم فرمایش میکرد که به کار لوازم
ساختمانی مشغول هستید؟» و بعد کالهش را از سر
برداشت و کله اش را خارآند و اضافه کرد « :ممکنه براتون
زحمتی داشته باشیم ،خواستیم یه اتاق با چند تا تاپو پشت
اون اتاق نشیمن بسازیم ،گفتیم نظر شما را بگیریم».

بی بی با گونههای بیرنگ و رشتههای سفید مو که از زیر
چارقدش بیرون زده بود ،سری تکآن داد و گفت:
« تبش کمی خوابیده ،دواشو بعدازظهری دادم» و پرسید:« پیش نرگس رفتی ؟»
مرد گفت« :دوبار سر زدم».
بی بی چشمهاش را بست « :بچهم شده یه پوست خالی ،دو
ماهه العالج مونده ،بهتر نیس ببریش تهران؟»
بی بی با گونههای خیس سر باال کرد و همچه که به مرد
نگاه میکرد از ذهنش گذشت که مرد پیراهن سیاهی به تن
کرده و هر دو با عدهای ،سرگوری گردآمدهاند و کسی دارد
قرآن میخواند .
دخترش نرگس که رفت ،نفس خانه هم رفت .مرد با اینکه
حتا حاضر نشده بود پیراهن سیاه را بعد از چهلم از تن در
آورد و توجهی به حرف های این و آن نمیکرد ،یک روز
همین که وارد خانه شد ،آن را از تن در آورد.
بی بی ،بی توجه به رفت و آمدهای دامادش ،تا نیمهی
تابستان کنار نوهاش اهواز ماند و به کارهای خانه میرسید.
شبها شام را که میکشید ،میرفت گوشهای مینشست و
نیمخواب منتظر میماند تا مرد شامش را تمام کند ،بعد پا
میشد سفره را جمع میکرد ،ظرفها را میبرد سر حوض
میشست ،برمیگشت پای سماور و برای مرد چای
میریخت.
اما هنوز تابستان سر نیامده بود که توی یک بعدازظهر
شرجی ،مرد آمد به خانه و از بی بی خواست وسایل خودش
و جلیل را جمع کند .بعد نزدیکای غروبِ فردا سوار قطار
خرمشهر تهران شدند و سحر بود که رسیدند به ازنا.
خالهها و داییها پای قطار منتظر بودند .همهشان جلیل را
یکی یکی بغل گرفتند .توی ماشین و تا نزدیک خانه همه
چیز عادی بود و همان حرفهای همیشگی .خانه که
رسیدند ،حرف از لبها رفت .صدای ریز گریهی دم صبح و
سینهکوبیدن زنها دور برداشت و بوی ناله خانه را پر کرد.
مرد با صورتی گرفته و خوابآلود ،سر به زیر ،آنقدر مدارا
کرد تا چراغها یکی یکی کور شدند و روشنایی روز بیشتر
شد و گرمای ولرم خورشید با صبح آمد و جلیل پلک
خواباند.
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روزها که پدر به مغاره میرفت ،خوبچهر ساعتها جلو
آینه مینشست .جلیل کنار پنجره ،آرنجها روی لبهی رف
میگذاشت و خلوتی حیاط و آسمان را نگاه میکرد و با
شوق ،انتظار کبوتری را میکشید که گاه و بیگاه روی
سرشاخههای درخت کنار حیاط مینشست .هر وقت هم از
کبوتر خبری نمیشد بیحوصله برمیگشت توی پستو و از
ذهنش میگذشت "کاش میدانستم کجاست؟"

 «در خدمت هستیم».بلقیس خانم گفت« :خوبچهر غریبگی میکنن» و
خوبچهر را صدا زد.
پدر نگاهی به بلقیس خانم انداخت و رو به کدخدا از کشت
و کار امسال پرسید .کدخدا گفت« :پارسال که بد بود .بارآن
کم آمد .گندم دیم هم کم بر داشت کردیم .امسال باز
محتاجیم به باران .چند سالیه که خوب نمیباره».
توی اتاق پذیرایی سفره رنگینی به زمین بود .یک الی
پنجرهای رو به حیاط باز بود و پردهی توری پشتِ آن باد
میخورد و نسیم خنکی تو میآمد.

چند وقتی بعد ،شستن ظرفها به گردن جلیل افتاد.
خوبچهر ،توی درگاهی میایستاد و او را تماشا میکرد و
گاهی با تشر میگفت شیر لب حوض را خوب نبسته است.
چند باری هم به خاطر بازیگوشی و حرف نشنوی توی پستو
زندانیاش کرده بود.
جلیل عصرها از مدرسه که برمیگشت ،از خوردنی خبری
نبود .ساکت گوشهی اتاق مینشست و یاد مادرش میافتاد
که هر بعدازظهر سر کوچه او را از صف میگرفت و بعد از
تر و خشک کردن ،برایش نوشیدنی میآورد .حاال باید تا
آمدن پدر صبر میکرد و دم بر نمیآورد .کمی پیش از
آمدن پدر ،خوبچهر یک تومان دستش میداد تا از خبازی
سر خیابان نان تازه بخرد .جرات هم نداشت که تکهای از
نان را سق بزند .جلو طبق نانوایی ،تکه نانهای بهجا مانده
را یواشکی میخورد و برگشتنی باید مشقهای فردا را
مینوشت؛ تا آن شب ،شبی که پدر شاهنامهخوانیاش را
تمام کرد و از جلیل خواست تا مشقهای نوشتهشدهاش را
نزدش بیاورد .خوبچهر حین پهن کردن سفرهی شام
دخالت کرد "بازیگوشه!"
پدر هیچ نگفت.
"سرش به بازیه تا به درس .گوش هم نمی کنه".
و از چشمهای سرمه کشیده نگاهش را توی صورت جلیل
رها کرد« :مگه نمیگم؟» و با عشوه به پدر نگاه کرد.
پدر لبخند زد و آهسته گفت "کاش گیسوانی به بلندی
رودابه میداشتی".
شام هنوز به زمین بود که پدر جعبهی کوچکی را که با
مخمل سرخ روکش شده بود از جیب کتش بیرون آورد و
به خوبچهر نشان داد .رنگ چهرهی خوبچهر با دیدن

تمام روزهای دوهفتهی بعد ،جلیل از رفت و آمد عدهای که
با مهربانی به او نگاه میکردند ،هم خوشحال و هم متحیر
بود .میدید که پدر مرتب به خانهی کدخدا میرود و سر و
سوغات میبرد .روز جمعهی هفتهی چهارم ،جلیل مات و
حیرتزده دید که پدر و خوبچهر کنار هم ،کنار سفرهی
رنگینی نشستهاند و مالیی دارد چیزهایی به زبانی گنگ
میگوید.
سر شبِ همان شب ،زمین از نم بارش بعدازظهر هنوز خیس
بود .توشمالها توی ایوان کدخدا مشغول کوک کردن تار و
کمانچه بودند .مردم که آمدند ،توشمالها گرم گرفتند.
زنها ،چندتایی دستمال بهدست ،توی اتاق مشرف به ایوان
دست گرفتند و رقصیدند .پدر و کدخدا ،تکیه به پشتی داده
و به گفت بودند .عمه بلقیس به همهجا سر میکشید و
حواس جلیل بیشتر به طرفی بود که توشمالها نشسته
بودند.
دو هفته بعد از عروسی به ازنا برگشتند و بعد از دو روز،
راهی اهواز شدند .اهواز که رسیدند ،صبح شده بود .تنگی
جا ،کوفتهشان کرده بود .پدر تا دو روز به مغازه نرفت .در
گردگیری خانه به خوبچهر کمک میکرد .شبها هنوز
گرم بود ولی پدر دوست داشت که توی اتاق بخوابند .جلیل
خوابیدن روی پشت بام را دوست داشت .او هنوز یاد آن
شبهایی میافتاد که کنار مادرش دراز میکشید و توی
آسمان یک گنبد پرستاره میدید .مادرش هر شب ستارهای
از آسمان میچید و توی چشمهای جلیل میگذاشت.
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خندهی خوبچهر از صدا بیفتد ،روی دو زانو نیمخیز
میشود و مداد را در مشتش میفشارد .صورت خوبچهر پر
از خنده و عشوه است و حالتی از طنازی و شادی دارد.
جلیل مداد را با تمام نیرو در دهان باز او فرو میکند ،آن را
درمیآورد و دوباره فرو میکند .ولولهای گنگ همراه نالهای
دلخراش ،اتاق را می پوشاند .جلیل از جایش بلند میشود
و به طرف پستو میدود .سایههایی مبهم توی پستو در هم
می لولند .خوبچهر حریص و ملتهب ،با دهانی پر از خون،
زیر تاق پستو ظاهر میشود .جلیل از ترس به دیوار پستو
تکیه می دهد و هاج و واج به لخته ی نیم خشک خون
صورت خوب چهر نگاه می کند .بوی خون توی پشتو موج
می زند.خوب چهر با دهانی خون الود دست هایش را به دو
طرف باز می کند و مثل بختک روی جلیل می افتد.
جلیل خیس از عرق ،از خواب بیدار میشود .آسمان بی
آفتاب دم صبح ،پشت پنجره افتاده است با تودهای از مه و
منظری خاکستری .توی تاریک روشنای اتاق ،جلیل به زن
که مست خواب است و با دهان باز نفس میکشد نگاه
میکند .خون خنده خوبچهر توی صورت زن موج می زند.

انگشتری باز شد .پدر لبخند زد و بناگوش خوبچهر را با
دست نوازش داد.
جلیل میلی به خوردن نشان نمیداد .خوبچهر تشر زد و
از جلیل خواست شامش را تمام کند .جلیل بی اعتنا با قاشقِ
توی دستش بازی میکرد.
پدر گفت "حرف مادرت را گوش کن".
جلیل از سر سفره بلند شد و به طرف پستو رفت و وانمود
کرد که میخواهد مشقهایش را بنویسد .لحظاتی بعد زیر
چشمی دید هر دو تنگ هم ،گرم گفت و گویند ،و شنید
که خوبچهر آهسته و گالیهوار از رفتار او شکایت میکند
"حرف منو اصلن گوش نمی ده".
پدر سر را نزدیک گوش خوبچهر برد و ترمهی گوش او را
گاز گرفت .خوبچهر بلند و هوسانگیز صدایی از خودش
در آورد و هر دو برگشتند و راستهی پستو را نگاه کردند.
"خیلی سختمه ،دیگه بزرگ شده ،بهتره جاشو توی اتاق
بغلی بندازم".
"نه هنوز .شب پا بشه ،میترسه".
" ده سالشه .حرف گوش نمیکنه .تا از سر کار بیایی،
نصفهجونم میکنه" و با ناز بلند شد و سفره را جمع کرد.
بعد برای پدر چای ریخت .بعد رفت سر حوض و ظرفها را
شست .پدر در حالی که چای را هورت می کشید جلیل را
صدازد .جلیل بلند شد آمد روبهروی پدر نشست.
"نوک مداد و از دهنت درآر".
جلیل مداد را روی قالی ،نزدیک پاهاش گذاشت .در همان
حال خوبچهر با خندهای که برای جلیل رنگی کهنه
داشت ،در آستانهی در ظاهر شد و از همانجا پشت چشم
نازک کرد و کنار پدر نشست و زهرخندهی بیصدایش را
توی صورت جلیل پاشید.
نگاه در نگاه خوبچهر ،ذهن جلیل شیار بر داشت و اشکال
هولناکی به گونههای متفاوت که قابل توضیح نبودند به
حرکت درآمدند و فضای اتاق کم نور و پر از صداهای
نامفهوم شد.

لندن

آسمان میترکد و رعدی پر صدا ،لحظهای حیاط را روشن
میکند .باران بکوب میآید .هراس توی چشمان جلیل
مینشیند .مداد را از روی قالی بر میدارد و پیش از آنکه
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تلفن رفت و گوشی را برداشت .لحظه ای ایستاد ،بعد
گوشی را روی دوشاخه برگرداند و به راه افتاد.
از پنجرهی اتاق ،جادهی پشت باغ را دیده بود .از حیاط
هتل بیرون آمد و پیچید به طرف جاده .جادهای باریک و
خاکی که از میان درختهای بلوط تا باالی یک تپه پیش
میرفت و در طرف دیگر به یک زمین گلف میرسید .زمین
گلف را نیم دوری زد و وارد جاده پهنتری شد که اسفالت
بود .آفتاب تازه در آمده بود .دو طرف جاده پوشیده از
درختهای پرتقال و گریپ فروت بود .کامیونی از کنارش
گذشت .چهار کارگر مکزیکی در کابین آن نشسته بودند با
چند بیل و یک نردبان بلند در اطرافشان .راننده برایش
دست تکان داد و لبخند زد .صورتش آفتاب سوخته بود با
ریشی چند روزه و کاله لبه دار سفیدی بر سر ،و دندانهایی
که چندتای آن ریخته بود.
به راهش در همان جادهی اسفالت ادامه داد تا هتل را گم
نکند.
صدای خش خش مالیمی نگاهش را به میان بوتههای
کنار جاده کشاند .یک مارمولک درشت قهوهای رنگ با
سرعت از میان برگ ها به داخل باغ پرتقال فرار کرد.
مارمولک بزرگی که طول بدنش حداقل ده اینچ و قطر
شکمش دو اینچ بود .نگاهش مسیر حرکت او را تعقیب کرد.
در کنار جایی که مارمولک از نظر پنهان شده بود ،شیئی
نظرش را گرفت .نیمهی یک قلب پالستیکیی رنگ و رو
رفته که بخشی از آن در خاک فرو رفته بود .قلب را از زمین
در آورد .قسمت زیر خاک مانده ،هنوز قرمز بود .دست
راست ،در یک جاده باریک که به داخل باغ میرفت ،در کنار
یک درخت انجیر ،نیمهی دیگر قلب را پیدا کرد .مثل دو
تکهی یک جعبهی کوچک شکالت بودند؛ جعبههایی که
برای روز والنتاین میسازند .یک لحظه بیحرکت ایستاد
و به قلب خیره شد...امروز والنتاین بود! نیمه قلبها خیلی
کهنه تر از آن بودند که متعلق به امروز ،و یا سالهای نزدیک
باشند .نیمهی دیگر را از زمین برداشت و دو تکه را به هم
چسباند .چند قدم جلوتر ،یک پاکت کادوییی سفید رنگ
پیدا کرد سرتاسر پوشیده از قلبهای قرمز رنگی که گذشت
زمان و باران رنگ و رویشان را برده بود .نگاهی به اطراف
انداخت و با نوک پا برگ ها را زیر و رو کرد .جلوتر ،زیر

مهرنوش مزارعی

جادهی پشتِ باغ پرتقال
قوقولی قووو...
چشم هایش را باز کرد .با دقت گوش داد .اشتباه نکرده بود.
صدای خروس بود .از جا بلند شد و الی پنجره را باز کرد.
بوی بهار نارنج به فضای هنوز تاریک و روشن اتاق وارد شد.
به اطراف نگاهی انداخت .اتاق کوچک و ساده بود .یک تخت
دونفره با چهارپایهای کوتاه به جای میز و یک کمد قدی
که دو کشو در پایین داشت .پتو و مالفهی روی تخت فقط
در یک طرف کنار رفته بود .یکی از بالشها دست نخورده،
هنوز روی پتو بود .بهجز دسته کلیدِ روی میز و دامن و
کفش هایِ پایین تخت ،اتاق نشان دیگری از او نداشت.
کجا بود؟ مطمئن نبود .از فریوی که خارج شده بود تابلو
کنار جاده نشان میداد تا یک دهکده سرخ پوستی ،که
اسمش را به یاد نمی آورد ،فقط شش مایل فاصله دارد.
پنجره را کامال باز کرد .در وسط یک باغ بزرگ پرتقال بود.
عطر شکوفه ها فضا را پر کرده بود .چشمهایش را بست و
چند نفس عمیق کشید .بعد پنجره را بست ،کفش و دامنش
را پوشید و از اتاق بیرون آمد .کسی پشت پیشخوان نبود
 .ساعت دیواری را نگاه کرد .ده دقیقه به شش .سالن هتل
از اتاقش هم کوچکتر بود .یک تلفن عمومی به دیوار
روبهرو نصب بود .حتماٌ تا حاال نگرانش شده بود .به طرف
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بنزین ماشینش تمام شده بود به دنبال پیدا کردن پمپ
بنزین از فری وی آمده بود بیرون و در نور چراغ ماشین
تابلو دهکده سرخپوستی را دیده بود و چند مایل آن طرف
تر ،هتل را ،که در میان درخت ها و شاخههای کنار جاده
پنهان بود.
به راه افتاد .کمی جلوتر ،راه خاکی دیگری جاده را قطع
میکرد .پیچید به طرف چپ .بالفاصله پشیمان شد و
برگشت به جادهی اولی و راهش را ادامه داد .چند دقیقه
بعد به یک حصار سیمی رسید .حصار کمی از او بلند تر
بود ،و در باال دو ردیف سیم خاردار داشت .در طرف دیگر
حصار هم ،یک باغ آواکادو بود .از میان شاخههای درختان،
در فاصلهای نه چندان دور ،خانهی کهنه قهوهای رنگی با
دیوارهای بلند دیده میشد .نفس راحتی کشید و به طرف
خانه حرکت کرد .در اطرافش چنان سکوت و آرامشی بر
قرار بود که شک کرد کسی در آن حوالی زندگی کند .چند
بار با صدای بلند فریاد کشید و تقاضای کمک کرد .اما
صدایش تنها در فضا پخش میشد و در میان شاخهها به
طبیعت میپیوست .چند لحظه بعد درِ خانه باز شد و زنی
به آرامی از آن بیرون آمد .موهای زن کامال سفید و گردنش
بر سینه خمیده بود .قوزی بر پشت داشت و یک پایش را
روی زمین میکشید .سگ کوچک سفید رنگی به دنبال زن
از خانه بیرون آمد .سگ به سمتی که او ایستاده بود برگشت
و پارس کرد.
پیرزن را صدا زد .اما زن بی اعتنا به او و صدای سگ،
راهش را ادامه داد .با کمک یک عصای کلفت چوبی و با
احتیاط قدم بر میداشت .در دست دیگرش یک چتر سیاه
بزرگ بود که آنرا مانند حفاظی در طرف دیگر بدن نگه
داشته بود .سگ چند بار دیگر به او پارس کرد .پیرزن
برگشت و سگ را صدا زد .چند لحظه بعد پیرزن و سگش،
به طرف چپ پیچیدند و از دیدرس او پنهان شدند.
به نظر نمیرسید کس دیگری در آن اطراف باشد .گریهاش
گرفته بود .راهش را ادامه داد.
کمی که از خانه دور شد ،واق واق سگ را از پشت سر
شنید .رویش را بر گرداند .سگ با سرعت به طرفش می
آمد .وقتی به حصار سیمی رسید ایستاد و بیانقطاع پارس
کرد .روی زمین نشست و انگشتانش را از الی سوراخ های

یک درخت دیگر ،کارتی افتاده بود که با حروف درشت
روی آن چیزی نوشته بود .دستش را درازکرد تا کارت را
بردارد .خش خش کشیده ای همراه با صدای ظریف زنگی
که انگار از دورترها میآمد ،شنید .دستش را کنار کشید.
یک مار در چند قدمی و خیره به او ،دمش را باال آورده بود
و آنرا به سرعت تکان میداد.
چند لحظه در حایش میخکوب شد .بعد آهسته آهسته
عقب رفت .حرکت دم مار آرام گرفت .با احتیاط چند قدم
دیگر به عقب برداشت ،بعد به سرعت رویش را برگرداند و
پا به فرار گذاشت .وقتی ایستاد ،عرق از سر و صورت و بدنش
جاری بود .نفسش به سختی باال میآمد و گلویش خشک
شده بود .چند لحظه خمیده و دست بر زانو ایستاد و نفس-
های عمیق کشید .بعد بدنش را راست کرد و به اطراف
نگاهی انداخت .دیگر در میان درختان پرتقال نبود .تنهی
یک درخت جلوش را سد کرده بود .به طرف آن رفت و
رویش نشست .درخت از ریشه درآمده و به وسط جاده
سقوط کرده بود .صدای خش خش دیگری در میان برگ
های خشک او را از جا پراند .با وحشت به باالی کنده پرید.
سمور کوچکی از یک طرف جاده به طرف دیگر دوید و از
تنهی یکی از درخت ها باال رفت .دوباره نشست روی همان
تنهی شکسته .پاهایش را آورد باال  ،بازوانش را به دور آنها
حلقه کرد و سرش را گذاشت روی زانو .شاخههای درخت
هنوز سبز و پر میوه بود .اطرافش پر از درخت آواکادو بود.
آواکادوهای سبر و بیضی شکل به اندازههای مختلف.
شاخهها از فراوانی میوه به پایین خم شده بودند .پلکهایش
را بر هم گذاشت .به جز صدای حرکت برگ ها و گاه ریزش
برگی و یا افتادن شاخه کوچکی بر زمین ،صدای دیگری
نمیشنید .نسیمی که میوزید همراه با صدای مالیم جریان
طبیعت ،گرمای تن و التهابش را فرو نشاند .ریتم قلب و
جریان خونش با حرکات طبیعت هماهنگ شد .می-
خواست ساعتها همان جا بنشیند و به هیچ چیر مگر آن
چه پیرامونش را گرفته بود ،فکر نکند.
چشم هایش را که باز کرد ساعت نزدیک هشت بود .هم
تشنه بود و هم گرسنه .حاال دیگر نمیدانست چگونه به
هتل برگردد .اسم و آدرس هتل را به درستی نمی دانست.
شب گذشته بعد از ساعتها رانندگیی بدون هدف ،وقتی
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خانه را دور زد و وارد جادهی پشت آن شد .از خم جاده که
پیچید چند تریلر کهنه و ماشینهای درب وُ داغان زنگ
زده دید و کمی دورتر ،یک تریلر بزرگتر که دو سگ
درشت هیکل سیاه در کنارش دراز کشیده بودند .دستش
را گذاشت روی بوق و با سرعت به طرف تریلر راند .سگها
و یک گربهی خاکستری که از باالی تریلر به پایین پریده
بود ،به طرفش دویدند .کنار تریلر توقف کرد و بوق را
محکمتر فشار داد .سگها با صدای بلند زوزه میکشیدند.
پردهی یکی از پنجرهها کنار رفت .لحظهای بعد ،پرده افتاد
و بزودی در تریلر باز شد و مرد جوانی از آن بیرون آمد.
یک کاله لبه دار حصیری بر سر ،و تی شرتی پاره و کثیف
به تن داشت .بازوها ،ساعد و گردنش سرتاسر خال کوبی
شده بود.
شیشه را پایین کشید و ماجرا را توضیح داد .مرد وانت
"میسیز هملین" را شناخت .تلفن دستیاش را از جیب
بیرون آورد و به بیمارستان خبر داد .بعد سوار وانت شد و
با او به طرف خانه راه افتاد .سگها و گربه ،آنها را تا رسیدن
به جاده تعقیب کردند.

حصار به طرف سگ دراز کرد .سگ به او نزدیک شد و
دستش را بو کرد ،بعد به جهتی که پیرزن ناپدید شده بود
دوید .کمی که دور شد ،سرش را به سمت او برگرداند و
پارس آرامی کرد .وقتی احساس کرد که او تعقیبش نمی
کند به طرفش برگشت و به چشم هایش خیره شد .لحظه-
ای بعد ،سگ در امتداد حصار خاردار شروع به دویدن کرد.
او هم پا به پای سگ دوید تا پشت خانه ،که دو تکهی
حصار با یک زنجیر کلفت به هم وصل شده بود .از زیر
زنجیر رد شد و به دنبال سگ در جهتی که پیرزن رفته بود
به دویدن ادامه داد .به پلههای سنگی و کوتاهی رسید که
به طرف درهی کم عمقی پایین میرفت .فوارههای آبیاری
بدنش را خیس کرد .حاال میفهمید که چرا پیرزن چتر را
در یک طرفش نگه داشته بود .سگ در کنار درخت نخلی
که تنهاش پوشیده از برگ های خشک و آویختهای شبیه
به بادبزن بود ایستاد و با صدای گوش خراشی پارس کرد.
پیرزن روی پهلوی چپش به زمین افتاده بود .عصا و چتر
هر کدام در یک طرف ،در فاصلهی کوتاهی از او قرار
داشتند .سرش را روی قلب پیرزن گذاشت و نبضش را
گرفت؛ به آرامی میزد .چند بار صدایش کرد .پوست چرم
گونهی صورتش پر از شیارهای عمیق و خالهای قهوهای
برجسته بود .هیکل زن آن چنان کوچک بود که میتوانست
بلندش کند ،اما به نظر نمیرسید بتواند او را تا باالی پلهها
ببرد .دوید به طرف خانه .سگ هم دنبالش .درِ خانه را باز
کرد ،رفت به طرف تلفن و گوشی را برداشت .از تلفن
صدایی نمیآمد .چند بار روی دو شاخه زد ،فایده ای
نداشت .بیرون از خانه یک وانت لیمویی رنگ کهنه دیده
بود .به دنبال کلید ماشین ،روی تلویزیون مبله و پیشخوان
کاشی و داخل کشوهای رنگ و رو رفتهی آشپزخانه را
گشت .حتی جلوی شومینهی سنگی و داخل کشوهای میز
توالت چ وبی اتاق خواب را نگاه کرد .کلید را پیدا نکرد .به
طرف ماشین دوید .درِ ماشین باز بود و کلید در سوئیچ.
استارت که زد ماشین از جا کنده شد و به جلو پرید .سالها
بود که با ماشین دندهای رانندگی نکرده بود .چند بار دنده
را جلو عقب کرد تا موفق شد آن را جا بیاندازد و ماشین را
روشن کند .اما ماشین در فاصلهی تنظیم پاهایش برای
گرفتن کالج و ترمز ،هر چند قدم یک بار خاموش میشد.

به هتل که برگشت دو ساعت از ظهر گذشته بود .کامال
خسته و گرسنه .در رستوران پشت هتل غذا خورد .بعد
سوار ماشینش شد و به راه افتاد .به جز کیف دستیش،
چیزی با خود نداشت .فکر کرد قبل از بازگشت سری به
میسیز هملین بزند و از حالش خبر بگیرد .از رانندهی
آمبوالنس آدرس بیمارستان را گرفته بود؛ در مسیر راه
برگشتش بود .تلفن دستیاش را که شب گذشته به
صندلی عقب ماشین پرتاب کرده بود برداشت و آنرا روشن
کرد .پنج پیغام جدید داشت .بدون گوش دادن به پیغام ها،
تلفن را دو باره پرت کرد به صندلی عقب.
میسیز هملین روی تخت دراز کشیده بود و از پنجره به
بیرون نگاه میکرد .با وارد شدن او رویش را برگرداند و با
چشم های تنگ شده نگاهش کرد .خودش را معرفی کرد.
لبخندی روی صورت پیرزن نشست.
«پس شما من را پیدا کردید! شما در زمین من در آن
وقت روز چکار میکردید؟»
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باشم سوار ماشین میشوم و در اطراف میرانم .او در کنار
من مینشیند و من با او حرف میزنم .من همه چیز را به
او میگویم .ما یک مزرعه آواکادو داریم که او به تنهایی آن
را راه انداخت .و حاال من آن را اداره میکنم .در مورد
محصول ،در مورد آبیاری ،در مورد کود دادن ،و سمپاشی
برای او میگویم .همه چیز را .و او گوش میکند .او حتی
یک کلمه صحبت نمیکند .فقط گوش میکند».
بعد رویش را به او کرد و گفت:
«او عاشق این بود که ما یک دختر داشته باشیم .شما چقدر
سن دارید؟»
«چهل»
«ما میتوانستیم یک دختر داشته باشیم مثل شما  ،شاید
هم یک نوه»...
در اتاق باز شد و نرس خوشرویی که موهایش کامال جو
گندمی بود ،وارد شد.
«خیلی خوب میسیز هملین! ما همین حاال نتیجه تستها
را گرفتیم .خوشبختانه همه چیز عادی است .شما میتوانید
فردا به خانه بروید .شما باید بیشتر مراقب باشید .وقتی
پلهها لیز است در آنجا راه نروید .این میتواند خیلی
خطرناک باشد .اگر زود شما را پیدا نکرده بودند خدا می-
داند که چه اتفاقی میتوانست بیفتد!»
میسیز هملین لبخندی زد و گفت:
«مطمئن هستم هیچ اتفاقی نمی افتاد .او همیشه مرا
محافظت می کند .او هیچوقت نمی گذارد به من صدمهای
بخورد».
نرس با مهربانی گفت:
«راست می گویید ،من یادم رفته بود .مثل همان باری که
با ماشین تصادف کرده بودید و یا آن دفعه که صاعقه
درخت جلو خانه تان را از جا درآورده بود».
بعد مثل اینکه تازه متوجه سارا شده باشد ،سرش را باال
آورد و رو به او گفت:
«به نظر شما عالی نیست آدم یک نفر را داشته باشد که
حتی بیست و پنج سال بعد از مرگش از او مواظبت کند؟»
سارا فقط به او خیره شد.
هوا داشت تاریک میشد ،باید میرفت .میسیز هملین هم
به نظر میرسید ترجیح میدهد تنها باشد .از در که میآمد

کامال تصادفی .ماجرای تمام کردن بنزین و پیاده روی و
گم شدن در میان مزارع را برایش گفت.
« میدانستم! این را میدانستم! میدانستم که او دوباره
زندگی من را نجات داده است!»
در باره چه کسی حرف میزد؟ مرد خال کوبی شده؟
«چارلز را می گویید؟»
«اوه نه! اد را می گویم .اد ،شوهرم .او همیشه آنجا است و
از من مواظب میکند».
اسم اد را روی پالک وانت لیمویی رنگ دیده بود.
« او بارها و بارها جان مرا نجات داده است .وقتی آن تصادف
اتفاق افتاد مطئمن هستم که او در کنارم نشسته بود و ترمز
را فشار داد .وقتی یک طوفان بزرگ بود ،در تمام آن زمان-
ها»...
نمیدانست پیرزن با او حرف میزند یا با خودش.
میسیز هملین مثل اینکه چیزی به نظرش رسیده باشد
برگشت به طرف او .در چشمانش اثری از حواس پرتی و
اختالل مشاعر دیده نمیشد.
«شما چطور به تریلر چارلز رفتید؟»
«من با ماشین شما راندم و او را پیدا کردم».
«منظورتان با وانت است؟ چطور کلید را پیدا کردید؟»
«در سوپیچ بود».
«غیر ممکن است من هیچوقت کلید را آنجا نمیگذارم.
کلید همیشه زیر بالش من روی تختخواب است».
لبخند زد .پیرزن حتماٌ در این سن خیلی چیزها را فراموش
میکرد!
«چطور به خانهی من وارد شدید؟ اگر من در آنجا نباشم
سگ من هیچوقت نمیگذارد یک غریبه وارد خانه شود .او
مطمئناً در آن جا بود!»
سگ اما او را به خانه راهنمایی کرده بود! گفت:
«اما من شوهر شما را آن جا ندیدم».
پیرزن بدون آنکه به او نگاه کند ،ادامه داد:
«من با همین وانت که شما آن را راندید ،او را به بیمارستان
بردم .اولین باری بود که من از این وانت استفاده میکردم.
برای من خیلی بزرگ بود اما من توانستم کنترلش کنم.
همیشه در جلو پنجرهی اتاق خواب من پارک شده و
کلیدش زیر بالش من است .هر وقت من میخواهم با او
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این مجموعه در چندین آنتولوژی از جمله کتاب سه جلدی
«هشتاد سال داستاننویسی ایران» حسن میرعابدینی و در
کتاب "نقش  "84بعنوان یکی از  20داستان اول سال به
چاپ رسید و داستان «غریبه ای در اتاق من» در کتاب
درسی سه جلدی «داستان کوتاه ایران» بعنوان یک نمونه
برتراز داستانهای مدرن معاصر فارسی معرفی گردید.
بسیاری از داستانهای کوتاه مزارعی به زبانهای انگلیسی،
آلمانی ،ترکی استانبولی ،کردی ،فرانسوی ،و عربی ،در
آنتولوژیهای داستان کوتاه و نشریات مختلف به چاپ
رسیده اند.
کتاب "انقالب مینا"ی مزارعی به فارسی بزودی منتشر
خواهد شد .وی همچنین یک مجموعه داستان کوتاه به
انگلیسی در دست تهیه دارد.

بیرون از پشت سر صدایی شنید .برگشت به طرف صدا.
میسیز هملین داشت از پنجره به بیرون نگاه می کرد .به او
نزدیک شد .پیرزن زیر لب زمزمه میکرد:
«او همیشه مرا عاشقانه دوست داشت .در زندگیش و در
مرگش .همانطور که من همیشه دوستش داشته ام در
زندگیش و در مرگش».
****
رادیوی ماشین موزیک مالیمی مینواخت .از آینه ماشین
تابلو دهکده سرخ پوستی را میتوانست ببیند که آهسته
آهسته از او دور میشد.
مارچ 2004
ولی سنتر -کالیفرنیا
مهرنوش مزارعی در تهران در خانواده ای شیرازی متولد
شد و بیشتر دوران کودکی و نوجوانیش را در شیراز و بنادر
جنوب ایران گذراند و در سال  1358برای ادامه ی تحصیل
به امریکا رفت .او دارای لیسانس مدیریت بازرگانی از ایران
و فوق لیسانس مدیریت تعلیم و تربیت از آمریکاست .وی
پس از طی یک دورهی علوم کامپیوتری ،بعنوان متخصص
و مشاور تولید و نصب سیستمهای نرمافزار کامپیوتر در
کالیفرنیا مشغول به کار شد.
مزارعی در سال « 1370فصلنامه ی ادبی فروغ» را در
لسانجلس بنیان گذاشت و به معرفی ادبیات و هنر زنان
پرداخت و مباحث روز فمنیستی را دنبال کرد .در همان
سال برگزیده ای از نمایشنامه های «داریوفو» نویسنده و
کارگردان نوبلیست ایتالیایی را که با کمک همسرش فرانکا
رامه نوشته بود ،ترجمه و تحت عنوان «یک زن تنها» منتشر
ساخت.
از مهرنوش مجموعه داستانهای «بریده نور»« ،1373کالرا
و من»  1377و «خاکستری» در سال  ،1381در امریکا،
مجموعه داستان «مادام ایکس» در سال  1387و رمان
«انقالب مینا» در سال  1395به زبان انگلیسی در امریکا،
به چاپ رسید .برگزیدهای از داستانهایش با عنوان «غریبه
ای در اتاق من» در سال  1383توسط انتشارات «آهنگ
دیگر» در ایران به چاپ رسید و کاندیدای دریافت جایزهی
بنیاد هوشنگ گلشیری شد .در پی آن داستان «سنگام» از
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ما توی قیطریه زندگی میکردیم؛ توی خانهای که از
پدربزرگم برایمان مانده بود .برای دختربچهای به سن من
مسیر خانه تا مدرسه ،نسبتاً طوالنی بود .آسمان پر از ابرهای
سیاه بود و جویهای خیابان بوی ادرار میداد .مردم توی
خیابان ول بودند ،عدهای کنار بقالی ایستاده و نگاهشان با
عابران در حرکت بود .چند تا بچهسرایدار با دمپایی لخلخی
توی کوچه جیغجیغ میکردند .اغلب اوقات پشت در
میماندم .این اواخر کلید کلید را به زنجیر نقرهای رنگی
وصل کرده بود و دور گردنم انداخته بود و شبها قبل از
خواب تأکید میکرد« :زنگ نزنیها ...من خوابم»!
حاال که فکر میکنم ،میبینم تنها دفعهای که مامان توانسته
بود ثابتقدم و مصمم باشد ،همان یک دفعه بود و دیدم
اینطوری بهتر شد .تنها چیزی که داشت ،زندگیاش بود
که بیشتر از هر چیزی ازش بریده بود .اگر میماند ،بدون
اینکه میمرد ،خودش را نابود میکرد .اواخر حتی
عادتهایش هم عجیبوغریبتر شده بود .درمانده بود؛ هیچ
مهاری بر خودش نداشت .هیچوقت نمیدانست چه
میخواهد .اصوالً مادر سختگیری هم نبود؛ کاری به کارم
نداشت .حتی بعضی از روزها میگفت« :حاال اگه فردا
مدرسه نری مگه چی میشه؟ بگیر بخواب»!
ساعتها و روزها و ماهها با دلشوره و ترس زندگی میکرد.
فکر میکنم ترس مثل یک مرض مسری است ،چون من
هم اصوالً بدون دلیل میترسم .گاهی احساس میکنم ترس
مثل موریانه دارد از تو بدنم را میخورد و پوستم را سوراخ
میکند ،انگار به این دنیا آمده بودم که جلوی دست و پایش
را بگیرم ،جلوی آزادیای را که بهقول خودش هیچوقت
طعمش را نچشیده بود.
هیچکس نمیتوانست آرامش کند .فقط من میدانستم که
حالش تا چه حد خراب است .ظهرها با صورتی پفکرده از
خواب بیدار میشد .رفتاری تند و عصبی داشت .زیر لب
مدام غر میزد .به همه بد و بیراه میگفت یا ساعتها پشت
پنجره مینشست و سیگار میکشید .لحظههایی بود که
بیدلیل خوشحال بود ،انگار تازه به این دنیا آمده بود و
آنقدر میخندید که خندهاش تبدیل به اشکهایی بهپهنای
صورتش میشد.

رعنا سلیمانی

مامان و مازیار
مامان
فردای روز بعد از تعطیالت ،مامان خودش را کشت؛ توی
اتاق خودش .پاهایش زیر بدنش جمع شده بودند و صورتش
بهجای رنگ مهتابی همیشگی ،بهطرز عجیبی سیاه شده
بود .گردن کشیدهاش در زاویهای غمانگیز کج افتاده بود و
موهای بههمریختهاش ،بین بالش و ملحفهی گلدارش پخش
شده بود .نگاهش روی در اتاق خشک شده بود .من هم
همانطور نگاهش کردم .قسم میخورم کافی بود آدم چنین
صحنهای را حتی یک بار ،آن هم در کودکی ببیند تا حس
کند از آن لحظه تا آخر عمر از هر چهار گوشهی عالم بر
سرش بال میریزد .آن دقایق زندگیام را خوب بهیاد دارم،
چون مثل بقیهی دقایق زندگیام مزخرف بود!
بیشتر روزها ناظم مدرسه وسط کالس صدایم میزد و
میگفت« :مامانت زنگ زده ،حالش خوب نیست ...خودت
باید پیاده بری خونه»
ولی آن روز زنگ نزد .من آخرین بچهای بودم که توی
مدرسه مانده بود ،ناظم دستی به سرم کشید و گفت« :از
پیادهرو آروم برو!»
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گاهی که سرحال بود ،از پدرم میپرسیدم و او فقط میگفت:
«پدرت مرده .وقتی خیلی کوچیک بودی مرد».
عکسهای قدیم را نگاه میکردم ،مامان خیلی بچهسال بود.
چندتا پسر دورش بودند .مامان با لباس آبی و پسرها همه
با موهای پشتبلند و کتانیهای ساقدار .نه اینها
نمیتوانستند پدر من باشند .قیافهام را توی تکتک آنها
جستجو میکردم .دوست داشتم بدانم پدرم دربارهی مامانم
چه فکری میکند .دربارهی من چه فکری میکند...
برای من همهچیز گیجکننده بود .هنوز هم درگیر همان
سؤالهایی هستم که قبالً داشتم.
هر دفعه که مازیار میرفت ،مامان میگفت« :رفت برای
همیشه! خدایا دیگه طاقتش رو ندارم»!
عصب چشمش میپرید ،دستهایش میلرزید و میگفت:
«اگه بچه نداشتم» ...
ولی برمیگشت و گاهی شبها میماند .مامانم را دوست
داشت .چون مامانم خودش بود ،اداهایش ،کارهایش،
فکرهایش ...همهاش مال خودش بود .تقلبی نبود .حاال که
فکر میکنم به مامان حق میدهم .همیشه میگفت« :مازیار
مهربونترین مرد دنیاست .باألخره یه روزی یه دختری پیدا
میشه و مازیار با اون عروسی میکنه ،قطعاً اون دختر من
نیستم».
مامان جوان بود .هوش و زیبایی خاصی هم داشت ،اما از
وجود خودش لذت نمیبرد .اون هم مثل من هیچوقت یک
زندگی خانوادگی عادی و درست و حسابی نداشت؛ یک
برادر...
مامان پای تلفن فریاد میزد« :شنی به دادم برس! رفت.
ایندفعه دیگه برای همیشه رفت».
خالهشنی که بعدها فهمیدم اسمش شهناز بود با کلماتی
مثل «برمیگرده« ،»...غصه نخور!»« ،بازم گیر الکی
دادی؟»« ،بهش زنگ نزن ،خودش میآد ».و ...سعی میکرد
مامان را آرام کند.
خالهشنی عاشق داییام بود و دایی عاشق مواد! شنی و
داییام هردو ایدهآلهایی در ذهنشان داشتند که به آن
نرسیدند .شنی برام قصهی اولدوز صمد بهرنگی را میگفت
و دایی سوءتفاهم آلبرکامو را .خوشبختی بهنظر دایی یعنی
خارجبودن از این گربه! میگفت« :گربه بیوفاست ،هر چقدر

با یک بلوز گلوگشاد و گوشی تلفن در دست ،ساعتها روی
تختش کنار کتابها ،نوارهای کاست و فیلمهای ویدئو دراز
میکشید و پردههای مخمل زرشکی را کیپتاکیپ میبست
و بهجز تیکتیک ساعت و گاهی هم فینفین دماغش که از
گریه سرخ میشد ،صدایی از اتاقش نمیآمد .مدام برای
پنهان کردن گریهی بیدلیلش بهانه میآورد که :حساسیت
دارم؛ و بعد داد میزد« :برو تو اتاقت ،نبینمت»!
همیشه آمادهی انفجار بود .مرا دوست نداشت ،انگار من فقط
نگرانش میکردم .اضطراب بود که ما را یکجورهایی به هم
وصل میکرد .به هر نوع عیاشی و خوشگذرانی دیگران
حسودی میکرد ،هرچند خودش هم آدمش نبود.
خب ،بعضی روزها هم سرحال بود .آن روزها ،صبح زیر
کتری را روشن میکرد ،خودش شعر میگفت و بعد آن را
تبدیل به یک ترانه میکرد و زمزمهاش میکرد .موهای
براقش را سشوار میکشید و دوروبر صورتش میریخت.
گوشوارههای طرح قجریاش را گوشش میکرد و عطر
میزد .چشمهای درشتش مثل دو تیلهی شفاف برق میزد.
زیاد اهل دوست نبود؛ یکی مازیار بود یکی هم خالهشنی .از
مازیار خوشم میآمد .قوی بود و با اعتمادبهنفس .بیشتر
اوقات کتوشلوار میپوشید و ادکلنهای تند میزد .سیگار
هم میکشید .وقتی هم میخورد ،مهربانتر میشد ،مامان
ولی نمیخورد .میگفت« :سردرد میآره ...میگرنم عود
میکنه».
مازیار وقتی بغلم میکرد ،صورتم را روی صورتش
میکشیدم .پوست صورتش نرم بود و دستهایش بزرگ و
قوی .انگار میخواست بگوید کنترل همهچیز توی
دستهایم است ،نگران نباش! ولی نمیماند .آدم ماندن
نبود ،بهقول خالهشنی ،مثل کش تنبون هی درمیرفت!
خاله به مامان میگفت« :به دردت نمیخوره ...پاسوزش
نشو! اون رفتنیه بذار بره»!
مامان مدام به من میگفت« :بیپدر» پای تلفن به مازیار
التماس میکرد« :بیا! خوابه ...نیست ...رفته پیش شنی!»
ولی من میفهمیدم ...خوب میفهمیدم ،مازیار نمیخواست
بیاید ،مرا بهانه میکرد .بعد مامان دق دلش را سر من خالی
میکرد.
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بعد چند وقت بغل رانهای مامان قلمبه بیرون زد .خودش
میگفت« :خیلی چاق شدم ،نه؟ راستش رو بگو معلومه؟
همینه دیگه وقتی کسی نیست که دوستت داشته باشه،
چربی سروکلهاش پیداش میشه»!
مازیار
حاال که فکر میکنم ،مازیار مرد بدی نبود .توی زندگی هر
مردی رازهایی است و عشقی و غمی که قابل گفتن نیست.
آنموقعها دلم میخواست التماسش کنم که نرود و مامان
را تنها نگذارد ،ولی او هم نقطهضعفهایی داشت؛ زندگی به
میلش پیش نمیرفت .عاشق زنی بیوه شده بود که بچه
داشت .حس میکنم تمام مدت باید جواب پس میداد،
جواب چهکسی را نمیدانم ،ولی معنیاش این بود که تمام
مدت عاشق بود؛ عاشق مامانم ،بهقول خودش ،عشق فقط
عشق اول.
دوتایی با هم مینشستند روی مبل و دستهایشان را حلقه
میکردند .مازیار گیتار میزد .ترانههای فریدون فروغی را با
صدایی تودماغی میخواند .آنقدر غمگین و دلنشین
میخواند که فکر میکردی چیزی نمانده هر دو بزنند زیر
گریه.
بعد از رفتن مازیار ،مامان یکیدوبار هم با خواستگارش
صحبت کرد .بهم گفت« :گفتم که بدون تو نمیرم .میخواد
از طریق ویزای نامزدی برامون دعوتنامه بده و وکیل
بگیره».
هرچه بیشتر میگذشت ترسم بیشتر میشد ،نمیدانم چرا.
مامان آرام شده بود مثل آرامش قبل از توفان تا اینکه آن
اتفاق افتاد...
دایی
رگهای دایی آبی بود .وقتی سرنگ را از توی قاشق داغشده
پر میکرد و به دستش میزد ،سفیدی چشمهایش هم آبی
میشد .به دوردستها نگاه میکرد و من نور ستارههای
پرچم امریکا را جلوی چشمهایش میدیدم .دایی میگفت:
«خوشبختی هم از توی اون پرچمش میزنه بیرون ...که با
رنگ آبی برات چشمک میزنه».
به این خوشبختی همیشگی عادت کرده بود .چون حاال
میفهمم خوشبختی وقتی هست که کمبودش را حس
کنیم .توهماتش به باورهایش تبدیل شده بود .تکیهکالمش

هم که بدوی و کار کنی و زحمتش رو بکشی آخرش چنگ
میزنه»...
گاهی از اینکه همهی دوستاش رفته بودند و به جایی رسیده
بودند و فقط او مانده بود ،ساعتها حرف میزد و حالش
بدتر میشد .ولی خاله شنی میگفت« :هیچجا ایران
خودمون نمیشه .اگه حالت اینجا خوش نیست ،پس
هیچکجای دنیا هم خوش نیست»!
مامان یک خواستگار پروپاقرص تو آمریکا داشت ،ولی
همیشه میگفت« :تو رو چهکار کنم؟ تو رو چهکار کنم؟
چند سال طول میکشه تا تو رو ببرم ».بعد یاد مازیار
میافتاد و میزد زیر گریه .کل هستیاش در گرو مازیار بود .
آخرین باری که مازیار را دیدم ،برگشت و مرا نگاه کرد.
چهرهاش درهمرفته و غریب شده بود .در را بههم کوبید و
رفت .مامان آه سردی کشید و گفت« :هیچوقت فکر
نمیکردم بره ،ولی باور کردم ...هیچوقت دیگه
نمیبینمش»!
فکر کردم مامانم تمام شد؛ مرد! ولی فردای یک شب طوالنی
که تا صبح مثل سگ زوزه کشید ،از اتاق بیرون آمد و بغلم
کرد .انگشتهای سردش را روی گونهام کشید و گفت« :خدا
رو شکر تو رو دارم ...خواب دیدم ...خواب بد! خواب دیدم
که تو اینجا نیستی ،از پیشم رفتی»...
بعد از آن ،هر شب میگفت« :بیا تو بغلم .بیا لمست کنم،
بعد بخوابم ».انگار وجود من تسلیدهندهاش شده بود .دیگر
انگشت اتهام را از روی من برداشته بود و فهمیده بود رفتن
مازیار دخلی به من ندارد و مدام میگفت« :از تنهایی
میترسم ،هیچوقت تنهام نذاری»!
انگار خودش را متقاعد کرده بود که ترک شدن بدترین بال
در این دنیای آشفته نیست و مصیبتهای بزرگتری هم
هست .روزی چندبار با خودش میگفت« :دیگی که برای
من نجوشه ،میخوام توش سر سگ بجوشه»!
ترجیح میدادم گوشهی خلوتی پیدا کنم و تنها باشم.
تنهایی هم مسری است .گهگاه برایش املت ،سوپ آماده یا
مرغ آبپز درست میکردم ،رختخوابم را مرتب میکردم و
ظرفها را میشستم .باهاش بحث نمیکردم .ساکت بودم.
یکجورهایی مجبور به پذیرش این جبر بودم.
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میپرسیدم« :مگه میشه آدم شاخودم دربیاره؟!» بعد یک
بار در گوشم قسم خورد که دم دارد .میگفت« :ماها از
خانوادهی قاجاریم .نیمچه دمی هم داریم»!
میگفتم« :من چی؟ دم دارم؟»!
تنها باری که از پدرم حرف زد ،همان موقع بود .گفت:
«یادت باشه ،تو مال یه بیاصلونسبی»!
میگفتم« :مامانم که دم نداره»!
«آره زنهای ما دم ندارن ،ولی مردها داشتن! بعد تازه
قدیمها ما صندلی مخصوص داشتیم ،صندلیای که پشتش
سوراخ داشت ».خیلی اصرار میکردم که« :دایی نشونم
بده!» میگفت« :بعداً! عیبه بچه! برو پی کارت»!
از مامان که میپرسیدم در جوابم میگفت« :ولش کن ،اون
حرف زیاد میزنه ،بازم زیادی زده .دمپرش نرو»!
سربازی که رفت ،آخرهای جنگ بود .یک بار خودزنی کرد
و انگشت پایش را نشانه گرفت و تیر را به پایش زد .من
نمیدانستم ،ولی مامان میگفت« :اونجا هم ولکن
نیست»!
برایش دادگاه نظامی تشکیل داده بودند ،ولی مامان کارش
را درست کرد و مدام میگفت« :لعنت به تو! ببین
بهخاطرش باید به چهکسایی رو بندازم».
قرار بود به تهران منتقل شود .فقط یادم میآید که چند روز
مانده به آمدنش ،جنازهاش را تحویل دادند.
آن روزی که جنازهاش را آوردند ،نشد دمش را ببینم .با
اینهمه حاال که او مرده ،میتوانم بگویم او هم رد پررنگی
از خودخواهی داشت و دنیا را با تصورات خودش ساخته بود.
چشمش آنچه را میدید ،میخواست .آنها پیامهایی از
مغزش بودند ،نه آچه میدید یا میشنید .فقط همانچیزی
را میدید که میخواست نه بیشتر ،نه کمتر و فکر نمیکرد
که ممکن است دنیا جور دیگری هم باشد.
دایی میگفت« :هیچچی معنی نداره ،همه چی توی این
دنیا بیمعنیه .حتی رفتن و اومدنمون .به این دنیا میآی،
بزرگ میشی ،جون میکنی ،پوست میندازی ،زجر
میکشی ،گریه میکنی و بعد میمیری و بعدش دوباره؟ این
بیهودگی نیست؟ زندگی یعنی بدبختی محض ...فقط
راههایی بهاسم خوشبختی برای گول زدن آدمها وجود داره،
اون هم آدمهای ابله»!

گربهی نحس بود ،میگفت« :نمیشه اینجا حالش رو ببری
و عشق کنی ،مهمونی بری ،برقصی ،شاد باشی».
بهمعنای واقعی عاشق مواد بود و دوست داشت از هر نوعش
را امتحان کند .وقتی میشنید یک چیز تازه آمده ذوق
میکرد و به من میگفت« :الاسدی ،اکس و کوکائین .این
رو فقط من میزنم و دیوید گیلمور! میشناسیش؟
خوانندهی پینکفلویده ».روز دیگری میگفت« :این کوک،
کوک کلمبیاست! یکی از بهترین کوکای دنیاست! فقط من
تونستم بگیرمش»!
دوستهایش میگفتند شبیه جان تراولترا است ولی خودش
میگفت« :نه من کوین کاستنر ایرانم!» راست میگفت ،بود.
خیلی خوشتیپتر هم بود .ولی ازخودراضی نبود ،چون او
هم خانوادهی خوبی نداشت .آدمهای باخانواده انگار فکر
میکنند لیاقت همهچیز را دارند ،ازخودمتشکر و دماغسرباال
هستند.
مامان میگفت« :مواد خطرناکه ،نکبت میآره...
توسریخورت میکنه»!
خیلی دوست داشتم وقتی بزرگ شدم با دایی عروسی کنم.
مامان میگفت« :نچ! نمیشه!» میپرسیدم« :چرا؟»
میگفت« :دنیا قانون داره ،اینهم یکی از اون میلیونها
قانونهاشه که بر مبنای منطق بهوجود اومده ».عجیب بود،
چرا خودش از اون قانونها یا منطقهایی که حرف میزد به
یکیاش عمل نمیکرد؟
دایی با شنی مینشستند و فیلمهای ترسناک میدیدند .من
هم میدیدم .دایی میگفت« :ترس چیز خوبیه .حس اینکه
از کسالت درت میآره .شک میکنی که زندگی اونقدر هم
که فکر میکنی ساده و یکنواخت نیست ...یه چیزهایی هم
پشت پرده هست که ما نمیبینیم».
از روح ،از موجودی که اسمش همزاد است و همهجا دنبالت
میآید میگفت .گاهی میگفت« :همزاد من من رو اذیت
میکنه ،میزنه ،بهم چنگ میندازه ».بعد جای زخمی را
نشانم میداد .من جلوی چشمهایم را میگرفتم و میگفتم:
«میترسم!» در جوابم میگفت« :خره! از هیچ موجودی
بهاندازهی این موجود دوپا نترس! از آدمها بترس! بذار بزرگ
شی با این دوتا چشم قشنگت یه چیزهایی میبینی که از
تعجب شاخودم درمیآری».
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نداشته باشه ،نداره دیگه! ما از این خلوچلها زیاد دیدیم.
خیرشون که به هیچکس نمیرسه هیچ»...
اواخر کمتر از مامان حرف میزد یا اصالً حرفی نمیزد.
گاهی خودش میآمد و برحسب وظیفه سری به من میزد
و میرفت .میگفت« :فکر کنم راههای دیگهای هم برای
گول زدن خودمون هست .جایی خوندم که آدمها مثل
پردهای در مقابل باد عوض میشن».
انگار یکدفعه زندگی توی ذوقش زده بود .بهقول خودش
زندگی هم توزرد از آب درآمده بود .میگفت« :بدجوری هلم
دادن توی این دنیا .این زندگی سخت! توی این دنیا که
همهچیزش موقتیه ...آدمهاش ،عشقهاش ،حتی دروغهاش.
همهچیزهاش موقتیه»...
دلش خیلی پر بود .بعد از آن حدود یک سال خبری ازش
نداشتم .وقتی برگشت ،خیلی عوض شده بود .تازه داشتم
یکچیزهایی میفهمیدم .میگفت« :داری بزرگ میشی،
الزم نیست اینقدر کنجکاو باشی ،خودت همهچیز رو
میفهمی»...
انگار او هم از من کمک میخواست .فکر کرده بود زندایی
میشود و ...ولی دایی که رفت ،او هم ناامید شد .سراغ
کاسبی رفته بود ،بدک نبود .فک قوی و بزرگی داشت .کمی
جلوتر از پیشانیاش بود ولی چشمهای قشنگی داشت .دایی
میگفت« :شبیه رامش ،خوانندهی قدیمیه ،چشمهاش سگ
داره!»
وقتی عکسش را بعدها توی صفحهی حوادث دیدم ،خیلی
زود از روی چشمهایش شناختمش!
سالهایسال است که دیگر آنها را ندیدهام .هنوز نمیدانم
پدرم چه فکری خواهد کرد .همیشه قبل از خواب به آنها
فکر میکنم؛ به خالهشنی که جنازهاش منتظر شناسایی بود،
به بوتهی خشکیدهی گراس گوشهی حیاط که دایی
میگفت ،خوابهای طالیی جواد معروفی را دوست دارد ،به
مامان که هنوز بوی خیسی موهایش را حس میکنم و به
مازیار که نمیدانم هنوز هم فکر میکند مامان یکی از
قشنگترین زنهای دنیاست یا نه! خیلی دلم میخواهد به
آنها فکر نکنم اما آنقدر فکر میکنم که کلهام مثل لنتهای
ترمز ماشین داغ میکند!

بعد از مرگ دایی ،مامان دچار چند بحران شدید روحی شد.
یکی بدتر از دیگری .میدانستم که هیچجور نمیتوانم
آرامش کنم .گهگاهی کارت دستش بود و فال میگرفت و
میگفت« :چرا؟ چرا گذاشتم بره؟ فکر کردم اگه بره سربازی
آدم میشه ولی اون تنهایی چی کشید؟ فکر میکنی اآلن
کجاست؟»
هر شب قبل از خواب هقهق میکرد .نیمههای شب بلند
میشد و توی جایش مینشست ،نمیتوانست نفس بکشد.
خسخس دردناک نفسهایش و صورت رنگپریدهاش نشان
از حال و روز وخیمش داشت .از روشنایی روز وحشت
داشت .چشمهایش حسوحال نداشت .حاال دیگر نه چیزی
میخورد ،نه با کسی تلفنی حرف میزد .فکر میکرد تنهایی
نمیتواند از خودش مراقبت کند چه برسد به من؟ او به مرد
احتیاج داشت.
مدتها قبل از آن روزی که مازیار برود ،روی پاهایش
نشسته بودم و گفتم« :عمو ،مامانم شما رو خیلی دوست
داره ».خندید و در جوابم گفت« :نه ،مامانت فقط خودش
رو دوست داره! بعداً که بزرگ شدی میفهمی .اون هیچکس
رو اندازهی خودش دوست نداره ».سالها طول کشید تا
توانستم حرف مازیار را هضم کنم.
خالهشنی
غیر از من ،خالهشنی تنها کسی بود که از اوضاع وخیم مامان
خبر داشت .حال خودش هم زیاد خوب نبود .گهگاهی
مینشستند ،سیگاری میپیچیدند و تا صبح به سقف ،و بعد
ساعتها به همدیگر نگاه میکردند ولی هیچ حرفی از دایی
نمیزدند .میدانستند که هیچکدام نمیتوانند دیگری را آرام
کنند .شنی یواشکی به من میگفت« :مازیار برای همیشه
از ایران رفته».
شنی تا مدتها به من سر میزد .همیشه سعی میکرد
جنبههای خوب زندگی را ببیند .گاهیوقتها که با مامان و
دایی بود ،زیادی از خودش خوشقلبی نشان میداد .اما بعد
از آنکه مامان هم مرد ،همهچیز فرق کرد .دیربهدیر خانهی
ما میآمد .اوایل تو خودش میرفت و دستآخر هم
میگفت« :به حال و روز خودم دارم زار میزنم .ببین روی
دیوار کی یادگاری نوشتم ،دایی خلوچلت! وقتی آدم شانس
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چشمهایش از آن صدمه دیده بود ،باعث آزار اکثر
اطرافیانش شده بود .دوستانش در ابتدا به امید آنکه
سرانجام از گله و شکایت دست برخواهد داشت ،حق را
به او میدادند ،اما نتیجهی عکس گرفتند .او شکوههایش
را از بدیهای دنیا بیشتر کرد .همزمان او بازی پشت
بازی ،برنده میشد ،اما بی آنکه قدر خوش اقبالی
خودش را بداند.
رفقای او برای آنکه از آه و نالههایش راحت شوند،
تصمیم گرفتند برای تولدش با چیزهای تازه و طبیعی
که از نظر بهداشت و پاکیزگی مورد تائید صاحبنظران
درجه یک قرار گرفته باشد ،بهترین جشنی را که بتواند
شور و حالی برانگیزد ،برایش برپا کنند .اما این هم
فایدهای نداشت.
جپ از همان لحظهی اول ناشایستترین ناسزاها را نثار
خوراکیها کرد .آنها را مزه کرد و از پیشخدمت
خواست غذای او را بردارد و ببرد .با همهی هدیهها نیز
همین کار را کرد ،مگر با آخری که شخصی مرموز به
نام وایو ( )Waveآورده بود.
این هدیه یک چرخ بزرگ اتوموبیل بود با الستیک و
تیوب که جپ اعالم کرد به راستی از آن قدردانی
میکند .او در بین میز و صندلیها چرخ را راند و آن را
به دیوار تکیه داد ،روی آن نشست و مثل فنر تکان خورد
و گفت هرگز هدیهای نگرفته که او را از این خوشحالتر
کرده باشد .این هدیهای بود که همیشه آرزویش را
داشت ،اما هرگز جرئت نکرده بود آن را با کسی در میان
بگذارد .او اکنون کامأل خوشنود بود ،بله آن قدر خوشنود
که دیگر بازی شطرنج برایش چندان اهمیتی نداشت.
پس گفت که میخواهد بیدرنگ با شطرنج ،دوستان
قدیمی و کافه خداحافظی کند و از صمیم قلب برای
همهی این سالها تشکر کند .او گفت که میخواهد در
آینده هوش و حواسش را به این چرخ بدهد و در
حالیکه برای دوستان قدیمی عاشق و شیدای
شطرنجش دست تکان میداد ،چرخ را از سالن بیرون
راند و بهترینها را برایشان آرزو کرد.
جپ چرخ را با خود به خانه برد .آن را از پلهها باال برد
و به اتاقش رساند .آن را کنار بسترش گذاشت و با این

پیتر سیبرگ

111111

چرخ
برگردان از دانمارکی :مهدی خزاعی
عنوان اصلی:
Jullet
Peter Seeberg
از همان وقتی که جپِ شطرنجباز همسرش را پس از
یک بیماری و تب ناگهانی از دست داد ،چنان شوق
زندگی در او از بین رفت ،که او که در طول ازدواجشان
شبی نبود به کافهای نرود که در آنجا شطرنج بازی
میکرد ،اکنون سه هفته بود در خانه مانده و در این سه
هفته از بسترش خارج نشده بود ،مگر برای انجام
ضرورتی که نمیشد در بستر انجامش داد.
هنگامی که سر و کلهاش در کافه پیدا شد ،به همین
زودی داشت یک مرد فراموششده و یا دستکم مردی
میشد که آدم دیگر نمیتوانست چندان روی او حساب
کند .پس اینکه جپ حاال از هر فرصتی استفاده میکرد
تا از آنچه که یادآور روزهای خوش پیش از مرگ
همسرش بود گله و شکایت کند ،چندان سبب تعجب
کسی نمیشد .با گذشت زمان ،شنیدن گله و
شکایتهای جپ از نان بدی که نانواها شروع کرده بودند
آن را مسموم کنند ،و یا آبجوی بدی که شکمش را به
درد آورده بود ،و یا نور نامناسب خیابانها که
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جپ پیر شد و همچنان خودش را با چرخش سرزنده
نگه میداشت .آن روزنامه سالی یک بار کسی را
میفرستاد تا از او بپرسد که هنوز دچار تردید نشده
است؟ اما این چیزی نبود که در بارهاش حرفی برای
گفتن وجود داشته باشد .آیا او حاضر است چرخ را به
مالک یک خودروی چهار چرخه که چرخهایش اندازهی
چرخ او باشد واگذار کند تا از آن به عنوان چرخ زاپاس
استفاده کند؟ جپ به چنین چیزی فکر هم نمیکرد.
یک روز صبح ،وقتی که دیگر سالخورده شده بود،
سرانجام خودرویی را دید که داشت روی سه چرخ قِل
میخورد و میآمد و یک چرخِ عقب کم داشت.
راننده بسیار با احتیاط میراند و وقتی جپ به کنار جاده
آمد و به او عالمت داد ،ایستاد .جپ چرخ را هم همراهِ
خودش داشت.
جپ به راننده گفت که سی و پنج سال منتظر او بوده
و اکنون میخواهد آن چرخی را که کم دارد به او بدهد
تا او بتواند با چهار چرخ به حرکت ادامه دهد .راننده
فوری تشخیص داد که اندازهی چرخ مناسب است.
راننده از ماشین پیاده شد و به چرخ نگاه کرد و از جپ
به خاطر هدیهی دوستانه و صبر بیهمتایش بسیار
تشکر کرد.
جپ چرخ را به راننده داد و به خانه برگشت تا بتواند از
نظرگاهی مناسب برای خداحافظی دستی تکان دهد.
راننده چرخ را به پشت اتومبیل بست و دوباره پشت
فرمان نشست.
جپ فریاد کشید که مگر به چرخ او اطمینان ندارد که
آن را به پشت اتوبوبیل بسته؟
راننده لبخند زد .او به چرخ بیاعتماد نبود .به نظرش
چرخ خوبی بود .او ارزش زیادی برای آن قائل بود .جپ
باید این را میفهمید که او شخصاً ترجیح میداد که
باسه چرخ براند .البته با احتیاط .اما در عوض چه لذت
بیمانندی داشت.
از این توضیح راننده ،جپ کامالً راضی بود.
او اتوموبیل را دید که بر روی سه چرخ و با احتیاط به
راه افتاد .او راننده را دید که یک دستش را به عالمت

تصمیم راسخ که محل زندگیاش را تغییر دهد تا چرخ
بتواند روز و روزگار بهتری پیدا کند ،به خواب رفت .فردا
صبح اسباب و اثاثیهاش را وارسی کرد و چندتایی را
برای استفاده کنار گذاشت .قرارداد اجاره آپارتمانش را
فسخ کرد و از یک وکیل خواست که وسیلههایش را در
یک حراجی بفروشد و همان وقت آن چرخ سنگین را
هم غلتاند و به خارج از شهر برد.
پیش از آن که شب فرا رسد ،جایی را که در جستوی
آن بود یافت .خانهای بود نه چندان دور از یک جادهی
روستایی خوب ،روی یک تپهی کوچک ،با مسیری که
به جاده میرسید و چرخ میتوانست در آن راحت و به
خوبی و خوشی به پایین بغلتد و به خوبی و خوشی به
باال غلتانده شود.
جپ در اینجا درآمدی نداشت .اما رفته رفته از طریق
انعامهای مختصری که به خاطر غلتاندن آن چرخ ،برای
کسانی که دوست داشتند مردی را ببینند که از چنین
کاری لذّت میبرد ،روزگار را میگذراند .اغلب کنجکاوی
مردم زیاد طول نمیکشید ،اما گاهی کسی پیدا میشد
و از جپ میپرسید به راستی منظورش از این کار
چیست ،بعد او نمیتوانست غیر از این چیزی بگوید که
او میخواهد چرخ را بغلتاند ،آن را به دیوار تکیه بدهد،
آن را روی چمن بگذارد و روی آن بنشیند.
پنچر هم شده؟ نه ،هرگز پنچر نشده بود ،چون چرخ
خیلی خوبی بود.
روزی یک نفر از یک روزنامه ،با سماجت از جپ پرسید
که هیچ به این فکر افتاده که چرخ را کنار بگذارد؟
معلوم بود که جپ به این پرسش فکر کرده بود .گفت
گذشته از غلتاندن چرخ و آن را در کنار خود داشتن،
در زندگی برای او مهم این است که روزی اتوموبیلی را
ببیند که چرخی از آن جدا شده و با سه چرخ حرکت
میکند .آنوقت او اتوموبیل را متوقف ،و چرخ خود را به
صاحب آن اهدا میکند.
آیا او فکر میکرد که روزی چنین اتفاقی روی میدهد؟
آری .جپ عقیده داشت که روزی چنین اتفاقی روی
میدهد.
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خداحافظی تکان داد .او نیز دست تکان داد و برایش
آرزوی سفری خوش کرد.

پیتر سیبرگ ()۱۹۹۹-۱۹۲۵

کوتاههای او متن کوتاه و موجز ،اسرارآمیز و طنزآلود
است و در پی بیارزش نشان دادن ارزشهای به اصطالح
واالی پذیرفته شدهای است که بنا به عادت یا تربیت
بیتوجه از کنارشان میگذریم.

از مهمترین

نویسندگان مدرنیست دانمارک است که او را بزرگترین
نثرنویس قرن بیستم دانمارک میدانند .نثر او با دقتی
مینیاتوری و با زبانی ساده ،موجز و روشن از یک اتفاق
روزمره جهانی می سازد که با رویدادی خالف انتظار و
مضحک ،و با برخوردی هستی شناسانه ما را در میان
«پوچی» و «امکان» حیران و انگشت به دهان
وامی گذارد.
در دانمارک بسیاری از کارهای او جزو مواد درسی است
و مهمترین جایزه های ادبی دانمارک از جمله جایزه
بزرگ آکادمی دانمارک و جایزه برگبوی طالیی نصیب
او شده است .پیتر سیبرگ جایزه ادبی شورای شمالی
( )NordicCouncil Literature Prizeکه شامل
کشورهای سوئد ،نروژ ،دانمارک ،فنالند ،ایسلند و جزایر
فارو می شود را نیز در پرونده اش دارد.
در بارهی پیتر سیبرگ میگویند که زبان دانمارکی با
کارهای تقلیدناپذیر او به لحن ممتاز و یگانهای دست
یافت .طنز و شوخطبعی ،سهل و ممتنع بودن،
اسرارآمیزی ،ایجاز و فشردگی آثارش ،شوق خواندن
چندباره را در خوانندگان برمیانگیزد.
موضوع ،فرم و شخصیت ها در داستان کوتاهها و
رمان های پیتر سیبرگ نشانه هایی از سال ها کار او در
موزه ها و نیز عالقه و آگاهیاش به تاریخ ،فلسفه و
ادبیات دارد .پیتر سیبرگ بیش از همه به کارهای نیچه،
ویتگنشتاین ،والت ویتمن ،ساموئل بکت و آلبر کامو
توجه داشته و ویژگی مدرنیسم او بیگانگی انسان است
در جهانی که ناچار به زندگی در آن است.
در بارهی او که سخنران زبردستی هم بوده میگویند
مانند یک متفکر حرف میزد و مانند یک هنرمند
مینوشت.
داستان کوتاه "چرخ" نخستین بار در سال  1962به
چاپ رسید .در این داستان ،مانند دیگر داستان
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دخترک کوچکی به طرفش دویده بود و یک رُز به او داده
بود .غیرمستقیم او هم در افتخار شریک بود ،چون فروشندۀ
گل او بود.
کارش بود :گلفروشی.
همیشه این کار را نداشت .در واقع در رشتۀ مهندسی
هواپیما تحصیل کرده بود ،اول در مملکت خود ترکیه و بعد
در روسیه .اما کارش یک گیر داشت :یهودی بود .امیدی به
استخدام شدن نداشت .به همین خاطر به سوئد امده بود
که یکی از معدود کشورهای اروپائی بود که صنعت
هواپیمایی خود را داشت.
حساب درستی بود .در شرکت ساب 6در نُرشوپینگ 7کاری
پیدا کرد ،با رئیس خود که دست بر قضا یک مهندس سی
سالۀ بلوند بنام کریستینا 8بود و طالب فرزند ،ازدواج کرد.
پشت سر هم صاحب سه فرزند شدند .کریستینا کار خود را
نیمهوقت کرد .اِلیا سمت او را به دست آورد .یک خانه
خریدند و کریستینا ماند خانه .پسرها -سه پسر داشتند-
بیشتر به او نیاز داشتند .پول به اندازۀ کافی بود .دستمزدش
بیشتر و بیشتر شده بود.
خوشبخت بودند .اِلیا از همه خوشبختتر .وقتی کریستینا
را میدید ،با آن موهای روشن و بلند ،کمر باریک؛ وقتی که
میشنید زیر دوش زمزمه میکند ،یا با دوستان زن خود
تلفنی حرف میزند ،خالصه که همۀ اینها کافی بودند که
او با زندگی در صلح و صفا باشد.
بعضی وقتها چنان خوشحال بود که از زور خوشحالی
خوابش نمیبرد.
با خدای خود میگفت« :کریستینا سوئد منه ،مادرم ترکیهم.
پسرهام دنیام هستن .خدایا بگذار همه چیز همین طور
بماند».
همه چیز همان طور نماند .یک عصر بهاری همه چیز عوض
شد .با بچهها رفته بودند شهر .شهر شلوغ بود .کوچکترین
پسرشان برای گرفتن بادکنک خودش دوید .اولین بادکنک

تئودور کالیفاتیدس

سیزیف در میدان شهروندی
برگردان :طاهر جامبرسنگ
اِلیا آمبراماوغلو 1از مینیبوس فولکسواگن کهنهاش پیاده
شد .اولین کاری که کرد اطمینان پیدا کردن از سالم بودن
نشان یادبود آنا لیند2بود .سالم بود.
پیش خود فکر کرد «به این میگن عشق» .بچههایی که در
میدان شهروندی 3کار میکردند شرط بسته بودند که این
نشان بیش از یک هفته سالم نمیماند .انگار هیچ چیز به
اندازۀ اشیاء شیشهای خرابکارها را تحریک نمیکرد.
گالسوبلیسک 4روی پلههای فاتبور 5شاهد این ادعاست .به
محض این که چیدمانش تمام شد ،تکهای از آن کنده شد
و همین خرابکاری بعد از تعمیر هم ادامه پیدا کرد.
اما به نشان یادبود آنا لیند آسیبی نرسیده بود .حاال دیگر
سه سال میشد.
روشن بود که مردم آنا لیند را دوست داشتند .او هم
دوستش داشت .آخرین سخنرانی او را به خاطر میآورد.
درست در همین میدان شهروندی بود .چیز زیادی نگفت
اما طرز گفتنش بود با آن صدای صاف و نگاه درخشان ،که
مؤثر افتاده بود.

4

1

Glasoblisk
Fatbur
6
Saab
7
Norrköping
8
Kristina

Ilya Ambramoglou
Anna Lindh
وزیر امور خارجۀ سوئد که در تاریخ
 11سپتامبر  2۰۰۳ترور شد.
3
Medborgarplatsen

5
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اولین مشتریها ساعت نه پیدایشان میشد .گلفروشی تا
ساعت شش باز بود .بعد باید چادر را جمع میکرد ،گلدانها،
گلها و گیاهها باید به مینیبوس فولکس واگن منتقل
میشدند .ساعت هفت و نیم شام میخورد .ساعت نه اخبار
نگاه میکرد .ساعت ده و ربع میخوابید .هفت روز هفته.
تمام روزهای سال .بدون مرخصی .او هم مثل همه
میخواست به خانه سفر کند ،اما میترسید هم کریستینا و
هم بچهها ناراحت بشوند.
آنها توی آن ده متروک چه کار میتوانستند بکنند؟ آنجا
حتی تلویزیون هم نبود.
بنابراین وقتی که او در شهر بود و کار میکرد ،بچهها و
کریستینا رفتند خانۀ پدر و مادرش در دالسلند.
هیچ وقت خسته نمیشد؟
او همیشه خسته بود.
فستفود یونانی ،همسایهش توی میدان ،او را «سیزیف»
صدا میکرد .الیا نمیدانست سیزیف کیست.
«یه بابایی که خداها محکومش کرده بودند به کار کردن
بیوقفه .مجبور بود یک سنگ بزرگو ببره باالی کوه و وقتی
که به نُک کوه میرسید ،سنگش دوبار غل میخورد پائین
و او مجبور میشد دوباره اونو ببره باال».
بدون تردید مشابۀ خوبی بود برای زندگی او .با این مشقت
روزانه برای بر پا کردن و جمع کردن چادر.
عقربههای ساعت بزرگ باالی بازارِ روزِ میدان شهروندی
روی پنج و نیم ایستاده بودند .چند ماهی میشد که ساعت
کار نمیکرد ،هنوز برایش کاری نکرده بودند.
برف روی نیمکتها نشسته بود در انتظار بچههایی که
پیدایشان بشود و در میدان مصنوعی یخ ،اسکیتبازی
بکنند.
تاریکی در مشرق رو به پراکنده شدن داشت .دو نفر
بیسرپناه پیچیده در لباسهای مندرس و روزنامههای
رایگان در درگاهی گاراژ زیرزمینی خوابیده بودند .آنجا
چندان گرم نبود ولی خوابیدن در آنجا بهتر از بیرون بود.
حاال دو سال میشد که الیا آنها را میدید.

آن سالش بود .یک ماشین از غیب پیدا شد .بچه شش دقیقه
زنده ماند و بعد آمبوالنس رسید.
پس از آن همه چیز به سرعت پیش رفت .کریستینا در
غصهای عمیق غرق شد .ساب نیروی خود را تعدیل کرد و
او جزء اولین نفرهایی بود که از کار برکنار شد.
جستجوی کار هم به جایی نرسید .خانه را فروختند و به
استکهلم اسباب کشیدند ،به یک آپارتمان سه اتاقه در
فیتیا.1
در ادارۀ کاریابی نُرشوپینگ به او گفته بودند توی یک شهر
بزرگ راحتتر کار پیدا میشود.
درست بود .کارهای موقت فراوان بودند ،اما جایی استخدام
نمیکردند.
در فیتیا مهاجرهای بسیاری زندگی میکردند و عدۀ زیادی
از آنها هم از ترکیه آمده بودند .کمال یکی از آنها بود .از
وقتی که بیکار شده بود ،در میدان مالم جنوبی ،شروع کرده
بود به گل فروشی .در عرض دو سال صاحب دکّۀ خود شده
بود و یک نفر را هم استخدام کرده بود.
کمال متوجه شده بود که در میدان شهروندی گلفروشی
نیست و به الیا پیشنهاد کرد که شریکی یک گلفروشی باز
بکنند .کردند.
موفقیتی غیرمترقبه بود.
در عرض فقط یک سال صاحب یک چادر بزرگ شده بودند
و دو نفر را هم استخدام کردند.
دوباره زندگی به او لبخند زد .کریستینا هم یک کار پیدا
کرد ،به عنوان آموزگار در مدرسۀ وُربی ،2جایی که
مشکالتش بیشتر از تعداد بچهها بود .اما او سوئدی بود.
عاشق حل کردن مشکالت .پسرها دوستان جدیدی پیدا
کردند ،غصه مثل یک گربۀ خانگی پیر ،آرام آرام ،خوابیدن
گرفت.
گلفروشی کار سنگینی بود .الیا باید هر روز صبح ساعت
چهار از خواب بلند میشد و میرفت به سالنهای اُشتا3
برای خریدن گل .بعد باید خیمه را علم میکرد ،نیمکتها
و قفسههای خیمه را میبست ،گلدانها را میچید ،همۀ گل
و گیاهها را.
1

Vårbyskolan
Årsta Hallarna

Fittja
یکی از حومه های دور شهر استکهلم
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پنجاه سالش بود ،اما کسی باور نمیکرد .خیلی پیرتر به نظر
میرسید .موهایش ریخته بودند ،کمرش خم شده بود و
قدمهایش آهستهتر .تنش درد میکرد .قلبش درد میکرد،
بدون این که بیمار باشد .در هر صورت دکترهای ساختمان
پزشکان در فرواِنگِن[ ]1هیچ بیماریای در او تشخیص
ندادند.
یک دیوانه به خیال این که او مسلمان است گفته بود:
«کمتر نماز بخون .کمرتو اذیت میکنه».
همکارش دیر کرده بود .دیگر این موضوع بیش از این که
استثناء باشد ،تبدیل به قاعده شده بود .به تنهایی شروع
کرد به پیاده کردن اجناس .پس از چند دقیقه یکی از دو
نفری که در استخدامش بودند رسید .یک مرد دراز و دیالق
بود از غنا که توانایی این را داشت که بدون عجله کردن،
سریع کار بکند.
الیا پرسید« :یوسف کجاس؟»
«من نمیدونم .احتماالً خودشم نمیدونه کجاس».
یاسر مشکل داشت.
چه کسی بود که مشکل نداشته باشد؟
باالخره یاسر بامشکل یا بدون آن پیدایش شد .رنگ پریده
و اصالح نکرده.
الیا پرسید« :کجا بودی؟»
یاسر پاسخ نداد.
بر پا کردن چادر یک ساعت و نیم وقت گرفت .بعد نوبت
قهوه خوردن بود.
میدان آرام آرام جان میگرفت .بوی قهوه آن دو نفر
بیسرپناه هم به چادر کشید .الیا از آنها دعوت کرد
بنشینند.
بدون این که حرف بزنند قهوه نوشیدند.
ماشین زباله دور معمول خود را زد .بعد یک دونده پیدایش
شد ،دختری جوان همراه با سگش .روی پلههای موندو[]2
نرمش کرد.
یاسر گفت« :امروز صبح راه مترو را پیدا نمیکردم».
این دیگر نوبر بود.
الیا پرسید« :چطور ممکنه؟»
Fruängen
Mondo

«همچین کار سختی نبود .جایی که بودم مترو نبود».
یکی از بیسرپناهها از نشستن خسته شده بود .بلند شد و
پاکشان به طرف دختر رفت .نشنیدند که به دختر چه گفت،
اما دخترک بلند خندید.
کریستینا هم یک بار همین طور خندیده بود .خیلی وقت
پیش بود .هر چند آتششان به خاموشی گرائیده بود اما
شبها کنار هم میخوابیدند.
الیا به کارگرانش گفت« :یه لحظه مراقب مغازه باشین».
هر دو یک صدا پرسیدند« :میخوای چه کار بکنی؟»
تا آن وقت اتفاق نیفتاده بود که گلفروشی را ترک بکند،
حتی برای قضای حاجت .در یک شیشۀ نسکافه میشاشید.
میخواد چه کار بکنه؟
هیچ کار.
میخواست یک لحظه آزاد باشد .امروز نمیخواست سنگ
را از کوه باال ببرد.
خورشید از الی ابرها سر کشید .بدن را گرم نمیکرد ،روح
را گرم میکرد.
دوری در میدان زد .فستفودی یونانی در محل کارش بود
الیا با خوشحالی گفت« :صبح بخیر گیورگُس».
گیورگُس باور نمیکرد .هیچ وقت ندیده بود الیا پرسه بزند.
«تولدته امروز؟»
«نه».
«پس چرا سر کاسبیت نیستی؟»
«امروز سیزیف تعطیل کرده».
قیافۀ یونانی طوری شد که انگار کسی پیچ توی سرش فرو
میکند.
«اوضات اون تو رو به راهه؟»
این را پرسید اما چون یک چوریزو [ ]3روی منقل داشت
میسوخت پاسخ چندان اهمیتی نداشت برایش.
الیا رفت به سمت ایستگاه جنوبی .گالسوبلیسک را دوباره
خراب کرده بودند .روی پلهها لیز بود و او با دقت قدم بر
میداشت .کمی آن طرفتر دو تا مجسمه دید ،با عالقه یکی
از تابلوهای برنجی را مطالعه کرد.

1

Chorizo

2
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یاسر طعنه زد« :مرخصی کوتاهی بود».
الیا با امید بر پا کردن نزاعی سر حال آورنده پاسخ داد:
«ببند اون چالهتو ،چون تو هیچی حالیت نیست».
و نفسش را بیرون داد.

فهمید که نام فوارۀ وسط پارک «چاه آفرودیت» است .نام
مناسبی بود .با کمی دقت میشد فهمید که زهدان زنی
است با شیاری واضح در میان .تابستانها از آن شیار آب
فواره میزد.
راضی از کشف خود ،به خنده افتاد .روی پلهها آلتی ظریف
از شیشه ،خودنمایی میکرد .پائینش یک زهدان از برنج
حکمرانی .آه ،بله.
مدت طوالنی نمیشد در پارک ماند .منطقۀ محصوری بود
در حکم محلی برای این که سگها خود را تخلیه بکنند .ده
تایی سگ آن جا بودند که ،مثل حیاط مدرسه ،سر و صدای
وحشتناکی به پا کرده بودند.
به سرعت از آن جا رفت.
حاال باید چه کار میکرد؟
بیکاری آسان نبود .قهوه که نوشیده بود .چه کاری باقی
مانده بود؟
همان موقع دلش برای مغازهاش تنگ شد ،برای مرافعههای
کوچکی که با کارگرانش میکرد ،برای مشتریهایش.
ناگهان همه چیز برایش روشن شد.
سیزیف سنگ را باال نمیغلتانید! آن سنگ زندگی بوده.
سیزیف سنگ را به میل خود میغلتانیده .احتماالً منظور
خدایان از مجازات همان بوده .در واقع مسئله عکس است.
این کار به روزهایش معنی میبخشیده.
او با گامهای محکم برگشت به طرف فستفودی یونانی و
یونانی به طور جدی نگران شد.
«هنوز داری در میری از کار؟»
الیا گفت« :مردهشور ترا ببرن با اون سیزیف».
«چت شده؟»
الیا بدون این که عصبانی باشد ،تظاهر به عصبانیت کرد و
ادامه داد:
«مردهشور همۀ اسطورهها رو ببرن .تنها کاری که ما بلدیم
اینه که در موردشون دچار سوءتفاهم بشیم».
بعد تندی برگشت به مغازهاش و وقتی وارد شد از روی لذت،
نفسی عمیق کشید.
زندگیش همین مغازه بود ،همین گلها ،همین چادر که
باید هر روز بر پا میکرد و دوباره جمع میکرد .سیزیف یا
غیرسیزیف ،انسان باید بار زندگیش را به دوش میکشید.

تئودور کالیفاتیدس Theodor Kallifatides
تئودور کالیفاتیدس در سال  1936در روستای مالئی یونان
متولد شد .در سال  1956در آتن ضمن تحصیل تئاتر و کار
بازیگری دورۀ  27ماهۀ سربازی را هم طی کرد .در سال
 1964به سوئد مهاجرت کرد .در سوئد ابتدا کارهایی چون
ظرفشوئی و پخش روزنامه داشت همزمان که برای آموختن
زبان سوئدی استریندبری میخواند و فلسفه تحصیل
میکرد .سال  1967از دانشگاه استکهلم موفق به گرفتن
لیسانس فلسفۀ شد .در سال  1967تا  1969به تدریس
فلسفه در مدرسۀ بینالمللی ویگبیهلم پرداخت و از 1969
تا سال  1972استاد فلسفۀ کاربردی در دانشگاه استکهلم
بود .از آن پس تا سال  1976دبیر تحریریۀ مجلۀ ادبی
بونییر بود .سال  1995به سمت رئیس پن سوئد برگزیده
شد.
تئودور کالیفاتیدس نخستین اثر خود را که دفتر شعری بنام
خاطرات تبعید بود را در سال  1969منتشر کرد .تا به حال
بیش از  40اثر شامل رمان در ژانرهای متفاوت ادبی،
مجموعۀ داستان ،مجموعۀ شعر و ترجمه از او منتشر شده
است .یکی از مسائل محوری بسیاری از آفرینشهای تئودر
کالیفاتیدس ،مسئلۀ مهاجرین در سوئد است که در این
زمینه میتوان رمانهای« :خارجیها ،»utlänningar
«سرزمینی جدید پشت پنجرهام Ett nytt land
 »utanför mitt fönsterرا مثال زد.
کالیفاتیدس در سوئد نویسندهای است محبوب که تا به
حال  12جایزه و بورس مهم ادبی دریافت کرده و آثارش
عالوه بر یونانی به زبانهای دانمارکی ،انگلیسی و فرانسه
ترجمه شده است.
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سرباز سومی« :به درک! فکر می کنی خودم نمی دونم؟»
سرباز اولی« :هی جورج! نمی تونی یه چیزی به این آقا بدی
تا شیکمشو راست و ریس کنه؟»
شراب فروش عبرانی« :فهمیدم .همین الساعه!» {سرباز
سومی فنجانی را که شراب فروش عبرانی درست کرده مزه
مزه می کند}.
سرباز سوم« :هی؟! چی این تو قاطی پاتی کردی؟چیپس
شتر1؟»
شراب فروش عبرانی« :سرکار ،بره پایین ،میزون میزونت
می کنه».
سرباز سومی« :تا حاال بدتر از این نبودم».
سرباز اولی« :شانسِتو امتحان کن .چند وقت پیش همین
جورج منو خوب خوب کرد».
شراب فروش عبرانی« :حال شما خیلی بد بود سر کار .من
می دونم چی به درد معده ی خراب می خوره{ ».سرباز
سوم فنجان را می نوشد}.
سرباز سوم« :یا عیسی مسیح» {صورتش را به هم می
کشد}.
سرباز دومی« :زنگو عوضی زدی!»
سرباز اولی« :ای! نمی دونم .امروز که خیلی هم خوب بود
اونجا».
سرباز دومی« :چرا از روی صلیب نیومد پایین؟»
سرباز اولی« :اون نمی خواست از روی صلیب بیاد پایین.
آخه نقشش این نبود».
سرباز دومی« :تو یه نفرو نشون بده که نخواد از روی صلیب
پایین بیاد».
سرباز اولی« :لعنتی! تو هیچی در این مورد نمی دونی .از
جورج بپرس .اون می خواست از روی صلیب بیاد پایین
جورج؟»
شراب فروش عبرانی« :آقایون! خدمتتون بگم که من نه
اونجا بودم و نه هم که هیچ عالقه ای به این موضوع دارم».
سرباز دومی« :گوش کن .من از این جور آدما زیاد دیده ام.
هم اینجا و هم خیلی جاهای دیگه .یکیو به من نشون بده
که به وقتش ،نخواد از روی صلیب پایین بیاد .منظورم اینه

ارنست همینگوی

امروز آدینه است
برگردان :شیوا شکوری
سه سرباز رومی ،ساعت یازده شب در نوشگاه مشغول
نوشیدن اند .دور تا دور دیوار بشکه چیده شده است .عبرانیِ
شراب فروش پشت پیشخوان چوبی است .چشم های سه
سرباز رومی کمی لوچ هستند.
سرباز رومی اول« :تو قرمزو امتحان کردی؟»
سرباز دومی« :نه! نکردم».
سرباز اولی« :بهتره امتحان کنی».
سرباز دومی« :باشه .جوررج! ما یه دور قرمز می خواهیم».
می فروش عبرانی« :بفرمایین آقایان! از این خوشتون میاد».
کوزه ا ی گلی را که از یکی از بشکه ها پر کرده پایین می
آورد« .اینم یه شراب کوچولوی مرغوب».
سرباز اولی« :از خودتم پذیرایی کن ».برمی گردد به سوی
سرباز رومی سوم که به بشکه ای تکیه داده است« .تو دیگه
چته؟»
سرباز سومی« :دل و روده ام درد می کنه».
سرباز دومی« :از بس آب خوردی».
سرباز اولی« :یه کم از این قرمز امتحان کن».
سرباز سومی« :نمی تونم از این لعنتی ها بخورم .معده ام
ترش می کنه».
سرباز اولی« :تو خیلی وقته که اینجا مونده ای».
1

«چیپس شتر» یک واژه ی اسلنگ امریکایی است .کنایه از
بدمزگی و بدطعمی دارد.

3d Soldier—Hey, what you put in that, camel
?chips
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سرباز دومی« :مگه من درست کنارش واینستاده بودم؟»
سرباز اولی« :خوشگله».
سرباز دومی« :قبل از این که اینا با هم آشنا بشند من دختره
رو می شناختم{ ».او چشمکی به شراب فروش می زند}.
سرباز اولی« :من اونو دور و اطراف شهر دیده بودم».
سرباز دومی« :اون قبال یه عالمه چیز میز داشت .این مرده
هیچ وقت براش شانس نیاورد».
سرباز اولی« :ای! اون خوش شانس نیست .ولی امروز به
چشم من اونجا خیلی خوب اومد».
سرباز دومی« :تکلیف دارو دسته ش چی میشه؟»
سرباز اولی« :ای! اونا محو شدن .فقط زنا به پاش وایسادن».
سرباز دومی« :جمعیت همچین که دیدن داره می ره باال
زرد کردن .هیشکی دلش نمی خواست جای اون باشه».
سرباز اولی« :زنا خوب به پاش وایسادند».
سرباز دومی« :آره .خوب وایسادن».
سرباز رومی اولی« :دیدی چه جوری نوک نیزه ی اسقاطی
رو بش زدم؟»
سرباز دومی« :یه روزی واسه همین تو دردسر میفتی».
سرباز اولی« :این دیگه کم ترین کاری بود که می تونستم
واسش بکنم .ولی بهت بگم امروز اونجا خیلی به چشمم
اومد».
شراب فروش عبرانی« :آقایان! می دونین که دیگه باید
ببندم».
سرباز اولی« :فقط یه دور دیگه».
سرباز دومی« :فایده اش چیه؟ اصال نمی گیردت .بزن بریم».
سرباز اولی « :فقط یه دور دیگه».
سرباز رومی سوم {از کنار بشکه بلند می شود« }.نه بی
خیال .بیا بریم .من امشب تو جهنم ام».
سرباز اولی« :فقط یه دور دیگه».
سرباز دومی« :نه! بیا .ما داریم میریم .شب به خیر جورج.
پول شو بذار به حساب».
شراب فروش عبرانی« :شب به خیر آقایان{ ».او کمی نگران
به نظر می آید« }.سرکار! نمیشه دست کم یه چیزی تو ی
حساب بذارین؟»
سرباز دومی« :مزخرف نگو جورج .چارشنبه روزِ حسابه».

که به وقتش .اگه پیداش کردی من حاضرم به جاش برم
باالی صلیب».
سرباز اولی« :به نظر من امروز خیلی خوب بود اونجا».
سرباز سومی« :اون که خوب بود».
سرباز دومی« :بچه ها شما نمی دونین من دارم راجع به
چی حرف می زنم .من نمی گم اون خوب بود یا نه .منظورم
اینه که همچین که اولین میخو بش زدن دیگه هیشکی
حتی اگه می تونست هم جلوی کارو نمی گرفت».
سرباز اولی« :جورج به حرفاش گوش دادی؟»
شراب فروش عبرانی« :نه سرکار! من هیچ عالقه ای به این
چیزا ندارم».
سرباز اول« :من از بازی و اجراش حیرت کردم».
سرباز سومی« :من اون جایی رو که به میخش کشیدن
دوست نداشتم .می دونی حالتو بد می کنه».
سرباز دومی« :این که خیلی بد نبود ،مثل وقتی که روی
دست بلندش می کردند ،نبود{ .با کف دست هایش ادای
بلند کردن را در می آورد }.وقتی روی دوش می کشیدنش
خیلی ضایع بود».
سرباز سومی« :حال بعضی خیلی بد شده بود».
سرباز اولی« :فکر می کنی من ندیدم؟ خیلیاشونو دیدم.
بهت بگم امروز کارش خیلی خوب بود».
{سرباز رومی دوم لبخندی به شراب فروش عبرانی می
زند}.
سرباز دوم« :تو هم که یه مسیحی درست و حسابی هستی،
گنده بک»
سرباز اولی« :مطمئنا .اگه راست می گی برو دستش بنداز.
ولی وقتی من یه چیزی بهت می گم گوش کن .اون امروز
خیلی خوب بود اونجا».
سرباز دومی« :بازم شراب می خواین؟» {شراب فروش نگاه
منتظرش را باال می اندازد .سرباز سومی با سری پایین
انداخته نشسته است .به نظر خوب نمی آید}.
سرباز سوم« :من نمی خوام».
سرباز دومی« :جورج! فقط برای دو نفر{ ».شراب فروش
کوزه ای کوچک تر از اولی می آورد .او به سمت جلو به
پیشخوان چوبی تکیه می دهد}.
سرباز رومی اولی« :تو دوست دخترشو دیدی؟»
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سرباز اول اشاره به این نکته می کند که مرد جوان روی
صلیب خیلی خوب بود و سرباز دوم اشاره می کند که تو
یک نفر را نشان بده که برود روی صلیب و نخواهد که پایین
بیاید .یعنی که این یک نشانه ی دروغین است .یعنی که
عده ای از رنج و درد او منفعت می برند .سرباز سوم هم
حالش خوب نیست و از دیدن صحنه تئاتر احساس عذاب و
در جهنم بودن می کند و می گوید از به صلیب کشیدن
احساس خوبی ندارد و حالش بد شده است.
سرباز دومی به سرباز اولی می گوید آن نیزه ای که تو به
مرد جوان روی صلیب زدی بعدها کار دستت می دهد و او
می گوید من نیزه زدم که زودتر از درد و رنج خالصش کنم
و سرباز دیگر اشاره به ترسو بودن پیروان مرد جوان می کند
که هیچ کدام شان حاضر نشدند او را از صلیب پایین بکشند
ولی زن ها او را ترک نکردند و همچنان پایین صلیب منتظر
او نشستند.

شراب فروش« :اشکالی نداره سرکار .شب به خیر آقایان!»
{سه سرباز رومی از در خارج می شوند و به خیابان می
روند{ }.بیرون در خیابان}.
سرباز دوم« :این جورج هم مثل بقیه شونه».
سرباز اولی« :نه ،جورج بچه با حالیه».
سرباز دومی« :تو امشب همه رو با حال می بینی».
سرباز رومی سوم« :بزن بریم پادگان .من توی جهنم ام».
سرباز دومی« :تو زیادی اینجا مونده ای».
سرباز سومی« :نه فقط هم این نیست .توی جهنم ام».
سرباز دومی « :نه .تو زیادی اینجا مونده ای .فقط همین».
پرده پایان فرو می افتد.

نگاهی به داستان امروز آدینه است اثر ارنست
همینگوی
تهیه کننده :شیوا شکوری

نام داستان «امروز آدینه است» سمبلی است از آدینه ی
خوب 1که همان روز به صلیب کشیدن عیسی مسیح است
و همان روزی که نجات دهنده ی انسان هاست .عنوان
داستان به زبان حال است که همان تازه بودن و تاثیر آن
آدینه ی نجات بخش را در زمان حال نشان می دهد.
برخورد این سه سرباز و میخانه دار یهودی استعاره ای است
از سخنان عیسی مسیح که به یارانش می گوید« :من برای
این اینجا هستم که میان شما تفرقه است ».و این تفرقه را
همینگوی در گفتگوی این چهار نفر به خوبی نشان می
دهد .او از یک واقعه ی تاریخی به شکل یک داستان
امروزی و ساده استفاده کرده است.
داستان با چند گفتگوی ساده پیش می رود ولی در باره ی
یک اتفاق وحشتناک است که دنیا را تحت تاثیر خود قرار
داده است.
در آخر داستان ،سرباز سوم که ضعیف و مریض احوال است
می گوید برگردیم به پادگان .سرباز دوم می گوید تو حالت
بده چون زیاد اینجا مانده ای .سرباز سوم دوباره می گوید

این داستان از مجموعه داستان های کوتاه «مردان بدون
زنان» است که در شانزده می هزارو نهصدو بیست وشش
در اسپانیا چاپ شد .خود همینگوی این داستان را در ژانر
داستان کوتاه نمی داند و در ژانر دراما یا نمایشنامه تعریف
کرده است.
چکیده داستان
یک پرده ی تئاتر است که بیرون از صحنه ی تئاتر و پس
از پایان تئاتر را نشان می دهد .در حقیقت نمایشنامه ای در
دل نمایشنامه ی دیگر است.
سه سرباز رومی ساعت یازده شب به میخانه ی یک یهودی
می روند و بعد از سفارش شراب روبه روی جورج میخانه
دار راجع به آنچه در روزشان گذشته حرف می زنند .آن
ها یک گفتگوی جدلی دارند در باره ی مرد جوانی که شاهد
به صلیب کشیدنش بوده اند .می گویند که او چقدر خوب
و شجاعانه روی صلیب رفتار کرده است .صدای جرج در
این جدل بسیار بی تفاوت ،بی توجه و بی عالقه است.

Good Friday

1
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سبک همینگوی
همینگوی از کاربرد صفت ها پرهیز می کند و اعتقاد دارد
که بدترین کار یک نویسنده تزریق رمز و راز به داستانی
است که اصال رازی ندارد .او می گوید نویسنده های ضعیف
عاشق این اند که صفحه ها را با توضیحات استوره ای و رمز
و راز دار پر کنند و جوری با داستان شان ربط بدهند و این
نوعی دروغ پردازی است .زبان او بسیار طبیعی است و از
تکرار برای سایه انداختن یک بخش بر کل داستان استفاده
می کند .زبان او ساده است و کوتاه .تالشی هم برای پیوند
جمله ها به هم نمی کند .زبان او شاعرانه و نرم و لطیف
نیست ،بلکه زبانی هوشمندانه و با دیسیپلین است که
تسخیر خشونت و ویرانگری است.
در داستان های همینگوی نگرانی و اضطراب دیده نمی
شود ،ولی با در کنار هم قرار دادن لذت از طبیعت یا در
کنار هم بودن و با استفاده از بسط جمله ها و فرافکنی
حیرت و خوشی به هوشیاری فرد ضربه ای می زند .در
داستان های او هیچ گاه گفته نمی شود که شخصیت
خوشحال است یا اندوهگین یا خشمگین .او با توصیف
طبیعت یا آنچه در اطراف شخصیت است به شما کمک می
کند تا حال شخصیت را درک کنید .مثال در همین داستان
«امروز آدینه است» از حال بد سرباز سوم ،محیط میخانه و
بی تفاوتی میخانه دار شما پی به احوال شخصیت ها می
برید.
او با توصیف واضح اشیا در خواننده احساسی را برمی انگیزد،
ولی احساس یا توفانی را که در فرد تغییری بوجود می آورد
نشان نمی دهد و احساسات شخصیت ها را مستقیم بیان
نمی کند .همینگوی کلماتی را استفاده می کند که
بیشترین تاثیر را در روح بگذارد و قهرمانانش درایجاد به هم
ریختگی و آشوب ذهنی با تجربه اند .با این که شخصیت
های داستانی او احساسات خود را کامل بیان نمی کنند و
همیشه کنترل شده حرف می زنند ،خواننده آن ها را
احساس می کند.
به قول جیمز جویس« :در پشت سبک همینگوی بسیار
بیش از آنی که مردم می فهمند وجود دارد».

نه .موضوع این نیست .من توی جهنم ام .باز سرباز دوم
اشاره می کند که نه تو زیاد اینجا مانده ای.
همه ی این گفتگوها نشان می دهد که سرباز دوم به حس
و ضعف و رنج سرباز سوم بی اعتناست و ارزشی برای او قایل
نیست .به بیانی حس عشق و دلسوزی وجود ندارد و از
سویی به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح هم یک بازی
فیکس شده و از قبل تعیین شده است و اتفاقی نیست که
روح و روان سرباز سوم را به هم بریزد.
در این داستان هم مثل بیشتر داستان های همینگوی
برخورد با مرگ ،کمبود عشق و محبت و دلسوزی موضوع
اصلی است .در این داستان یک قهرمان با ویژگی خاص
وجود ندارد ،بلکه همگی شخصیت ها مثل هم اند و یک
خاصیت همگانی و عمومی دارند .کدی هم در میان ارتباط
ها و معنای آن وجود دارد .در داستان مرتب تکرار می شود:
« تو حالت بده چون زیاد اینجا مانده ای».
کد داستان بنا بر موقعیت است که از زبان یکی از شخصیت
ها به دلیل رد عمیق نگاه کردن به درون طرف مقابل آورده
می شود .در داستان مردها نقش اصلی را دارند و موضوع
خشونت و بی احترامی به مرگ مطرح است .خواننده
اطالعات بسیار کمی از شخصیت ها دارد ،ولی وارد برخورد
و چگونگی نگاه آن ها به موضوع خشونت و مرگ می شود.
زنده ها می خواهند از نگاه کردن عمیق به مرگ طفره بروند
به بیانی می خواهند زندگی کنند.
مرگ واقعیتی است که کینه توزانه مقابل زندگی و عشق
ایستاده است .مرگ حتمی است ولی عشق و زندگی موقتی
است و بعدا تغییر می کند.
نوشیدن الکل تنها چیزی است که رنج را دور می کند و
باعث فراموش کردن آن می شود .در داستان یکی از سربازها
می گوید ،بیا بریم .هر چی بخوری نمی گیردت .یعنی که
شرابش تاثیرگذار نیست.
داستان بی هیچ اشاره ای به نام عیسی راجع به اسطوره ی
به صلیب کشیدن عیسی مسیح است که رفتار حواریون و
خیانت یهودا را زنده می کند .دنیای داستان تاریک و ناامید
کننده است.
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میگیرد ،هم آخرین ادای احترام به متوفی و نشان
دادن همدردی با بازماندگان است .این همه اما به وداع
کمکی نمیکند ،مراسم خاکسپاری برای این کار
ساخته نشده است.
حضور هنگام مرگ کمک میکند .حتی دیدار با پدر
که مرده بود ولی هنوز ماموران کفن و دفن تروتمیزش
نکرده بودند .هنوز چشمها و دهانش را نبسته بودند و
وحشت مرگ در چشمهای از هم دریده و دندانهای
به هم قفل شده در ذهنم نقش بسته .مرگ این بود.
حتی وقتی که تروتمیزش کردند و روی برانکارد
خواباندند ،طوری که بیشتر شبیه پالستیک بود تا
موجودی ساخته شده از گوشت و پوست ،باز هم وجود
مرگ چنان به وضوخ نمایان بود که میدانستی وقت
وداع رسیده است.
اما دانستن این موضوع هنوز به معنای وداع نیست.
زمان باید کار خود را انجام دهد و در هر مورد هم به
شکل خاص خود عمل میکند؛ هر چه کمتر در
سالهای آخر پیش از مرگ با متوفی ارتباط داشته
باشیم وداع با او بیشتر طول میکشد و هر چه
ارتباطمان بیشتر بوده باشد ،این روند سریعتر پیش
میرود .با همسایهمان سالم علیک کمرنگی داشتم،
گاهی یکدیگر را به جامی شراب مهمان میکردیم؛
تابستانها او مرا روی بالکنش و زمستانها من او را
کنار بخاری دیواریم ،و چون صبح ها همزمان خانه را
ترک میکردیم ـ او به سمت نانوایی و من به طرف
کیوسک روزنامه فروشی ـ تقریباً هر روز در راه پله به
هم برمیخوردیم .وقتی فوت کرد بعد از گذشت چند
روز برایم روشن شد که دیگر برخوردها و دعوتها تمام
شده و او مرده است .از او خداحافظی کردم .البته
غمگین بودم ،اما غمی آرام .درد یک وداع کامل ،غم
وداع.
اما وقتی همسر سابقم فوت کرد ،وضعی کامالً متفاوت
پیش آمد .او با همسر دومش در چکسلواکی زندگی

برنارد شلینگ

هوش مصنوعی
برگردان گلناز غبرایی
1
همه مردهاند .زنانی که دوستشان داشتم ،دوستان،
برادر و خواهر و البته والدین ،خالهها و عموهایم .سالها
پیش اغلب به مراسم خاکسپاریشان میرفتم ،چون آن
وقتها نسل پیش از من در میگذشت ،بعد برای مدتی
به ندرت چنین مناسبتهایی پیش آمد ولی در
سالهای اخیر باز هم باید غالباً به مراسم خاکسپاری
میرفتم .حاال دیگر نوبت نسل ما شده بود.
مدتها فکر میکردم مراسم خاکسپاری به وداع با
متوفی کمک خواهد کرد .وداع باید باشد .از وقتی که
خبر فوت کسی را میشنویم تا زمانی که با او وداع
میکنیم مضطربیم .وداع موجب آرامش هر دو نفر،
خودمان و متوفی میشود.
اما مراسم خاکسپاری کمکی نمیکند؛ شاید اهمیت آن
را که از دست رفته ،به بازماندگان نشان دهد و حتی
موجب شود که کمی در آن معنا شریک شوند .خیال
عزاداران را که یکی دو ساعتی صرف شرکت در مراسم
کردهاند از محترمانه برگزار شدن آن راحت می کند،
یکی دو ساعتی که طی آن هم دید و بازدیدها صورت
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او هم پس از مرگش در زندگیم همان نقش قبل از آن
را داشت ،با او هم همان گفتگوهای ذهنی را دنبال
میکردم انگار بعد از گذشت مدتی دوباره همدیگر را
خواهیم دید .در زمان حیات آندریاس همیشه وحشت
داشتم که شاید یک باره اتفاقی موجب تیره شدن
روابطمان شود ،در حالی که حاال گفتگویم با آندریاس
فارغ از هر گونه نگرانی بود .دیگر نباید از هیچ
غافلگیری ،کشف یا فاش شدن رازی میانمان نگران
میبودم .دوباره بچه شده بودیم و من آرزو میکردم در
این شرایط بیگناهی رابطهمان همچنان ادامه یابد.
نه اینکه به دوام رابطه پس از فاش شدن یک راز شک
داشته باشم .آنچه را در زمان خود کرده بودم و حتی از
آن احساس شرم داشتم ـ که شاید نباید میداشتم
چون کارم ،عملی انسانی بود ،اما ترجیح میدادم که
نکرده باشم ـ آندریاس حتماً میفهمید و مرا هم
میبخشید .شاید حتی میگفت چیزی برای بخشش
وجود ندارد و بعضی اتفاقات بد در زندگی میافتد و من
هم چون او فقط قربانی هستم .در اصل مطمئنم که
آندریاس همینها را میگفت و دستش را روی شانهام
میگذاشت .اصالً وقتی با هم در راه بودیم همیشه چند
قدمی را اینطور میرفتیم ،در سکوت و دست او بر
شانهام ،بعد حتماً میخندید همان خندهی دوستانه و
هوشیارانه و موضوع صحبت را عوض میکرد.
چرا از فاش شدن راز میانمان وحشت داشتم در حالی
که نباید اینطور میبود؟ راحتترین کار این نبود که
خودم اتفاقی را که آن وقتها افتاد به آندریاس
میگفتم؟ همیشه جزو برنامهام بود،اما هر وقت که با
هم بودیم به نظرم میرسید که خیلی از آن ماجرا دور
شدهایم ،خیلی گذشته ،به حال و هوامان یا موضوع
گفتگومان نمیخورد و یا هیچ دلیل مشخصی وجود
ندارد که حاال در موردش حرف بزنم .بارهای پیش هم
نتوانسته بودم در موردش حرف بزنم ،پس چرا حاال باید
شروع کنم؟ به این ترتیب سالها گذشت و من

میکرد و پس از فوت او هم همانجا مانده بود .ما
رابطهی خوبی با هم داشتیم و سالی دو بار همدیگر را
میدیدیم .بهار آنجا ،پاییز اینجا و بعد از مرگ او مدتها
تصور میکردم که هنوز زنده است و فقط در جای
دوری زندگی میکند .او در آپریل فوت کرد ،چند هفته
پس از مسافرتم به آنجا و در ماههای پس از آن وجود
او در زندگیم فرقی با سالهای گذشته نکرد .همیشه
به او فکر میکردم  ،به یاد تجربیات مشترکمان،
کارهایی که کرده و حرفهایی که زده بودیم ،میافتادم.
به حرفهایی که میخواستم اکتبر وقتی میآمد ،به او
بگویم ،فکر میکردم و حتی در ذهن به خود میگفتم
و در تمام این مدت او را به وضوح جلوی چشمم
میدیدم ،طوری که تصور مرگ او برایم چیزی ذهنی
و خیالی به نظر میرسید .زمستان شده بود که فهمیدم
باید با او خداحافظی کنم و این خداحافظی تا اپریل
سال بعد طول کشید .پس از این وداع طوالنی مدتها
غمگین بودم .در اصل میشود گفت که خداحافظی
کامالً تمام نشد و هیچ وقت هم کامالً به پایان نخواهد
رسید.
2
از دوستم ،آندریاس اصالً نمیخواستم خداحافظی
کنم .او را هم پیش از مرگش به ندرت میدیدم .پس
از بازنشستگی آپارتمان کوچکی در بایرن خریده بود و
در نزدیکی پسرش ،توماس زندگی میکرد .من در
برلین مانده بودم .گاهی در بایرن به گشت و گذار
میرفتیم و گاهی با هم در برلین به چندین اپرا و
کنسرت سر میزدیم و بعضی وقتها هم در میانهی راه
در کاسل به دیدن نمایشگاه داکومنتا میرفتیم و یا در
بایروت در جشنی شرکت میکردیم .ایامی که با هم
میگذراندیم زنده ،شاد و خودمانی بودند .ما دوستان
دوران کودکی بودیم.
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سعی کردم منصرفش کنم .مگر در مورد اعضای سابق
اشتاسی که هیچ اعتمادی به آنان نبود ،نخوانده بودیم؟
در مورد نامطمئن بودن پروندههایی که در آن
فرماندهان و ماموران باالمرتبه متعهد نشان داده
میشدند در حالی که سعی میشد جاسوسان و آنها
که مورد جاسوسی قرار گرفته بودند به اعمال و گفتاری
متهم شوند که نه گفته و نه کرده بودند؟ در مورد
اتهامات و محاکماتی که بر اساس پروندهها به سختی
پیش میرفتند و هیچ نتیجهای جز بر هم خوردن روابط
میان انسانها نداشتند؟ و از همهی اینها مهمتر :مگر
آندریاس خودش اگر میخواست ،نمیتوانست
پروندهاش را ببیند؟ نباید به خواست او احترام
میگذاشتیم؟
اما سؤاالت و خواهش من فقط اورا مصممتر کرد.
برایش موضوعی شخصی بود؛ یکجور میل به قربانی
نشان دادن بر اساس مد روز .انگار مدال افتخاری باشد،
شاهدی بر یک عمل قهرمانانه .اگر کسی در زندگی به
جایی نرسیده باشد ،میخواهد حداقل قربانی باشد.
قربانی همیشه از ظلمی که به او شده رنج برده و به
همین دلیل خود نمیتواند ظالم باشد .قربانی کسی
است که دیگران به خاطر ظلمی که به او کردهاند،
گناهکارند و او خودش حتماً معصوم است .لنا در زندگی
به جایی نرسیده بود حاال اگر خودش هم قربانی نبوده،
الاقل میتوانست دختر یک قربانی باشد .خوب میشد
اگر میتوانست بگوید «:پدرم به دلیل اعتقادات
سیاسیاش به زندان افتاد .بعد از آزادی امکان کار
کردن به عنوان ی ک ریاضیدان را پیدا کرد ولی مرتب
تحت نظارت بود».
خودم را با این فکر آرام کردم که برای او دست پیدا
کردن به پروندهی آندریاس غیرممکن خواهد بود.
پروندهی شخصی که فوت شده قاعدتاً در دسترس
نیست ،هر چند فرزندان آن شخص اگر بتوانند ثابت
کنند که برای افشای بعضی نکات در رابطه با  DDRبه

نفهمیدم چرا ترسی را که نباید میداشتم ،دارم .ولی
این را که چرا آن وقت قضایا اینطور پیش رفت،
میفهمیدم و او همیشه آن را که من میفهمیدم درک
میکرد.
در هر صورت به هر دلیلی که وحشت داشتم  ،پس از
مرگ او خیالم راحت شد که دیگر موردی برای ترس
وجود ندارد .به زندگی بعد از مرگ باور نداشتم .از آنچه
آندریاس بر روی زمین مطلع نشده بود ،در بهشت یا
جهنم هم سر درنمیآورد .دوستی ما پایدار میماند و
همانطور که در دوران پیش از مرگ او در ذهن و
دیدارهامان زنده بود پس از مرگش در ذهنم به زندگی
خود ادامه میداد ،اما فارغ از ترس و نگرانی .مرگ
آندریاس آرامشبخش بود نه اضطرابآور .چرا باید با
آندریاس وداع میکردم؟
3
نه! دوستی ما فقط در ذهن من ادامه نداشت .دختر
آندریاس را کمی پس از تولدش دیده و در جریان بزرگ
شدناش بودم و از او خوشم میآمد .وقتی پس از مرگ
زودرس پاوال ،همسر آندریاس به دیدار او ،لنا و توماس
میرفتم یا وقتی او از بایرن به برلین میآمد ،دخترش
که همینجا مانده بود همیشه حضور داشت .وقتی من
و آندریاس با هم قدم میزدیم همیشه بعدش میرفتیم
نزد او تا با هم شامی بخوریم و یا اول با هم قدم میزدیم
و بعد دو نفری شام میخوردیم .پس از مرگ آندریاس
گاهی برای شام یا کنسرت با هم قرار میگذاشتیم و یا
با هم قدمی میزدیم؛ اوایل این من بودم که زنگ
میزدم اما کمی بعدتر او قرار میگذاشت .وقتی با هم
بودیم همیشه آندریاس هم تا حدی حضور داشت و به
این ترتیب دوستی ما فارغ از هر گونه نگرانی ،معصومانه
و محفوظ در جایی گرم و نرم ادامه داشت.
تا اینکه به سر لنا زد برود سراغ پروندهی آندریاس در
آرشیو اشتاسی ـ سازمان امنیت DDRـ.
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داشته باشد .تحقیقاتی علمی دربارهی روند آغاز
سایبرنتیک و انفورماتیک در  DDRکه در عین حال با
آن بتواند به پروندهی پدرش هم دست پیدا کند .همراه
با یکی از همراهانش ،ریاضیدانی بیاستعداد که
استعدادش بیشتر در زمینهی خودنمایی بود ،تقاضایی
به یک انسیتوی تحقیقاتی بر مبنای بررسی فعالیتهای
سیاسی سایبرنتیک و انفروماتیک در  DDRتسلیم
کردند و در آن مدعی شدند که میخواهند روی نیت
سیاسی بنیانگذاران این طرح کار کنند و در کنار باقی
بررسیها تصمیم دارند با چند تن از بنیانگذاران همین
انسیتو که در قید حیات هستند مصاحبه کنند و در
عین حال پروندهی آنهایی را که فوت شدهاند ،ببینند.
پیش از دادن تقاضا ،لنا مودبانه و رسمی از من خواست
که با مصاحبه موافقت کنم و پرسید که میتواند اسم
مرا هم در تقاضا بیاورد یا نه.

بررسی پرونده نیاز است ،مدارک در اختیارشان قرار
خواهد گرفت .برای این کار باید بتوانند یک دلیل
محکم ارائه دهند .لنا چه چیزی در دست داشت؟
آندریاس مثل من ریاضیدان بود .پس از برپا شدن
دیوار تالش کرد تا فرار کند ،دستگیر ،محاکمه و
محکوم شد .اما پس از چهار سال زندان و یک سال کار
در کارخانه به آکادمی علوم بازگشت .او یک ریاضیدان
درجه یک بود و نمیشد به همین سادگی از او صرف
نظر کرد .هر دوی ما در دهه ی شصت ستارگان
انفورماتیک و سایبرنتیک  DDRبودیم .تمام تحقیقات و
دستاوردهای آلمان شرقی مدیون من و اوست .پس از
آزادی ،آندریاس نتوانست ریاست انسیتو سایبرنتیک را
به عهده بگیرد ،بلکه مرا به این سمت گماشتند .اما
وقتی او هم به انسیتو پیوست من هر طور که میشد
به پیشرفتش کمک کردم و گمان کنم ریاست زیاد هم
برایش مهم نبود .سالهای زندان و کار در کارخانه
ساکتش کرده بود ،دیگر در رابطه با برنامهریزی و شکل
دادن به کار تصور و ایدهای نداشت و فقط میخواست
او را به حال خود بگذارند تا به تحقیقاتش بپردازد.
نتیجهی کارش فوقالعاده بود .انتشار این تحقیقات در
رژیم  DDRبه طور کلی تحت عناوین گوناگون و در
انستیتوی ما به نام من و او حتی در خارج هم تا حدی
معروفمان کرد.
حاال لنا میخواست چه حادثه یا رویکردی را در رژیم
 DDRافشا کند ،چه دلیل قانع کنندهای میخواست
ارائه دهد؟
تقاضای بازدید از پرونده هم به همین دلیل رد شد،
اما او ولکن معامله نبود .مثل بسیاری از همنسالنش
تاریخ و فلسفه خوانده بود و باز هم مثل خیلی از آنها
که از آلمان شرقی آمده بودند به کارهای موقتی
پرداخته بود .از این پروژه به آن پروژه .کاری نیموقت
برای نیمی از سال ،حتی کار ربعوقت برای ربعی از سال
و از این همه خسته بود .میخواست پروژهی خودش را

4
با هم قراری گذاشتیم .من قول همکاری دادم به
شرطی که او به احترام آندریاس از دیدن پرونده
منصرف شود .کمی چانه زد ولی باالخره قبول کرد.
باالخره مصاحبه با من از دیدن بیشتر پرونده به پروژهی
او کمک میکرد.
من هم راضی بودم ،توانسته بودم دوستی خود و
آندریاس را نجات بدهم .دیگر هیچ سایهای تصویر
روابطمان را تیره نمیکرد .آنچه کرده بودم همانطور
قابل فهم و بخشش باقی میماند ،یک قدم کوچک
اشتباه ،یک بیراهه در مسیر هموار دوستی مان.
به راستی چه کرده بودم! آندریاس در غرب خوشبخت
نمیشد .او انسانی خوشقلب ،غمخوار و اهل خانه و
خانواده بود و اصالً برای زندگی آرام در  DDRکه در آن
به جای پول و شهرت خانواده و دوستان مطرح باشند،
ساخته شده بود؛ خانه و کلبهی ییالقی ،کتابی خوب و
فیلمی جذاب ،تئاتر و کنسرت .با پاوال کمی قبل از فرار
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آندریاس شکی به من نکرد چون فقط تصادفاً از وجود
چنین ماشینی مطلع شده بودم .خیلیهای دیگر هم
میتوانستند از وجود این ماشین مطلع باشند چون فیوز
گاراژ بر اثر رعد و برق سوخته بود و در گاراژ برای نصف
روز باز مانده بود.
واقعاً نمیدانم که تصمیم به ماندن در  DDRداشت یا
نه .وقتی از او پرسیدم که دیگر همه چیز تمام شده بود
و او فقط شانه باال انداخت که حاال دیگر این حرفها
چه معنایی دارد.
من پای پلیس را به این بازی باز کردم  ،چون
میخواستم او را نگه دارم؛ به خاطر خودش و در عین
حال چون نمیخواستم دوستم را از دست بدهم .وقتی
در زندان بود هر وقت امکانش را داشتم به مالقاتش
میرفتم ،در اولین فرصت ممکن او را به انسیتو آوردم،
آدم خودرایی بود وهر وقت مشکلی برایش پیش
میآمد ،من از او حمایت کردم .فکر میکنم اگر در
موردش گناهی مرتکب شده باشم ،بارها و بارها
جبرانش کردهام.
اصالً نمیدانم که اسم من هم در پروندهی او آمده یا
نه .به عنوان همکار حتماً .اگر یک  IMروی پرونده
باشد ،به این معناست که او هم در مورد من و
دوستیمان گزارش داده .اما نباید به این معنا باشد که
به عنوان آن خبرچین ناشناس شناسایی شدهام .شاید
نباید از بررسی پرونده توسط لنا وحشتی داشته باشم.
البته اگر در مورد نطق یکی از اعضای رتبه باالی حزب
در مراسم اعطای مقام ریاست انسیتو به من و اشارهاش
به دالیل محکم در اثبات وفاداریم به نبرد طبقاتی
چیزی نیامده باشد.

ناموفقش آشنا شده بود .آن وقتها هنوز به این نتیجه
نرسیده بودم که این دو برای هم ساخته شدهاند ولی
جفت هم بودند .چند هفته پس از آزادی با هم ازدواج
کردند و شادترین و عمیقترین رابطهی زناشوییای را
داشتند که دیده بودم .روز مراسم ازدواج را هیچ وقت
فراموش نمیکنم .یک روز درخشان تابستانی بود که
علیرغم تصمیم به ازدواج هولهولکی ،نگرانی والدین از
آینده ،دوستان شاد و شلوغ پاوال با شلوار جین و دامنهای
نایلونی توردار ،چند نفرشان هم با بچه ،چند تا از همکاران
آندریاس در کارخانه که حالتی آرام و محتاط ،کت و شلوار
مشکی و زنهایی با موهای پف کردهی بلوند داشتند ،طعم
شامپانی ارزان شیرین و بعد آبجو همراه با ساالد روسی و
سوسیس ،عالی از کار در آمد و ما با زندگی و کشورمان

آشتی کردیم .من شاهد داماد بودم.
نه ،آندریاس در غرب خوشبخت نمیشد و شکست
خوردن طرح فرار برایش فرصت بود .طبیعتاً بهتر
میشد اگر خودش از این طرح صرف نظر میکرد .در
برابر دادگاه هم مدعی شد که خودش منصرف شده،
همهی برنامهریزیها را متوقف کرده و فقط اثراتش را
از میان نبرده است .اما در دفترچهی یادداشتهای
روزانه که به دست پلیس افتاد ،بسیار در مورد میل به
فرار و برنامهریزی برای آن نوشته شده بود وهیچ اثری
از منصرف شدن دیده نمیشد .دادگاه حرفش را باور
نکرد .حتی مطرح کردن تاسیس انسیتو و احتمال
ریاست آن توسط آندریاس هم که میتوانست دلیل
خوبی برای منصرف شدن او از فرار باشد ،در دادگاه به
کمکش نیامد .او از این برنامه خبر نداشت .من هم اگر
منشی رئیس آکادمی نبود ،خبردار نمیشدم.
نمیخواهم موضوع را کش بدهم .خیلی بهتر میشد
اگر من در برنامهی شکست فرار دست نمیداشتم ،اگر
کس دیگری در مورد ماشینی که در گاراژ خود ساخته
بود تا با آن از دریای بالتیک (اوست سی) بگذرد ،با
پلیس حرف میزد .من به طور ناشناس خبر دادم و

5
با پروژه ی لنا موافقت شد و او مصاحبه هایش را آغاز
کرد .من با شور و شوقی بیش از حد انتظار خودم را
برایش درمورد آغاز سایبرنتیک و انفروماتیک در DDR
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استخدامش نمیشدم ،دست برنمیداشتم .آندریاس و
من پروژهای را در رابطه با آنالیز شیمیایی ترکیبات آغاز
کردیم ،اول با کمک کامپیوتر و بعد مستقالً به وسیلهی
کامپیوتری که روزها و شبهای زیادی روی آن کار
کرده بودیم تا حزب دخالت کرد .گفته شد که باید
سایبرنتیک و انفروماتیک را از اتحاد جماهیرشوروی
بیاموزیم و این بازی بورژورازی با هوش مصنوعی را
تمام کنیم .باید با صنعت و در خدمت صنعت
تحقیقاتمان را ادامه دهیم.
ما پنهانی پروژهی خود را دنبال کردیم و در دههی
هفتاد با مطالعهی منابع آمریکایی فهمیدیم که آنها
هم پروژههایی نظیر ما دارند و زیاد هم جلوتر از ما
نیستند البته غیر از بودجهی بیشتر و کامپیوترهای
پیشرفتهتر .همین هم برای اینکه به شکلی
ناامیدکننده ما را پشت سربگذارند ،کافی بود.
هنوز هم به خاطر میآورم که من و آندریاس چطور
پروژهمان را در عالم مستی به خاک سپردیم .روز پنج
شنبهای بود بعد از کریسمس و شوروی تازه وارد خاک
افغانستان شده بود هوا برای آن فصل سال مالیم بود و
ما با هم روی نیمکتی در مومبیوپارک وسط برلین با
یک بطری عرق نشسته بودیم تا یک گشت پلیس ما را
از آنجا راند و روانهی خانه کرد .مغرور ،خشمگین،
غمگین ،بدبین بودیم .جرأتمان از دست رفته بود و
بسیار به هم احساس نزدیکی میکردیم .هر قدر هم که
آرزوهایمان نقش بر آب شده باشد ،هر قدر هم که
آیندهی سایبرنتیک و انفروماتیک به نظر تاریک بیاید
و هر قدر هم که زندگی در کشورمان تنگ و تار باشد،
باز هم همدیگر را داشتیم.

توضیح دادم .پس از فروریختن دیوار ،کار انسیتوی ما
پایان گرفت و من احساس کردم زندگیم که به پیشرفت
الکترونیک در  DDRتعلق داشت با افول آن بیارزش
شده است .در مصاحبه برایم روشن شد که ما با آن
منابع و ابزار ناچیز چطور در برابر کوتولههای بروکرات
ایستادیم .من میتوانستم به کارم افتخار کنم.
کار من هم با انسیتو پایان گرفت .آندریاس و دیگر
همکاران چند سالی با انسیتوهای دولتی دیگر همکاری
کردند و پیش از موعد بازنشسته شدند .من به دلیل
داشتن عنوان ریاست و نزدیکی به سیستم سیاسی
شانس استخدام در مؤسسات دولتی را نداشتم .به
همین دلیل به عنوان مشاور به کار مستقل پرداختم و
در کارم هم موفق بودم و حاال میتوانم بازنشستگی
مطبوعی داشته باشم .خیلی میل داشتم که آندریاس
را هم با خود داشته باشم ،اما او آدمی نبود که رقابت
خشن کاپیتالیستی را تاب بیاورد.
بهترین دوران برای ما دههی شصت بود .آن دوران
کوتاه امیدواری .فکر میکردیم با ساختن دیوار
آزادیهای بیشتری به دست میآوریم ،باز شدن فضای
فرهنگی ،آمادگی بیشتر برای نوآوری در علم و
تکنولوژی .من به تازگی کتابی در مورد سیلیکون ولی
خواندم و چیزی در حد همان حال و هوای دگرگونی
که امروزه در آنجا حاکم است ،در ما هم دیده میشد.
فکر میکردیم که میتوانیم چنان انقالبی برنامهریزی
کنیم که سوسیالیسم از کاپیتالیسم پیشی بگیرد .بدون
آنکه الزم باشد به آن برسد .توصیهی نیشدار اولبریش
در مورد پیشی گرفتن بدون رسیدن به نظرمان به جای
آنکه عجیب بیاید ،پیامبرانه بود.
وقت زیادی برای برنامهریزی و سازماندهی،
عقبماندگی تکنولوژی ،کمبود منابع مالی و همکاران
گذاشتم .اولین نسل همکاران را خودم از تمام کشور
پیدا کردم؛ از مدارس ،دانشگاهها ،کارخانهها و اگر کسی
عضو ارتش خلق یا ارتش سازندگی بود تا موفق به

6
مصاحبه در خانهی من انجام شد .لنا ساعت چهار و
نیم میآمد و ما تا ساعت هفت و نیم حرف میزدیم.
پاییز بود و هر جلسه که میگذشت کمی زودتر تاریک
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او مرا دور زده بود و خودش هم این را میدانست و
میدانست که من میدانم .تقاضای دیدن پروندهی
مربوط به کار و نه پروندهی آندریاس چیزی را تغییر
نمیداد .او قرارمان را زیرپا گذاشته بود .میتوانست
مشخص کند که چه چیزی را میخواهد ببیند و چه
چیزی را نمیخواهد .حاال تازه سراغ پرونده ی من هم
رفته بود!
در چهرهاش پافشاری و ردی از پیروزی دیدم ،انگار که
موفق شده باشد .در چه موردی؟ به دست آوردن
پروندهی پدرش؟ که باالخره بتواند دختر یک قربانی
باشد؟ مرا دور بزند؟ مگر با او چه کرده بودم؟ برای چه
میخواست از من انتقام بگیرد؟ چرا غافلگیر کردن و
کلک زدن به من او را اینطور خوشحال میکرد؟
« :چرا؟»
«:برایت که همین حاال توضییح دادم .در پروژههای
تحقیقاتی باید دنبال پروندههای مربوط به موضوع
رفت .روش کار این است و هر چه داده میشود باید
مطالعه شود ،نمیتوان از منابع موجود گذشت .جدی
بودن کار میرود زیر سؤال».
«:میدانی که منظورم چیست .چرا؟»
گارسون از میز ما گذشت و شاید فقط سایهی او بر
چهرهی لنا افتاد .همچنان مصمم نگاه میکرد ،اما
احساس کردم که معذب است .شانه باال انداخت:
«مشکلت چیست؟ من که قصد آزار کسی را ندارم .تو
از پروندههای اشتاسی خوشت نمیآید ،اما حاال که در
دسترس است باید از آنها استفاده کرد».
«:ما با هم قرار گذاشته بودیم».
سرخ شد و صدایش را برد باال« :نمیگذارم مرا تحت
فشار قرار بدهی .گاهی اتفاقاتی میافتد که از اول قرار
نبود رخ بدهد .من به هر دو؛ هم به مصاحبهها و هم به
پرونده نیاز دارم .میخواهم باالخره مرا به عنوان یک
محقق جدی بگیرند ،موفق شوم و کار بگیرم .این پروژه

میشد .باالخره به جایی رسید که شام را با هم
میخوردیم .گاهی من چیزی میپختم و گاه با هم به
رستورانی در همسایگی میرفتیم .در هیچ موردی
دینی نسبت به او نداشتم؛ نه در مورد اطالعات ،نه پیدا
کردن همکاران سابق انستیتو و نه در مورد شام .به او
اعتماد داشتم.
تا اینکه …«:می خواهم چیزی بگویم .قول بده که از
دستم عصبانی نشوی!»
ما در حال خوردن قهوه و شراب سیب نورماندی بودیم
و هر دو حال و هوای خوبی داشتیم .اصالً تصور بدی
نمیتوانستم داشته باشم و به همین دلیل سر تکان
دادم.
روی صندلی صاف نشست و نگاهش انگار مرا به مبارزه
میطلبید .زبانش را روی لبها کشید .زن زیبایی
نیست .میتوانست باشد اگر خیلی زود با دنیا اینطور
سرد و کج خلق برخورد نمیکرد و همان تلخی دور
لبش نقش نبسته بود .شاید دلیلش فوت زودهنگام
مادر بود .دلم میسوخت چون صورتش همهی اسباب
زیبایی را داشت؛ پیشانی ظریف ،چشمان آبی ،لبهای
نه کلفت و نه نازک و گونههای برجسته که به چهرهاش
جلوهای اسالو ـمغول و جذاب میداد .در هر صورت
وقتی روی چیزی متمرکز میشد و یا سرسختانه روی
موضوعی پافشاری میکرد ،آن خط تلخ و کجتاب
ناپدید میشد .حاال هم ناپدید شده بود:
«من به اداره ی بررسی پرونده ها اشتاسی رفتم.
تقاضای دیدن پروندهی پدرم را ندادم ،بلکه خواستم
تمام مدارک مربوط به شروع کار سایبرنتیک و
انفورماتیک در  DDRرا ببینم .در رابطه با یک پروژهی
تحقیقاتی باید اینطور عمل کرد؛ به جای رفتن دنبال
پروندهی افراد باید پروندهی موضوع مورد نظر را
خواست .اما فهمیدم که آنجا هم پروندهی پدر هست و
هم مال تو».
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من هم آمده باشد .باید پیش از آنکه لنا به فکر دیدن
پروندهی آندریاس میافتاد من این کار را میکردم.
عقلم را کجا جا گذاشته بودم؟
سؤاالت زیادی نبودند و فوری فهمیدم که جوابی
برایشان پیدا نخواهم کرد ،اما دست از سرم
برنمیداشتند ،مثل یک ملودی که چون کرم در گوش
میرود و دیگر نمیشود بیرونش آورد .در پرونده چه
چیزی میتوانست باشد؟ چرا خبر را با ماشین تایپ
خودم نوشتم؟ چرا نرفتم پروندهام را ببینم؟ پس از
مدتی دیگر نه سؤاالت بیجواب بلکه صاف و ساده
تکرارشان عذابآور شده بود .تکرار دوباره و دوبارهشان،
نمیشد از شرشان خالص شد ،نمیشد تمامش کرد،
نمیشد خود را کنار کشید و رها کرد.
مثل درد که در مغز میکوبد و میکوبد .گاهی کوبش
برای مدتی قطع میشود و فکر میکنی که دیگر تمام
شده ،اما با تأخیر دوباره میآمدند و دردش به اندازهی
بار آخر بود ،نه شدیدتر چون خود را برایش آماده نکرده
بودم .مرتب از این پهلو به آن پهلو غلطیدم یا چراغ
مطالعه را روشن کردم یا بلند شدم و رفتم دم پنجره و
آن را باز کردم یا بستم ،به آشپزخانه رفتم و چای دم
کردم .سؤاالت برای مدتی رفتند و من فکر کردم که
دیگر نخواهند آمد ،اما دوباره به سراغم آمدند همانطور
بیجواب ،بیمعنا و عذابآور.
سپیده که زد کمی بهتر شد ،درد و نگرانی که تمام
شب عذابم داده بودند ،فروکش کرد و همچنین
سؤاالتی که برایشان جوابی نداشتم .آداب معمول
صبحگاهی را انجام دادم و تا ظهر به حل مشکالت
برنامهریزی یک مشتری که هنوز کارهایش را به من
میسپرد ،گذراندم .بعدازظهر رفتم قدمی زدم و تصادفاً
به بیوهی همسایهام؛ زنی هفتاد ساله با جلوهای کامالً
اروتیک برخورد کردم .هم من از او خوشم میآید و هم
او از من .با هم در کافهای سر راه نشستیم تا این فکر
به سرم زد که واکنش او اگر در روزنامه بخواند

آخرین شانس من است .برای تو که اهمیتی ندارد .پس
از کارها دست بردار و مرا تحت فشار نگذار».
من کار نادرستی نکرده بودم و او قصد انتقامجویی
نداشت .فقط از من استفاده کرده بود و شاید مرا دوست
داشت ،همانطور که من او را دوست داشتم  .فقط نباید
مزاحم کارش میشدم.
«:پس موضوع از این قرار است ».به دور و برم نگاه
کردم .رستوران و آن محیط آشنا دیگر به نظرم چندان
هم آشنا نیامدند .مردمی که بیشترشان مشتریان دائمی
بودند ،به نظرم غریبه میآمدند .دختر پیشخدمت که
معموالً هنگام پرداخت صورتحساب با او شوخی
میکردم در سکوت آمد و در سکوت رفت و من مثل
آدمهای مسخشده از جا برخاستم و همراه لنا از
رستوران خارج شده و به سمت ایستگاه اتوبوس
همیشگی رفتم.
«:کی میروی؟»
«:فردا».
ایستادیم و منتظر ماندیم .بعد اتوبوس آمد و ما همدیگر
را بغل کردیم.
«:زنگ میزنم».
چه حرفی برای گفتن داشت؟
7
خوب نخوابیدم .یا شاید بهتر است بگویم اصالً
نخوابیدم .در پرونده چه چیزهایی آمده بود؛ در
پروندهی آندریاس و من؟ چه چیزی میتوانست آمده
باشد؟ سازمان امنیت خبرچین ناشناس را دنبال کرده
و به من رسیده بود؟ خبر را با ماشین تایپ اریکای
خودم نوشته بودم که هزاران نمونه از آن در  DDRوجود
داشت .یعنی توانسته بودند خط ماشین تایپ مرا
تشخیص دهند که با آن پایان نامهی دکترایم را نوشته
بودم؟ چرا به این فکر نیفتادم که پروندهام را ببینم؟
اگر در پروندهی آندریاس چیزی باشد باید در پروندهی
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میدانستم که لنا چطور جلوی در میایستد ،به اتاق
میآید و روی کاناپه مینشیند؛ با حرکاتی تند و تیز،
چهرهای غایب ،از خود راضی ،حق به جانب .سالم
نخواهد گفت ،حرفی نخواهد زد و همان اول شروع
خواهد کرد به متهم کردن ،نه اتهام نه ،همانجا حکم
به محکومیت خواهد داد .من به آندریاس نارو زدم ،به
او خیانت کردم و او را فروختم ،پست ریاست خود را
که در اصل حق او بود به نام خود زدم ،اما نگذاشتم
برود چون به وجودش نیاز داشتم تا از دانش و استعداد
او سوءاستفاده کنم و همهاش را هم به پای خود بگذارم.
من نه فقط او را که میتوانست در غرب شخصیت
مهمی شود به شکل رذیالنهای بازی دادم ،بلکه مادرش
را هم که سرنوشت غمانگیز آندریاس او را به سمت
مرگی زودرس برد ،به این بازی کشاندم و حتی او را که
میتوانست به عنوان دختر آندریاس در آزادی بزرگ
شود.
بله او پای پاوال را هم به میان میکشید در حالی که
اگر آندریاس فرار میکرد ،آنها هیچ وقت به همدیگر
نمیرسیدند و لنایی هم وجود نمیداشت .به جایش
دختر دیگری متولد میشد که محصول زندگی
آندریاس با زنی از غرب بود .اما با منطق نمیشد لنا را
متوقف کرد .او تمام زندگی بربادرفتهاش را روی من
خراب میکرد ،شکست شغلی ،بچه نداشتن ،روابط
پرشمار شکستخوردهاش را .اگر آندریاس زندگی
دیگری میداشت ،بدون من و دوستیمان و تأثیر من
بر زندگیاش ،او هم فرزند خوشبخت والدینی
خوشبخت میشد و حاال هم زن خوشبختی میبود.
انگار آندریاس آدم بدبختی بوده و زندگی زناشویی
ناموفق داشته و او در بدبختی بزرگ شده .هنگام گالیه
از بدبختیاش کنترل را از کف میداد .کاغذها را از
پرونده بیرون میکشید و جلویم تکان میداد ،صدایش
را باال و باالتر میبرد ،فریاد میکشید و اشک میریخت.

پیشاهنگ سایبرنتیک و انفورماتیک در  DDRجاسوس
اشتاسی بوده ،چه خواهد بود .زن از غرب میآمد
وهمان نظر یکجانبه و ابلهانهی غربیها را در مورد
خوب و بد داشت.
اما نه ،این قدرها هم مهم نبودم .برای چه کسی
سایبرنتیک و انفروماتیک در  DDRاهمیت داشت؟ اما
اگر لنا گمان میبرد که رسوایی درست کردن برای من
توجه را به پروژهاش جلب میکند ،همهی تالشش را
به کار میبرد تا رسوایی درست شود .ابعادش چقدر
میتوانست بزرگ باشد؟ چیزی بیشتر از مطلب در
فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ و یا سوددویچه سایتونگ
(روزنامههای آلمانی مطرح) از آن در میآمد؟ من که
تصورش را نمیکردم ،اما در این سالها اتفاقات زیادی
افتاده بود که من اصالً تصورش را نکرده بودم.
بعد دوباره به خانه بازگشتم ودر انتظار تلفن لنا ماندم.
سؤاالت دیگر مثل کرم در سرم نمیچرخیدند ،اما
همانطور که آدم زبانش را در زخم داخل دهان فرو
میکند و میفشارد تا سر باز کند و دردناک شود،
دوباره افکارم به سمت لنا و آنچه میتوانست پیدا کند،
میرفت و البته به اینکه بعد باید چه میکردم.
آن شب دیگر زنگ نزد .شب بعد زنگ زد .طوری
صحبت کرد که انگار در دادگاه نشسته است؛ رسمی،
سرد و سختگیر .گفت که میخواهد با من حرف بزند و
بعدازظهر فردا خواهد آمد.
8
یک جایی خوانده بودم که برای تحمل تنهایی باید با
آن رفیق شد و فوری در ذهنم نقش بست.
در شب بعد از تلفن لنا ،با تنهایی دوست شدم .با
آندریاس وداع کردم .او دیگر نباید فشاری را که لنا به
دوستیمان وارد کرده بود ،به دوش میکشید .باید
همانطور که زندگی کرده بود ،میرفت.

67

شماره 22

آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ

چشم او میکردم ،که نمیخواهم خودم را توجیه کنم
و حتی عذر بخواهم و قضاوت او را هر چه باشد ،می
پذیرم.
او خندید؛ همان خنده ی هوشیارانه ودوستانه و
دستش را بر شانهام گذاشت «:هیچ اشکالی ندارد ».و
از سالهای خوب زندگی مشترکمان حرف زد ،از
پروژههامان ،از همسرانمان ،از تعطیالت مشترک در
کلبههای ییالقی یا مسافرت به دریای اوست سی یا
اسپر والد ،از مسافرت به آمستردام با توقفی کوتاه در
الهه که آنقدر آرزویش را داشتیم و به محض فروپاشی
دیوار با هم رفتیم .ارزان؛ رفت و برگشت شب را در
اتوبوس گذراندیم که بتوانیم دو روز را در شهر باشیم و
فقط یک شب پول هتل بدهیم .همه در اولین سفرشان
در غرب به دیدن لندن یا پاریس و رم رفتند ولی ما
چون در دانشگاه با اسپینوزا آشنا و به او عالقهمند شده
بودیم  ،به سازنده لنز و صیقلکار ،به اولین دانشمند
سکوالر ،به فیلسوفی که حدود و ثغور را با دقت هندسی
حساب میکرد ،راهی آمستردام شدیم .به دنبال رد پای
او آمستردام را زیر پا گذاشتیم و از دیدن جوها ،پلها
و کوچههای باریک سیر نمیشدیم و همچنین از
خوردن هرینگ (شاه ماهی اطلسی) تازه که چون کره
روی زبان آب میشد.
گفتگوی خوبی بود و یک وداع خوب .غمانگیز بود،
وداع با یک دوست غمانگیز است حتی اگر به خوبی از
هم جدا شویم .دیگر با هم حرف نخواهیم زد .او مرده.
اما من به دوستیمان فکر میکنم مثل فکر کردن به
دوران کودکی و در روزهای سالخوردگی ،دوستیمان
هم چون خاطرات کودکی به نظر خواهد آمد.

انتظار داشت که شرم و گناه از پا درم بیاورد و تقاضای
بخشش کنم .او هم دوباره خود را جمع و جور میکرد
و قیافهی قاضی به خود میگرفت و میگفت که
میتواند مرا ببخشد ولی حقیقت باید آشکار شود و او
تمام سعیاش را میکند که این اتفاق بیفتد .انتظار
خواهد داشت با ناامیدی به التماس کردن بیفتم که از
این کار بگذرد و مرا بیش از این حقیر و کوچک نکند.
آه حاال اگر به گریه بیفتم چه اتفاقی خواهد افتاد! او
تأکید خواهد کرد که باید این کار بشود و در ضمن
گفتن این حرف چنان به من نگاه خواهد کرد انگار
غدهای سرطانی هستم که باید یک جراح با پنس
حقیقت از صفحهی تاریخ بردارد.
نه من در بازی لنا شرکت نخواهم کرد .میفهمم که
میخواهد قصهی خود را بفروشد و میگذارم حرفش را
بزند .او دختر دوستم هست و به همین دلیل آن قیافهی
قاضی ،فریاد و گریه را تحمل خواهم کرد .اما فقط برای
آرام کردن او ابراز ندامت نخواهم کرد .نه این دیگر
زیادی است .به او خواهم گفت که چرندیات داخل
پرونده ربطی به حقیقت ندارد و او دوباره شروع به داد
و فریاد خواهد کرد و من او را از خانه بیرون خواهم
انداخت.
آندریاس از همهی این مسائل محفوظ خواهد ماند .با
او وداع کردهام .او آرامش خود و من هم مال خود را به
دست آوردهام .آن گفتگویی را که در زمان حیاتش
نداشتم -همان که فکر میکردم عجلهای برایش نیست
تا اینکه دیر شد -به انجام رساندم .به او گفتم که در
آن زمان چه کردم و چرا و به چه منظور و اینکه به آن
افتخار نمیکنم اما خوشحالم که زندگیمان به دوستی
و کار مشترک با هم گذشت .گفتم که در دنیای غلط
نمیشود زندگی درستی داشت و دوستی و کار مشترک
دوستانه آن طور که باید باشد در  DDRامکانپذیر نبود،
که من بهترین عمل ممکن را در آن شرایط بد انجام
دادم؛ برای خود و برای او و میدانم که نباید پنهان از

برنارد شلینک متولد سال 1944است .متولد بیلفلد
است و در برلین و نیویورک زندگی میکند .رمان
معروفش  Der Vorleserدر سال  1995منتشر شد و
مخاطبان زیادی پیدا کرد .مجموعهی داستانهای
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دستش را روی شانه ات بگذارد و بگوید حاال زیاد هم
مهم نیست.

کوتاه رنگهای خداحافظی که با داستان هوش
مصنوعی آغاز میشود ،به تصاویری از زندگی انسان
پس از جنگ میپردازد .انسانهایی که یا هنوز با
موضوع جنگ در خانوادهها در گیرند و یا باید با اعمالی
که در  DDRکردند کناز بیایند .او به مسألهی گناه و
عذاب وجدان از دریچهی دیگری مینگرد و به شکلی
کامالً اخالقی به نتایجی متفاوت میرسد؛ شاید همان
اصل خداحافظی و گذاشتن نقطهی پایان بر یک رابطه
یا در کل .زندگی او را به این نتایج میرساند .برای من
خواندن کتابهای او یکجور تسال است؛ انگار کسی
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رمان «من بودم و چند میلیون نفر» اثر مسعود
کدخدایی
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داستانها چه بسا از رنج هستی میکاهند و
داستانخوان جهان بازتری در ذهن دارد.
رمان «من بودم و چند میلیون نفر» آخرین رمان
مسعود کدخدایی در این راستا اثریست خواندنی .این
کتاب را نشر فردوسی در سوئد منتشر کرده است .این
رمان در واقع آخرین بخش از «سهگانه» نویسنده است.
دو بخش دیگر؛ «تو هم آرام میگیری» و «مرز» پیشتر
منتشر شده بودند.
«من بودم و »...داستان زندگی بهرام است در کپنهاگ
به زمانی که از همسر جدا شده و دختر همجنسگرایش
در یک حادثه تبعیض جنسی کشته میشود .بهرام با
باری از رنج سالیان گذشته ،و با ذهنی پریشان به
توصیه روانپزشک ،مینشیند تا از گذشتههای خود
بنویسد .بهرام در ایران دبیر ادبیات بود ،در انقالب
حضوری فعال داشت .در سازمان فدائیان خلق به راه
انقالب جان به کف و با شوری در سر مبارزه میکرد.
انقالب رژیم شاه را برمیاندازد ،کسانی به قدرت
میرسند واپسگرا و انحصارطلب که به اندکزمانی آزار
مخالفان فکری خویش را آغاز میکنند .بهرام پس از
یورش رژیم نوبنیاد به سازمانهای سیاسی ،از کشور
میگریزد .همسر و دختر در ترکیه به وی میپیوندند
(رمان مرز) .از طریق سازمان ملل در کپنهاگ ساکن
میشوند .همسر درس میخواند و به کار مشغول
میشود .بهرام غرق گذشته است و همین باعث میشود
تا زندگی خانوادگی با اینکه دختری دیگر نیز بدان
اضافه شده ،به گسست دچار آید (تو هم آرام میگیری).
بهرام پیشترها نیز تصمیم گرفته بود خاطرات خویش
از انقالب را مکتوب کند ،اما موفق بدان نشده بود« .من
بودم  »...یادداشتهای بهرام است به خواست
روانپزشک .آغاز آن به سال  1332برمیگردد که در
خانوادهای متوسط ،از پدری کارمند و مادری روستایی
و خانهدار ،در حاشیه شهر میانکوه ،متولد میشود .در
دوران پایانی دبیرستان و سپس دانشجویی هوادار

اسد سیف

بازخوانی انقالب
رمان «من بودم و چند میلیون نفر» اثر مسعود
کدخدایی رمانی است از انقالب و در باره آن.
راوی با سفر به دوران گذشته و حضورش در
انقالب ،با بازخوانی حوادث در ذهن ،میکوشد
علتها و نتایج را حداقل بر خویش آشکار
گرداند.
ادبیات بازخوانی زندگیست در خیال .خیال که نباشد،
زندگی چیزی کم دارد .خیال زندگی دوم و ناپیدای
انسان است .خیال بازتاب زندگیست .گاه راه بر زندگی
نخست ،یعنی آنچه جاری است و دیده میشود،
میبندد و راهی دیگر در پیش میگیرد .گاه چنان
اشغالگر ذهن میشود که زندگی نخست را فلج میکند.
شاید هم بتوان خیال را نیمه دوم زندگی و یا
کاملکننده آن محسوب داشت.
هستی اگر به خیال ننشیند بری از تخیل است .شاید
هم توقف زندگی در چنین لحظاتی اتفاق میافتد .مرگ
بر خیال انسان نقطه پایان میگذارد .انسان در رابطه با
دیگران محتاج خیال است .او پدیدهها را در ذهن
میسنجد و حاصل آن را با دیگران در میان میگذارد.
داستان در واقع بازتاب هستی انسان است ،آنگاه که از
صافی ذهن خالق گذشته باشد .به همین علت
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جهان میدانند .دون کیشوت سوار بر اسب میشود تا
جهان دیگری کشف کند .بهرام نیز پنداری سوار بر ابر
خیال به جهان نه چندان دور خویش سفر میکند تا
خود را و چگونگی بودن خود را در آن بازیابد.
نویسنده به خوبی میداند که شخصیت رمان او آنگاه
به آشتی با جهان خواهد رسید که با دنیای سنت
تکلیف خویش روشن گرداند .جامعه مدرن به فکر
مدرن نیاز دارد .ابزار مدرن بدون فکر مدرن همان
میشود که پیش و پس از انقالب در کشور فاجعه
آفرید .رمان نیز چنین است .در ادبیات تا ما دون
کیشوت نداشته باشیم ،به دنیای سراسر تردید
«فاوست» نخواهیم رسید .بهرام میکوشد به فاوست
دست یابد ولی غرق تردید است ،اسیر دنیای غرایز
نیست ،سودای بهشت نیز در سر ندارد .میکوشد با
تکیه بر تجربههای خویش خود را بازیابد .اگر موفق
شود ،همانا ظهور انسان جدید خواهد بود .او اما در حل
تضادها گیر کرده و توان عمل ندارد و همینجاست که
زندگیاش به تراژدی گرفتار میآید .بهرام محکوم به
شکست است .او تحمل فشارهای پیرامون خویش
ندارد .نمیداند که چه باید کرد.

چریکهای فدایی میشود .او در بازنویسی زندگی به
رفتار خویش دقیق میشود ،اینکه چگونه فکر میکرد،
جامعه چه موقعیتی داشت ،مردم در چه شرایطی به
رهبری خمینی تن دادند و صف انقالب به چه شکل
گام به گام تن به ارتجاع مذهب و سنت گردن نهاد.
بهرام هنوز هم بر این باور است که؛ « 22بهمن بهترین
روز زندگیام بود ،روزی بود که احساسهای زیبا و
انسانی در من به اوج رسیده بود...من پیروز شده بودم!
ما پیروز شده بودیم ،سردار فاتحی بودیم که تاریخ را
مینوشتیم...ایران برای رهایی بانوی آزادی جنگید اما
تازه به قدرترسیدگان ،بانوی آزادی را کشتند».
میتوان گفت «من بودم» داستان انقالب است به روایت
مسعود کدخدایی .از این منظر داستانیست ملموس و
جذاب .پنداری تجربهایست همگانی .میتوان با
نویسنده همراه و همگام شد در این بازخوانی .خود را
نیز شاید بتوان در البهالی حوادث آن بازیافت.
در نگاه به «من بودم» ما به بخش تاریک از «سهگانه»
کدخدایی میرسیم .در این اثر مردی سراسر رنج و
مصیبت را میبینیم که به هر چیز در پیرامون خویش
که مینگرد و یا فکر میکند ،به هرجومرجی در سر و
نهایت شکست میانجامد .وجود پارهپاره این مرد بی
هیچ شکی زیر بار درد ناپایان هستی بیمار است .ذهن
بیمار او را اما میتوان با جامعهای در رابطه قرار داد که
آن نیز بیمار بود و هست.
بهرام به عنوان یکی از بارزترین شخصیتهای ادبیات
معاصر ما نمادی از وجود تکهتکهشده ما نیز هست .او
میکوشد بنیاد و زمینه ذهنیت عقبمانده ما را در
استقبال از سنت مذهبی جستوجو کند .اگرچه به
نتیجهای نمیرسد اما موقعیت خویش را در آن شرایط
کشف میکند و درمییابد که ناآگاه بوده است.
شاهکار سر وانتس در «دون کیشوت» این است که با
ذهنیتی خالق انسان قرون وسطایی را به تاریخ
میسپارد .به همین دلیل این اثر را نخستین رمان

انسان سنتی نگاهی دوبُعدی به هستی و پدیدههای آن
دارد .در افق نگاه و شناخت او نمیتوان جز دو سوی
خوب و بد ،خیر و شر چیزی یافت .این همان دنیای
دون کیشوت است .سروانتس این جهان را در دون
کیشوت خلق میکند تا پایانی باشد بر یک نگاه ،یک
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در خانه و محله و شهر و سپس کشور میدید.
سازمانهای سیاسی نیز بر اجرای آن انگشت
میگذاشتند .عدالت اما چیست که گاه باید از خون زاده
شود .داستایوسکی در «برادران کارامازوف» نبود آن را
با بیارزش بودن زندگی برابر میداند و کامو در «انسان
شورشی» هستی را با آن در رابطه .عدالت در طول
تاریخ چهرهای روشن نداشته است .فضیلتیست که
بنیان در نوعدوستی دارد و برابری انسانها در حقوق
اجتماعی .عادل کیست که میخواهد در خدمت حق،
نابرابریها براندازد؟ پیکار در راه عدالت که چنین
صفحات تاریخ و ادبیات را انباشته ،پایانی ندارد .در
اردوگاههای مرگ نازیسم ،در برابر جوخههای اعدام
رژیم استالینی ،در زندانهای خمینی نیز برای اجرای
عدالت آدمها کشته میشدند .عدالت گاه در برابر عدالت
قرار میگیرد؛ عدالت «آنتیگونه» در برابر عدالت
«کرئون» در نمایش مشهور سوفکل .و یا عدالت شاهانه
در برابر عدالتی که خمینی مبلغ آن بود .نبرد ادامه
دارد و در این راه پنداری خوشبخت آنکس است که
اجرای آن را از خود و در خود آغاز کند .ذهن بهرام نیز
در تسخیر مفهوم عدالت است .او نیز میکوشد مفهوم
آن بر خویش آشکار گرداند.
بهرام به روزهایی میاندیشد که «انتقام و خشونت
مقدس بود...همه میخواستیم بکشیم .همه
میخواستیم گوهر عدالت را از دل دریای خون بیرون
بکشیم »...و حال فکر میکند «افتخار سکه دوروییست
که آنطرفش شرم است و احساس افتخار یا شرم بسته
به این است که کدام طرف مرز یا ماجرا باشی».
«من بودم »...تجربه انسانیست که شکاکانه فکر
میکند .او دریافته که دوران حماسهآفرینی و
قهرمانپروری به سر آمده است .اکنون اما آگاه است،
به آگاهی مدرن دست یافته است ولی به بحران دچار
گشته ،جسم و جانش آسوده نیست و این البته بحران
آگاهیست .کسانی در چنین بحرانی در کممایگی

فرهنگ ،یک رفتا و یک زندگی .جهان بعد از دون
کیشوت بُعد دیگری به خود میگیرد ،جهانی که «بودن
و یا نبودن» در آن موضوع هستی انسان است ،جهانی
که انسان حقیقت را کشف میکند اما نمیداند با آن
چه باید بکند.
انسان جهان دون کیشوت ناآگاه است ،پا در سنت دارد
و جسارت ترک آن ندارد .شک را جایی در وجود او
نیست .جهان فکری انسان ایرانی در پیش از انقالب
چنین بود .ما اگرچه با ابزاری مدرن از جهان ،هستی
خویش را رنگین میکردیم ،فکر ما اما همان بود که
دون کیشوت نمایندگی میکرد .ما نیز میخواستیم
همچون او به گذشته بازگردیم .چه فرق میکند این
گذشته صدر اسالم باشد یا ناکجاآبادی که چپهای ما
میخواستند بهشت خویش در آنجا برپا دارند.
بهرام حال که به گذشته خویش مینگرد ،سه دوران در
آن مییابد؛ نخست «تا شانزه هفده سالگی تنها بیننده
بودم و شنونده »...دوره دوم «پُر از شور ...در جنگ با
دیوهای بد» در سالهای انقالب گذشت« .شکست
خوردیم...پیروز شدند» .دوره سوم «گُمگشتگی...در
غباری غلیظ...در میان اخبار بد  ...غرور
میشکند...شکست جنگ است هر روزه با پوچی».
بهرام در صحبت با دخترش میپذیرد که خمینی همان
«سوپرمن»ی بود که از سوی خدا آمده بود تا در پناه
اسالم جهان را پُر از عدل و داد کند .در برابر سوپرمن
که از آسمان آمده بود ،بتمنها قرار داشتند که پا در
زمین و ذهن در رؤیا داشتند و در لباس فداییان خلق
و یا نامهایی دیگر جهان را بیطبقه و عدالت را همگانی
میخواستند .این دو نیرو در برابر هم قرار گرفتند و
سرانجام آسمان بر زمین پیروز شد .این انقالب در واقع
«جنگ میان پدران و پسران بود که پدران پیروز
شدند».
در رمان «من بودم »...ذهن بهرام و زندگی او سراسر بر
محور عدالت میچرخد .او نبود آن را از همان کودکی
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خویش احساس گناه میکنند و کسانی هم دیگران را
مورد سرزنش قرار میدهند .کسانی اما شهامت به کار
میگیرند و در رویارویی با واقعیت به وحشت گرفتار
نمیآیند ،با عقل و هوش پذیرای آن میشوند.
انسان مدرن در برابر شکست میآموزد .اگرچه آن
فاجعهای که چنین بر ذهن فرود آمده ،غیرقابل جبران
است ولی با آگاهی جدید به مرحله باالتری از هستی
دست مییابد .در این راستا آنکه دریابد راه پیشرفت
ندارد ،زندگیاش همچون بهرام به تراژدی تبدیل
میشود.
در این رمان گاه صفحاتی یافت میشوند که سراسر
گزارش هستند ،نه به این صورت که وقایع را بازگویند،
بلکه همچون جستاری که صدای نویسنده را نیز
میتوان از ورای آن شنید .حادثه عینی (ابژکتیو) اتفاق
افتاده و حال به شکل ذهنی (سوبژکتیو) اشغالگر ذهن
است .این گزارش یک ویژگی جستجوگرانه دارد و به
توضیح و توصیف محدود نمیماند .پرسشهایی به ذهن
مینشینند ،پاسخهایی طرح میشوند و باز پرسش است
و پرسش که انگار پایانی ندارد .این جستار از الگو و
سیستمی تبعیت نمیکند .نویسنده در پرسش و
پاسخها آزادی عمل دارد .در همین رابطه طبیعیست
خالقانه باشد.
تراژدی زندگی بهرام ،تراژدی انقالب است ،تراژدی
حاکم بر کشوری که ایران نام دارد .فرق بهرام با دیگران
این است که به یاری روانشناس ،در تنهایی خویش از
دریای امت و خلق و حضور میلیونی آنها در انقالب،
خود را بیرون میکشد تا به «من» خویش روی آورد و
خود را در آن موقعیت بازیابد .سفر ذهنی او به گذشته
امکانی برایش فراهم میآورد تا اینبار با نگاهی دیگر
جهان و هستی را بازبیند.
با توجه به عنوان کتاب بهرام خود را از آن چند میلیون
جدا میکند .آیا به آگاهی رسیده است؟
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«بعضی وقتها ،بعضی جملههای بسیار ساده و پیش پا
افتاده عجب معنای ژرفی پیدا میکنند! مثل همین “کی
بود ،کی بود ،من نبودم” یا “من نبودم دسّم بود ،تقصیر
آسّینم بود” .مدتهاست که حتا از بعضی از کسانی که در
تظاهراتهای میلیونیِ زمان انقالب شرکت کرده بودند
میشنویم که همین جملههای باال را با واژههایی دیگر تکرار
میکنند .سالهاست که در گفتوگوها و نوشتهها ،از
معمولی گرفته تا سطح آکادمیک ،از چپ گرفته تا راست و
از آتهایست گرفته تا مذهبیِ متعصب ،چه به شوخی و چه
جدی میگویند این شما بودید یا آنها که انقالب کردید یا
کردند .گذشته از این ارث اجدادی که سخت عالقه داریم
هر چیزی را ساده و در چند جمله یا جوک خالصه و ختم
جلسه را اعالم کنیم ،غلطآموزیهای آگاهانهی سیستم
آموزشی جمهوری اسالمی در چهل و چند سال گذشته،
قطع ارتباط و گفتگو میان نسلها به واسطهی سانسور و
خودسانسوری ،فرار بسیاری از نویسندگان و روشنفکران و
کشتار دگراندیشان ،این جملهی کوتاه “شما بودید که
انقالب کردید” را باورپذیر و پر از معناهای گوناگون و
دهانبند قفلداری کرده که هرکس از هر وضعی که نارحت
است ،حاال میخواهد وضعیت معیشتی باشد یا سیاسی،
خانوادگی باشد یا اجتماعی ،آموزشی باشد یا شغلی و…
آن را برمیدارد و به دهان مخالفش میزند».

حسین نوشآذر

رمان انقالب و ضرورت بازنگری در تاریخ« :من
بودم و چند میلیون نفر» از مسعود کدخدایی
نشر فردوسی در سوئد رمان تازهای از مسعود کدخدایی،
نویسنده تبعیدی مقیم دانمارک منتشر کرده است .این
رمان بخش پایانی سهگانهای است که با رمان «تو هم آرام
میگیری» آغاز و با رمان «مرز» ادامه مییابد .هر کدام از
این رمانها را میتوان مستقل از دو اثر دیگر خواند.
من بودم و چند میلیون نفر ،رمان ،مسعود کدخدایی،
انتشارات فردوسی ،سوئد ،تابستان 1400/2021
بهرام که در دانمارک پناهنده است ،در حادثهای که از
تبعیض جنسی و نژادی نشان دارد ،دختر جوانش را از دست
میدهد .او در تنهایی خویش ،با به یاد آوردن دوران
کودکیاش در سالهای دهه  1330که ایران کشوری فقیر
بود تا دوران جوانیاش در سالهای دهه  1350که ایران در
معادلههای بینالمللی کشوری ثروتمند و با اهمیت بود،
تالش میکند تا زندگی پر ماجرای خودش را به عنوان یک
نفر از میلیونها نفری که با آرمان عدالتخواهی در انقالب
شرکت کردند ،صمیمانه بازگو کند .در فرازی از این اثر بهرام
میگوید:
«از بهمن ماه ما دیگر قطره بودیم در دریای انقالب .اما
نمیخواستیم باور کنیم .کوچکی خودمان را در بزرگی یک
احساس بزرگ غرق میکردیم و خود را بزرگ میدیدیم.
قطرهای که در دریاست ،همان دریاست».
مسعود کدخدایی درباره ضرورت بازنگری در حوادث دوران
انقالب میگوید:

«من بودم و چند میلیون نفر” رمانی است رئالیستی و غیر
خطی که از آوردن فاکتهای تاریخی و گزارشهایی که
میتوان آنها را در کتاب و رسانههای گوناگون پیگیری
کرد ،ابایی نداشته است .شخصیت اصلی آن بهرام ،بیش و
پیش از هرچیز در فکر این است که بفهمد چرا و چگونه
آدمی از یک خانواده متوسط در شرایطی که میتوانست به
یک زندگی آرام ،با رفاهی نسبی دست یابد ،در سراشیب
زندگی ،سر خورد و «در قیفِ رؤیای آیندهی تابناکِ پس از
پیروزی انقالب مکیده» شد .رؤیایی که دیری نپایید و به
کابوسی دیرپا بدل شد .او در جایی میگوید:
”«مردمِ” آن روزهای انقالب مثل غولی بود که کله اش را
قطع کرده بودند و با هیکلی عظیم ،گیج و حیران می گشت
تا دوباره آن را پیدا کند و روی تنه اش بچسباند و در این
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با اینکه انقالب “یک قصه بیش نیست” ،از هر زبان که آن
را میشنویم “نامکرر است».
در خارج از ایران پیش از این مهشید امیرشاهی با رمان «در
سفر» با تکیه بر رئالیسم ،محمود مسعودی با رمان «سوره
الغراب» به شیوه نمادین و در گفتوگویی درونی با
منطقالطیر عطار ،و رضا دانشور با رمان «خسرو خوبان» با
توجه ویژه به اساطیر ایرانی ،هر یک روایتی از انقالب را به
دست دادهاند.
کدخدایی درباره سهم تجربه شخصی او به عنوان نویسنده
در پیدایش این اثر میگوید:
«من هم که در دوران جوانی «افتاده بودم توی انقالب» و
ق “شما بودید که انقالب کردید” مورد حمله
بارها با چما ِ
قرار گرفتهام ،برای اینکه دستکم بر خودم آشکار شود که
تا چه اندازه در آن انقالب که حاال حتا خیلیها بدشان
نمیآید به آن بگویند جنایت ،دست داشتهام ،از تجربه،
دغدغه و خاطرههای خودم استفاده کردهام .اما هم به دلیل
زیباییشناسی و هم به دلیل خطری که ممکن بوده برای
بعضی آدمها و یا خانوادهها پیش بیاید ،به قول نوشتهای که
بر تارک خیلی از کتابها دیدهایم ،باید بگویم که هیچ
شخص و مکانی در این کتاب واقعی نیست .البته همهی
اتفاقهای این کتاب چنان واقعی هستند ،که هرکس که در
زمان و مکان وقوع آن اتفاقها در آن دور و بر بوده ،درستی
آن را تاًیید میکند .خالصه اینکه ،این داستان زندگی
پناهندهای است که حاال دیگر به سن خاطرهنویسی رسیده
و چون در جای امنی نشسته است ،باکی از گفتن آنچه که
میاندیشد ندارد».
از مسعود کدخدایی عالوه بر بخشهای پیشین این سهگانه
که اولین آنها «تو هم آرام میگیری» به دانمارکی ترجمه
شده ،مجموعه داستانهای «هیچ اتفاقی برای من نمیافتد»
و «جشن یکنفره» ،و نیز دو مجموعه در معرفی و نقد به
نامهای «همهی میوهها شیرین نیستند» و «بررسی سیزده
اثر» منتشر شده است.

گیر و دار ،کله ی «رهبر شیعیان جهان» را پیدا کرد و به
جای کله ی «شاهنشاه آریامهر» روی تن خودش گذاشت
و این کله ی جدید که «قائد زمان» بود ،فوری شروع کرد
به فرمان دادن».
کدخدایی میگوید:
«حاال که رمان به چاپ رسیده و از بیرون میتوانم به آن
نگاه کنم ،میبینم که زندگی بهرام از آغاز تا پایانِ داستان،
روی ریل عدالتخواهی حرکت کرده و این همان ریلی است
که میلیونها نفر را به ایستگاه انقالب کشاند .بهرام که
اکنون مردی جاافتاده است ،با نگاه کردن به پشت سر
میبیند که زندگیاش سه مرحله داشته است .او میبیند
که دوران کودکیاش تا آغاز جوانی تنها صرف نگاه کردن و
دیدن شده تا بلکه بفهمد که در اطرافش چه میگذرد .در
مرحلهی دوم که کوتاهتر است ،او خود را بر سر یک دوراهی
میبیند و دو به شک است که جانب آرامش و عافیت را
بگیرد ،یا به راه پرخطر عدالتخواهی در جامعهای سرشار از
بیعدالتی برود .در مرحلهی سوم ،او که در آن راه پرخطر
افتاده است ،نه تنها از تلخی ،که از شیرینیهای آن زندگی
پرماجرا نیز داستانها میگوید».
در صحنهای از رمان «بهرام» ،راوی این اثر میگوید:
«با همه ی این ها اگر از من بپرسند که  22بهمن چگونه
روزی بود ،فوری می گویم بهترین روز زندگی من .یعنی
روزی بود که احساس های زیبا و انسانی در من به اوج
رسیده بود .احساس های امید و همبستگی و پیروزی و
دوستی و مهربانی ،همه باهم در وجود من به اوجی رسیده
بود که دیگر هرگز آن را تجربه نکردم .در آن روز ،جهان از
آنِ من بود و هیچ کم نداشتم؛ برعکس زیاد هم داشتم .حسّ
همکاری و کمک به دیگران و شادی -یک شادی غریب -را
چنان زیاد داشتم که داشت منفجرم می کرد .در وسط
خیابان خالی از دشمن که راه می رفتم ،سردار فاتحی بودم
که تاریخ را می نوشتم .من پیروز شده بودم! ما پیروز شده
بودیم !همه ی بدی ها و زشتی ها در بزرگیِ این حسّ غرق
شده بود .پس از آن دیگر هیچ گاه آن حس را تجربه نکردم.
همان یک بار بود برای همیشه».
به نظر نویسنده ،رویهم رفته ،ضرورتی که بهرام را به
بازنگری گذشته میکشاند ،یعنی ضرورتِ فهمیدن اینکه چه
شد که چنین شد و آیا با بررسی گذشته میشود درسی
برای آینده آموخت ،همان ضرورتی است که همهی ما به
نوعی با آن درگیر هستیم و هر کدام روایتی از آن داریم و

به نقل از نشریه بانگ
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بیاورد دادهام .در واقع نوشتن رمانِ معاصر و بهویژه
رمانهایی مانند «مرز» و «من بودم و چند میلیون نفر» که
در ژانر رمان مستند جا دارند ،خواسته یا ناخواسته و
مستقیم یا غیرمستقیم میتوانند موجب آزار و ناراحتی
کسانی بشود .برای همین ،نویسندهی اینگونه داستانها
همیشه با محدویتهایی روبروست .اگر این محدودیتها
نبود ،بیشک هر سهی این کتابها چیز دیگری میشدند و
من راضیتر.

پرسشهایی از مسعود کدخدایی

میتوانی در مورد رمان مستند توضیح بیشتری
بدهی؟
رمان مستند از رشتههای فرعی رمان رئالیستی و محصول
قرن بیستم ،یعنی قرنی است که ارتباطهای بین قارهای
آسان و بسیار زیاد شد و مردم مشتاق بودند بدانند به راستی
در جاهای دیگر چه میگذرد .جان دوس پاسوس در رمان
یو .اِس .اِی که در دههی سی منتشر میشود ،تاریخچهی
شخصیتهای داستانیاش را با مونتاژهایی از بریدهی
روزنامهها و ترانههای محبوب در هم تنیده و تقویت میکند
و سهگانهی او یو .اِس اِی ،زندگینامهی سرشناسان عصر ،از
هنری فورد و توماس ادیسون تا شخصیتهایی از
سازمانهای کارگران و سوسیالیستها را شامل میشود.
شما به خاطر پرداختن به تاریخ ادبیات بهتر میدانید که
تاریخنگاران برای درک اوضاع اجتماعیِ زمانی خاص به
رمانهای آن دوران مراجعه میکنند .در همین دانمارک ،با
همهگیر شدن اپیدمی کرونا نویسندگان زیادی شروع به
نوشتن داستان و رمان در این زمینه کردهاند ،چون
کتابهای اختصاصی نمیتوانند همچون ادبیات داستانی،
همزمان که به شرح واقعه میپردازند ،به جنبههای دیگر،
ازجمله رابطههای انسانی و احساسهای گوناگونِ آدمهای
درگیرِ در واقعه بپردازند .میدانیم امروزه در غرب ،ژانر رمان
مستند -و نیز فیلم مستند داستانی -از ژانرهای پرطرفدار
است .البته میدانیم که در ایران ،بهخاطر سانسورهای
گوناگون ،از سانسور دولتی گرفته تا سانسور ناشر و
خودسانسوری و سانسور بهخاطر اخالق و رعایت خانواده و
فامیل ،پرداختن به چنین ژانری برای نویسندگان آسان
نیست.

با انتشار «من بودم و چند میلیون نفر» میتوان گفت
که «سهگانهای» (تریلوژی) را به پایان رساندهای؟ و یا
اینکه در این راستا باز هم رمانی در سر داری؟

به قول نظامی چون "بیکار نمیتوان نشستن" جدا از
داستانکوتاههای ناتمامی که باید آنها را تمام کنم ،رمانی
در دست دارم ،اما با کارهای گذشتهام فرق دارد .به هر حال
داستان بهرام و خانوادهاش در اینجا به پایان میرسد.

میتوان گفت که شخصیتهای رمان شما ،به ویژه
بهرام ،با این سه کتاب از جوانی شروع کردند و بعد به
میانسالی رسیدند و سرانجام به سوی پیری راه
میپیمایند .در واقع فکر میکنم شما نیز به عنوان
نویسنده با این شخصیتها در زندگی همراه بودهاید.
آیا میتوان گفت به بازخوانی گذشته در رمان خود
پرداختهاید؟
بله! من با این شخصیتها زندگی کردهام ،با بعضی واقعی و
با بعضی در تخیل که آن هم خودش نوعی واقعیّت است.
در واقع دغدغههای بهرام ،دغدغههای من هم بوده است .در
مورد واقعی بودن شخصیتها باید بگویم که هیچکدام
درست همانی نیستند که در کتابها آمدهاند و بنا به
ضرورتهای داستانی در رفتار و گفتار و قیافهی آنها
تغییراتی الزم بوده است .متاسفانه تغییراتی را هم به خاطر
مشکلهایی که حکومت ایران میتوانسته برای افراد بهوجود
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توانستهام آنان را در موقعیّت و شرایطی که میبینید ،به
شما معرفی کنم.

بازخوانی گذشته را هم میشود در هر سه کتاب دید.
هیچکدام از آنها خطی نوشته نشده و در زمان پس و پیش
میروند .در واقع نویسندهای که در تبعید مینویسد ،اگر
بهطور کامل جذب میهن تازهاش نشده باشد و به آن زبان
و برای مردم آنجا ننویسد ،یا از گذشتهها میگوید یا از
آنچه که در کشور میزبان بر او میگذرد و او را در این کشش
و کوششها از مقایسهها گریزی نیست .این را میشود جبرِ
روزگار یا سرنوشتِ گریزناپذیرِ نویسندهی تبعیدی دانست.

آیا میتوان گفت که تو در این سه رمان در واقع سه
زمان را بازخواندهای تا هستی گذشته را در زمان حال
با نگاهی دیگر و شناختی دیگر بازکاوی؟
«تو هم آرام میگیری» که رمان اول است و به دانمارکی
هم ترجمه شده ،مربوط به زمانی است که بهرام به کشور
میزبان پا میگذارد تا زمانی که در آن جا میافتد و زندگیِ
نو و به نسبت موفقی تشکیل میدهد .او گفتهی همسرش
کتایون را در بارهی زندگیشان در خارج چنین بازگویی
میکند:
"میگوید همهی این کارها را میکند تا محیطی پر از
آرامش برای من بهوجود بیاورد! میگوید اگر چشمهایم را
باز کنم و خوب ببینم ،میفهمم که او یک بهشت برای من
درست کرده است.
یک بهشت! آنهم برای من!
برای من؟
بهشتِ من؟
یک روز گفت:
"مگه بهشت چیزی غیر از یه مجموعهی هماهنگه؟ حاال یه

آدمهای رمانهایتان را تا چه اندازه میشناسید و
هستی آنها چقدر برایت ملموس بوده است و یا اصالً
آیا از زندگی و تجربیات خودت نیز در آنها بهره
گرفتهای؟
بگذار از یک مشکل عمومی شروع کنم .نزدیک به همهی
نویسندگانِ ایرانی که به خارج آمدند ،چه آنان که قلم را
زمین نگذاشتند و چه آنان که در غربت قلم به دست
گرفتند ،از همان آغاز دغدغهی این را داشتند که بفهمند
چه شد و چرا و چگونه این بالها بر سر ایران و نیز خودشان
آمد .من هم جدا از آنها نبودهام .از همان روزهای اول
خارجنشینی به فکر ثبت واقعهها افتادم و سال  1366که
ترکیه بودم ،آغاز به نوشتن یادداشتهای روزانه کردم که
برای رمان "مرز" بسیار مورد استفادهام قرار گرفت .چون
در فرهنگ ما نوشتن یادداشتِ روزانه معمول نیست،
اطالعاتِ مستند و دست اولی که در این اثر از زندگی
ایرانیان در ترکیهی آن سالها داده شده موجب ویژگی آن
میشود.
گذشته از این میخواستم بارِ سنگینِ تجربه و ماجراهای
بیشماری را که داشتم یکباره زمین بگذارم و خودم را
راحت کنم .اما نمیشد و گاهی دچار زیادهگویی میشدم و
گاه پراکنده گویی .این مشکلی است که در بسیاری از
کارهای نویسندگان تبعیدی در سالهای نخست زندگی در
غربت میبینیم .هجوم موضوعهای مختلف و متضاد باعت
پریشانی فکر و در نتیجه اتر نوشتاری میشود .میخواهم
بگویم که من نزدیک به چهل سال با شخصیتهای واقعی
و یا ساختهشدهی این رمانها سر و کله زدهام تا اینکه

نگاهی به دور و برت بنداز .این تابلوها ،مبلمان ،این دو تیکّه
موکتِ ساده و باکالس"...
منظورش این است که اینجا کامل است و دیگر
نباید چیزی در آن جابهجا شود".
اما بهرام همواره خودش را در میانهی دو تیغهی
مقراض میبیند .میان دو تیغهی بُرّای ارزشهای آن
فرهنگی که در آن بزرگ شده ،و ارزشهای آن فرهنگی که
تازه با آن آشنا شده .او که پیوسته به گذشته نظر دارد ،از
آرامش به دور است و بهشتِ تازه را به بهای فراموش کردن
گذشته برنمیتابد و سرانجام کارش به جدایی از همسرش
میکشد.
در رمان دوم «مرز» در زمانی هستیم که بهرام
ناچار شده همسر و فرزند کوچکش را در ایران رها کند و
راهی ترکیه شود تا از آنجا به ناکجا برود .او در آنجا ،در
میان دو مرز میهنِ پشتِ سر گذاشته که در جهنّم جنگ و
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در مورد کشف جهان نو باید بگویم با شخصیتی که بهرام
دارد ،پیوسته در حال کشف است ،چون کسی است که فکر
میکند و عالمت سؤال را مثل یک عالمت راهنمایی و
رانندگی همواره در دست دارد و آن را ،هم جلوی رفتار و
سنتهای کهنه و هم پدیدههای نو میگذارد .در اینسه
کتاب ،در واقع ما شاهد دگرگونی و رشدِ شخصیّت راوی
هستیم و در مجموع با رمان رشدِ شخصیّت رویرو هستیم.
او از همان کودکی از بیعدالتی رنجیده میشود ،در جوانی
برای از میان بردن بیعدالتی زندگیِ آرامی را که میتوانست
داشته باشد وامینهد و پس از سرخوردگی از انقالب ،به
بازبینی زندگیاش میپردازد .کتاب مورد عالقهی او
رابینسون کروزوئهی ماجراجو بوده و زندگی خودش را با او
مقایسه میکند .او با خروجش از مرز ایران پی میبرد
ارزشهایی را که تا کنون میشناخته تنها ارزشهای
موجود ،مقدّس و قابل احترام نیستند .او با اینکه در تئوری
برابری زن و مرد را قبول داشته و با همجنسگرایی مشکلی
نداشته ،وقتی پای عمل به میان میآید ،به خاطر نفوذ ژرفی
که فرهنگ و تربیت پیشینش در او داشته ،لنگ میزند .از
سوی دیگر نمیتواند گذشتهاش را گذشتهای بریده از حال
و آینده ببیند و آن را پشتِ مرزی بگذارد که راه به زندگی
کنونیاش نداشته و روی آیندهاش سایه نیندازد .پس بنا به
اشارهات که "او به شناختی نو از جهان سنت رسیده است

بیدادگری میسوزد و ناکجایی که بخواهد او را بپذیرد ،در
برزخ است .او در بارهی یکی از آخرین صحنههایی که از
ایران میبیند ،میگوید:
"در دشتی بودیم پر از گلهای آفتابگردان.
بلندی آفتابگردانها تا شانههامان میرسید .چندتا از آنها
را در این فرصتِ بهدست آمده چیدیم و به راه افتادیم .از
دیشب تا آن موقع ،از بستانآباد تا نزدیکیهای ماکو چیزی
نخورده بودیم و دانههای آفتابگردان درشت بود و نرم و
رسیده .من تا آن زمان با دستهای خودم تخمههای
آفتابگردان را از غالفشان بیرون نکشیده بودم .رو به داوود
گفتم:
«از مرز که رد شویم ،مثل گلهای آفتابگردان،
سرمان همیشه به این طرف خواهد بود!»"
و در رمان آخری بهرام به زمان گذشته بر
میگردد تا دگرگونی زندگی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
ایران را از دههی سی تا زمان انقالب بازبینی کند .او با مرور
زندگیاش از وقتی که نطفهاش بسته میشود تا دههی
شصت که ایران در آتش جنگ و برادرکشی میسوزد ،تالش
میکند به دلیل اتفاقها پی ببرد.

میتوان گفت که داستان بازآفرینی تنهای واقعیت
نیست ،کشف جهانی نو را نیز باید در آن جستوجو
کرد .بهرام در سن باال با روانی پریش پنداری سرانجام
به کشف این جهان نزدیک میشود ،بیآنکه توان

ولی آیا این برای بریدن از دنیای تنگ و تاریک سنت کافی
است؟ " ،باید بگویم که این درست این همان پرسشی است

بهرهمندی از آن را داشته باشد .میتوان گفت که او
به شناختی نو از جهان سنت رسیده است ولی آیا این

که با نوشتن این سهگانه خواستهام خوانندگان را با آن
درگیر کنم.

برای بریدن از دنیای تنگ و تاریک سنت کافی است؟
چنین است؟

هر سه رمان شما به شکلی با انقالب در رابطه هستند.
آیا این تجربه شما که نویسنده آنها هستید نیز
هست؟

هر داستانی در تالش است تا به ما بقبوالند که واقعی است
و خودت خوب میدانی که نویسندگانِ ژانرهای گوناگون
چه تالشی کرده و میکنند تا واقعیتها را آنگونه که
دریافتهاند نشان دهند و ثبت کنند .پس بازآفرینی واقعیت
هرچند خواست من هم بوده ،اما از پیش میدانستهام هر
واقعیتی را که نشان دهم ،باز هم واقعیتی است از دیدگاه
من.

من به عنوان یک شخص این شانس بد ،و به عنوان نویسنده
این شانس خوب را داشتهام که شاهد روزهای انقالب باشم.
به عنوان یک شخص ،بر اثر انقالب موقعیّت ،امکانها،
دوستان و رؤیاهایم قربانی شدند و بار سنگینی از
خاطرههای تلخ و وحشتناک روی دوشم گذاشته شد که تا
مرگ با دادم نرسد از آنها رها نمیشوم .اما به عنوان
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بود ببینند ،و دیگر این امیدواری که بتواند به آنان که
میگویند "این شما بودید که انقالب کردید" بفهماند که
هیچ انقالبی نمیتواند کار یک نفر و یک گروه باشد.

نویسنده ،تجربهی انقالب این خوبی را با خود آورده که
بتوانم گفتگو و صحنههای واقعی و زندهای را بازسازی کنم
و از چیزهایی بگویم که هرگز در هیچکجا دیگر تکرار
نمیشوند.

بهرام حال که به گذشته خویش مینگرد ،سه دوران
در آن مییابد؛ نخست «تا شانزه هفده سالگی تنها

در آخرین رمان چرا «من» از چند میلیون نفر جدا
شده؟ آیا این من از «توده» فاصله گرفته و یا دلیلی

بیننده بودم و شنونده »...دوره دوم «پُر از شور ...در
جنگ با دیوهای بد» در سالهای انقالب گذشت.

دیگر را در نظر داشتهاید؟
برعکس! این عنوان نشان میدهد که انقالب کار یک نفر
نبود و هرکسی که در آن شرکت کرد ،تنها یک نفر بود از
میلیونها و از میان آن میلیونها ،بیشک هر کدام حکایتی
دارد شنیدنی و این تنها یکی از آنهاست .به نظرم در این
دورهای که ما زندگی میکنیم ،تأکید روی اینها که گفتم
ضرورت دارد .چرا؟ برای اینکه هرروز هم از چپ و هم از
راست میبینیم و میشنویم که با بلند کردن انگشت اتهام
به سوی کسانی که در آن سالها بر علیه رژیم حاکم مبارزه
کردند ،بد و بیراه گفته میشود و به کل فراموش گشته که
انقالب کار یک نفر یا یک گروه نبوده و روزهای پی در پی
میلیونها نفر در همهی شهرهای ایران تظاهرات میکردند،
زخمی و کشته میدادند ولی باز هم انقالب میخواستند.
یعنی گویا فراموش شده که اگر ضرورتهایی گریزناپذیری
وجود نداشته باشد ،میلیونها آدم خطر از کار بیکار شدن،
زخمی و کشتهشدن را به جان نمیخرند و به خیابان
نمیآیند تا نظم موجود را به هم ریزند و با برانداختن یک
حکومت زندگی و آیندهی خود را روانهی راهی ناشناخته و
مهآلود کنند.

«شکست خوردیم...پیروز شدند» .دوره سوم
«گُمگشتگی...در غباری غلیظ...در میان اخبار بد ...
غرور میشکند...شکست جنگ است هر روزه با
پوچی ».آیا این تاریخ معاصر کشور ما نیست؟
درست دیدهای .سرنوشت ما چنان با سرنوشت آن خاک
پیوسته که هرچه بر سر آن یکی بیاید گویی بر این یکی نیز
حادث میشود .زمانی که با فرهنگ غرب آشنا شدیم ،تا
انقالب مشروطه برسد ،مانند کودکی و نوجوانی بهرام ،گیج
و گم ،تنها نگاه میکردیم و گوش تیز کرده بودیم که ببینیم
در جهان چه میگذرد .دورهی دوم پر از شور و جانبرکف
انقالب کردیم و بعد چنان شد که همه میدانیم .پس از آن
از شور افتادیم و در پی شکست به لیسیدن زخمهایمان
پرداختیم و برای پیدا کردن معنایی برای زندگی ،به جنگ
هرروزه با پوچی پرداختیم و بر بهرام نیز همان میرود که
بر کشورش رفته است.

بهرام جداً از این شکستها آموخته است؟ ما چه؟
اجازه بده از پاسخ به بخش اول این پرسش بگذریم و
پاسخش را بگذاریم به عهدهی خوانندگان .یکی از دلیلهای
مهمی که من راوی اول شخص مفرد را برای این رمانها
انتخاب کردهام این بوده که به عنوان نویسنده تا آنجا که
ممکن بوده بیطرف باشم تا خواننده آزادانه آنچه را که
میخواهد برداشت کند و خودش به قضاوت بنشیند.
در مورد بخش دوم هم چه بگویم؟ به گمانم اول باید ببینیم
این "ما" کیست .آنچه میتوانم بگویم این است که حکایت
بهرام ،حکایت یک نفر از همان "ما"هایی است که در انقالب
شرکت کرد.

خارج از رمان ،خودتان چه تجربهای را در این روند
پشت سر گذاشتهاید؟ بهرام که همنسل ماست ،برای
من خواننده بسیار ملموس است .برای شمای
نویسنده نیز چنین است؟

بیشک نسلی که آن انقالبِ مقلوب را دیده با خواندن "من
بودم و چند میلیون نفر" خیلی از یادهایش زنده میشود.
اما از مهمترین علتهایی که مرا به نوشتن این داستان
واداشت ،یکی این بود که روایت من از انقالب به نسلهای
پس از ما برسد تا صحنههایی را از آنچه که بر ما گذشته
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به هرحال همین گرهها در این کار سبب شد که خوانندهای
مثل من که با عالقه کار را تا آخر خوانده ،درباره حرفها و
نظرهای توی کتاب و نحوه ارائه آن پرسشهایی برایش به
وجود بیاید .بطور کلی در بسیاری جاها خیلی شتابزده و
کلی نظر میدهی و یا از شخصیتهایی دور و برت ،از
همانها که با آنها به راه مبارزه سیاسی کشیده میشوید،
تیپسازی میکنی که بتوانی نظراتات را درباره نادانی و
تندروی و عدم شناختشان روی جامعه و مردم و تاریخ
سرزمین شان در وجود آنها نمایش بدهی .در بسیاری جاها
و تقریبا سرتاسر کتاب ،رویدادها و حوادث تاریخی همان
طور که رخ داده تیتر وار میآید .من نمیدانم این ها را
سایه بیچاره که خواننده کتاب توست چطور هضم می کند
یا آن دکتر روانشناس .یا یک خوانندهای که از آن ها اطالع
نداشته و منظور تو آگاه کردن اوست .از کلیگویی که نوشتم
در کتاب بسیار است نمونهای که میآورم نتیجهگیری پایان
کتاب است .این پاراگراف از همین بخش را می آورم از ص
" ،312میخواهم بگویم وجه مشترکی بود بین احساس
پدرم در آن زمان (بیرون کردن دایی از خانه) و احساس
من در آستانه انقالب .او نسبت به خانواده روستایی مادرم و
من نسبت به میلیونها روستایی تازه به شهر آمده ،خودمان
را در تیررس حملههای فرهنگی میدیدیم" و بعد توسعه
امر حسادت در وجود راوی به یک عقده یا معضل اجتماعی
و تاریخی و سیاسی و تاثیر آن در رویدادهای اجتماعی و
تاریخی .من نمیدانم این مقالهی بسیار خوب نیکفر را
درباره این که قم و روحانیت قم یک پدیده ساخته شده در
دوران پهلوی است خواندهای یا نه .اصوال این نوع روحانیت
سیاسی شده را یک روحانیت ساخته شده دوران مدرن
میبییند و در ضمن وقتی تو از حملههای فرهنگی
روستائیان در طی انفالب صحبت میکنی باید این را نیز به
یاد بیاوری که وقتی خمینی علیه لوایح انقالب شاه و ملت
شاه برخاست هنوز موج روستائیان برای ورود به شهر آغاز
نشده بود .اینها همه بعد از اصالحات ارضی شاه است.
اما این ها را نوشتم ،این را هم باید بنویسم که کتابات
صفحههای دلنشین رمانی هم داشت .کودکی راوی و

نفر"

یک گفتگو
1

نسیم خاکسار و مسعود کدخدایی

مسعود جان سالم  .کتاب ات را خواندم .میدانم روی آن
خیلی زحمت کشیده ای و نیتی انسانی در ذهن داشتی و
داری در پرداخت و ارائه آن .من نتوانستم به ساختار روشن
و شاید یکدستی در کارت برسم .به همین خاطر ترجیح
دادم همین فکرهایی را که دارم برای خودت بنویسم .نوشتم
ساختار کار روشن نیست .چرا؟
چون روشن نیست که ساختار کار ،روایت راوی است برای
روان شناسش؟
قولی است به دخترش یا فکری است در ضمیر او که
سرگذشت انقالب ایران در سال  57و نسل خودش را برای
او بنویسد؟
زندگی و بالندگی پسرکی است در یک خانواده در میانکوه،
میان اقوام و خویشاناش با حکایتهایی که هرکدام دارند،
از عمه آساره گرفته تا عمه رباب و پسران و دخترانشان؟
یا بطور کلی یک کتاب مستقل تاریخی است به زبان ساده
از شروع انقالب با نقب زدن هایی به گذشته :به واقعه 28
مرداد  32و اشاراتی کم و بیش به فرهنگ و مذهب در
جامعه ایران و رویدادهای تاریخی آن ،کاری تا اندازه ای
مثل تاریخ مشروطه کسروی؟
و حرف آخر آیا یک رمان مستقل است یا دنباله ی دو کار
دیگر ،چون در خیلی جاها به آن دو کتاب رجعت می دهد،
آن هم با زبانی غیر داستانی و بیشتر مقالهای.

 - 1این گفتگو از طریق ایمیل انجام گرفت.
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دیگر اینکه راوی با بالهایی که به سرش آمده ،مینویسد تا
بلکه بفهمد چه شد که چنان شد و حاال در کجا ایستاده
است .او به توصیهی روانشناس و اصرار دخترش و نیز برای
ادای دین به یاران درگذشتهاش شروع به نوشتن میکند و
برای همین گاهی این و گاهی آن و گاهی خودش را
مخاطب قرار میدهد .بهرام موقع نوشتن تالش میکند تا از
اول و بهطور خطی زندگی و ماجراهایش را از همان کودکی
مرور کند (در دو کتاب پیشین که یکی شرح زندگی اوست
در خارج و دیگری فرارش از مرز نیز تالش میکند همین
کار را بکند) اما هربار جریان طبیعی زندگی یا خاطرهای
خطیر او را به زمان گذشته یا رؤیای آینده پرتاب میکند.
این سبکِ "رمان مستند" که من به کار بردهام و گاهی عین
مقاله ،گفتار و یا نوشتاری را وارد رمان کردهام ،چندان
تازگی ندارد .این را میشود به نوعی در کارهای مارگریت
دوراس بهویژه "درد" دید که به شرح یک واقعهی واقعی
میپردازد .کسانی چون جان دوس پاسوس خیلی از آن
فراتر رفته و کوالژی از شعر و مقاله و تصویر را رمان کردهاند،
اما در حوزه ادبیات فارسی این کار تازه است یا اینکه من
مشابهش را هنوز ندیدهام .به نظرم این سبک برای این کار
ضروری بود تا بهرام بتواند دِینش را به یاران رفته به گونهای
ادا کند که برای نسلی که در زمان او نزیستهاند و البته به
گوگل هم دسترسی دارند ،قابل استناد باشد .در بارهی این
سبک ،به گمانم میشود روشنترین تعریف را در چند
کلمهی زیر دید و در لینک پیوست میشود همهی مقاله را
هم خواند:
A documentary novel differs from other
genres because of the factual and
appropriate information. ... A non-fiction
novel and a documentary novel are
appropriate to describe works that are
read like novels but are based on facts
.documented by the author
https://uzjournals.edu.uz/philolm/vol202
0/iss2/5/

ماجرای آن خانواده بزرگ و آدمها .یا وقتی ماجرای خودت
و حشمت را در ص  160و  161می نویسی و از
طبیعت .شاید اگر ساخت کار را فقط روی همان
میگذاشتی و آن ساخت گفتگو با سایه و روانشناس را کنار
می گذاشتی یا این وظیقه برای خودت که تاریخ انقالب را
بنویسی به زبانی ساده و داستانی که مفید باشد برای
جوانان ،و به همان خانواده و رشد کودک و بعد سیاسی
شدن او ادامه میدادی کار روال دیگری به خود می گرفت
که خودت را مجبور به این نمیکردی که بین کتاب مدام
برای خواننده توضیح بدهی که باز اشتباه کردم و زمان را
قاطی کردم و از این حرفها .در ضمن دو کلمه غلط دیدم
که خوب است تصحیح کنی .در ص  219در سه جا ملتفت
را با ط به این صورت نوشتی :ملطفت .در ص  306هم غیظ
را غیض نوشته ای.
خسته نباشی
نسیم
00000
نسیم جان میخواستم چند کلمهای برایت بنویسم اما
سفری به لندن کردیم که عجب دشوار بود! به خاطر کرونا
همهاش در قرنطینه بودم و هرروز زنگ میزدند و چک
میکردند تا ببیند در قرنطینه هستم یا نه .جریمه هم آنقدر
سنگین بود که از پسش برنمیآمدیم .تازه باید پول
تستهای کرونا را که خیلی هم گران بود خودمان بدهیم.
وقتی به دانمارک هم برگشتم ،با اینکه  700کرون پول
تست در انگلیس داده بودم و جوابش منفی بود ،باز بیشتر
از سه ساعت در صف بودم تا توانستم دوباره تست بدهم.
و اما نسیم جان اینکه گفتهای کتاب ساختار روشن و
یکدستی ندارد ،هم درست هست و هم نیست .درست است
چون این کتاب شرح زندگی است و کدام زندگی است که
ساختار روشن و یکدستی داشته باشد؟ ولی اگر شرح
زندگی و تحول کودکی اسیر شرایط ،به آدمی در جستجوی
فهم شرایط باشد چه؟ در واقع این تحول شخصیتِ آدمی
معمولی است از طبقهی متوسط با شرایطی مناسب برای
یک زندگی عادی (مثل بیشتر چریکها) که آهسته آهسته
بر بستر شرایطِ جامعه رادیکال شدند.

دوست عزیز اکبر سردوزآمی در بارهی همین کتاب میگفت
اگر کسی بخواهد از تاریخ آن دوران باخبر شود ،میتواند به
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به آن اشارهای نکردم ،قاعدهای است که هر رمانی در همان
ابتدا با خوانندگانش میگذارد .قاعده یا ستونی که ماجراهای
بعدی دور آن می چرخند و حرکت میکنند .مثل سنگی
که توی آب پرتاب شود و دایرههایی دور همان نفطه ی
فرود سنگ پدید آید و بزرگ و بزرگتر شوند .من تا کنون
در رمانهایی که خواندهام ،چه رمانهای کالسیک مثل
کارهای فلوبر و تولستوی و داستایوسکی و ...چه رمانهایی
که به شیوه و قالبهای نو آفریده شده مثل کارهای مارکز
برای نمونه و میالن کوندورا ،حتا در رمان "پاککنها" از
آلن رب گریه که چند ماه پیش خواندم و چه رمان های به
قول تو مستند داستانی ،از نوع فرزندان سانچر از اسکار
لوئیس که شاهکاری است در این قالب و سبک ،این که
چه شیوه و قالبی نویسنده برای کارش برگزیده به کنار،
ندیدهام این اصل یا قاعده مهم را کنار گذاشته باشند .حتا
در داستان های کوتاه بورخس که تمام سعیاش بر این
است ماجرای داستان هایش تا حد زیادی بر وقایع تاریخی
مورد نظرش مطابقت داشته باشد ،باز از این قاعده داستانی
بیرون نمیرود .اما این قاعده که از آن اینهمه حرف زدم
چیست .از کار خودت مثال میآورم .رمان تو با ماجرای
مرگ دلخراش سارا ،دختر راوی شروع میشود .این جمله
ها را که در صفحه نخست رمان ات آمده بخوان:
"یادم نمی رود .صبح آفتابی و زبیایی بود و من

کتابهای تاریخی مراجعه کند .اما فرقهای بزرگی اینجا
هست .اول اینکه همهی این وقایع سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی را نمیتوان در یک کتاب پیدا کرد .دوم اینکه در
کتابهای تاریخی ،وقایع در متن زندگی عادی و روزمره
آورده نمیشوند و سوم اینکه به دور از احساسات به اتفاقها
میپردازند و بسیار بهتر از من میدانی که یک کار مهم
ادبیات همین درگیر کردن احساسهای انسانی با طبیعت و
دانش و جامعه است.
در مورد شتابزدگی در بیان واقعههای تاریخی باید بگویم
که چند سال دغدغهی ذهنم بود که با اینهمه واقعهی مهم
که نمیتوانم از هیچکدام بگذرم -چون اگر بگذرم چیز
مهمی را ناگفته گذاشتهام -چه کنم تا اینکه با خواندن
کتابهای فردینان سلین راه را همین دیدم که شتابزده و
با فاصلههای سه نقطهای آنها را جوری بیان کنم که
احساس الزم را ایجاد کنند که امیدوارم کرده باشند.
در مورد تیپسازی ،خیلی حواسم بوده که باسمهای و
توذوقزننده نباشد و اگر شده بیشک ضعف من بوده است.
و خالصه این بوده آنچه که من خواسته و توانستهام برای
ادای دین به کسانی که ان خود را برای هدفی بزرگ و
رؤیایی به هیچ گرفتند و امروزه هر که از راه میرسد بنا به
وُسعش لعن و نفرین و دشنام حوالهشان میکند ،بنویسم.
کاش با این فاصلهها پشت مرزهای مختلف نبودیم و کسی
مثل من میتوانست از گفت و شنود و مالقات با کسانی مثل
شما کارهای بهتری ارائه دهد.
*************
مسعود جان ،خوب کردی نظرت را برایم نوشتی .اصل حرف
همین است .قرار نبود و نیست که درباره موضوع مورد بحث
بین من و تو ،گفتگو درباره رمان "من بودم و چند میلیون
نفر" ،نظر من ،تنها نظرِ درست و دقیق باشد .به همین
دلیل نوشتم ،خوب کردی در روشن کردن پرسشهای به
وجود آمده برای من در خواندن کارَت ،نظرت را برایم
فرستادی .حاال دو نظر داریم .خواندن توضیح های تو ،من
را هم وادار می کند در مورد آنچه یا آن چه هایی که در
دیدگاه من چون ایراد و نقصی در کار تو به حساب آمده
توضیح بیشتری بدهم .نخست این که اصلیترین و
بدیهیترین مورد در ساختار یک رمان ،که در ای-میل قبلی

مشتاق نوشتن که از بیمارستان تلفن زدند که برای دیدن
دخترتان سارا بیایید .ترسیده و پریشان خودم را به
بیمارستان رساندم .چه دیدم؟ سارای من روی تخت
بیمارستان با سر باندپیچی شده!"
بعد در توضیح بیشتر می آورد که سارا آن شب با دوستش
سوسنه از بار همجنسگرایان که درآمده بود با چهار جوان
که معلوم بود از خاورمیانهاند و متنفر از همجنسگرایان،
وارد درگیری زبانی میشوند .نتیجه این که ،این درگیری
لفظی به درگیری عملی میانجامد و نتیجهی آن سبب
مرگ سارا میشود .مرگی که راوی در همان صفحه های
آغاز از آن این طور می نویسد:
"چهار روز بعد زیر آوار خبری که شنیدم ویران شدم .سارا،
جان به در نبرد".
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الکپشتها که جا جا در رمانت در فاصله هایی به
آن مراجعه می کنی و مفهومی از تنهایی مادر می سازی و
توجه راوی به آن از کودکی و در برگ آخر رمان هم در
گفتگوی بین تو و دخترت سایه می آید.
خب بعد از این توضیح ،این نکته که تو میخواهی تاریخ
یک دوره را در رمان بیاوری و حتی اطالعیهوار از حوادثی
تاریخی هم در این دوره و قبل از آن نام ببری و این که
احساس مدیون بودن میکنی به رفقایی که از دست
دادهای ،همه نیات خوبیاند ،اما خواننده میخواهد همه آن
ها را در آن حادثه مهم اول رمان ،که راوی را داشت به
نابودی میکشاند ،تبعیضی که در اول داستان بر دخترت
رفته و مرگ او را سبب شده دنبال کند ،به خصوص که تو
مرگ یا خود کشی شهاب دوست دیگری را هم در همین
دانمارک داری و از او حرف زدهای در رمان .اما تو به او هم
برنمیگردی ،گرچه میتوانستی رنج های او را پیوند بزنی
به دردهای سارا و اگر فکری برای توضیح انقالب و
ماجراهای دیگر داری در پرتو انکشاف زندگی و مرگ آن ها
بیافرینی .این طوری تاریخ مورد نظر تو ،هرچند هم مجبور
می شدی حوادثی را به اشاره بیاوری ،داستانی میشد و
توسعه بیشتری در ایجاد فکر و خیال پیدا میکرد .در واقع
در این رمان ،سارا و ماجرای مرگ دلخراش او و هم
جنسگراییاش ،که بسیار مهم است طرح آن و علت اصلی
مرگ اوست ،بالکل در رمان به فراموشی سپرده میشود.
همین طور خودکشی شهاب .این توضیح احتمالی هم که
ماجرای شهاب در دو جلد کتاب قبلی آمده ،مشکل را حل
نمیکند .چون خودت هم نوشته ای که هرکدام رمان هایی
مستقل اند.
ایراد دیگر ،ماجرای بیماری راوی و رابطه او با دکتر
روانشناس است و مشکل های مغزی که پیدا می کند در
گسستهای ذهنی و زمانیاش در امر یادآوری گذشته .این
موضوع هم صورت یک پوسته ظاهری در رمان پیدا می کند
و ارتباطی با ساختار رمان پیدا نمی کند .به راحتی می شد
در یک ویراستاری همه آن حرفهایی را که به این موضوع
اشاره می شود در رمان حذف کرد و هیچ اتفاقی هم نمی
افتاد .حرف آخر ،من متاسفانه کارهای سلین را که مثال

پیش از این صفحه ،در ابتدای پاراگراف اول در ص .دو کتاب
هم ،شمارهی صفحه البته  6است ،آمده که راوی خیلی وقت
پیش میخواست خودش را نابود کند:
"هم برای گریز از یاد آوردن آن چه که بر سر

دختر کوچکم سارا آمد و هم برای فرار از زیر فشار سنگینی
بار خاطرههای آن همه دوستان و یارانی که در آن میهن
پیشین در ایران از دست داده بودم".
خوب در همین آغاز ،مرگ دلخراش سارا ،همجنسگرایی
او ،چهار جوان خاورمیانه ای که پرورده فرهنگی ضد
همجنسگرایاناند ،یا در کلیت ضد دگراندیش ،با توجه به
مرگ دوستان و یاران راوی در آن میهن که در توضیح
بیشتر وضع روحی راوی بعد از مرگ سارا آمده ،این ها باید
در ساختار این رمان ،بشوند قاعده و محور کار .خواننده
انتظار دارد هرچه که راوی بعد از آن میآورد ،پیرامون این
درد ،این گره ،این نفرت باشد در دل فرهنگی که انسانی را
که شبیه دیگران نیست ،حذف میکند و به قتل میرساند.
این فکر ،این ایده یا طرح در واقع می شود هسته مرکزی و
بعد راوی این رمان می رود که روایت به روایت آن را باز
کند .حاال مسعود جان بیا و رمان ات را از این دیدگاه از نو
بخوان .گرچه به صورت تکه هایی کوچک گاه این تحقیرها
و تبعیضها را میآوری ،برای مثال در برخورد پدر با خانواده
روستایی مادر ،و حتما در جاهایی دیگر ،اما هیچکدام
نه توسعه داستانی پیدا می کنند در این کار و نه به خوبی
شکافته میشوند .کاری که هر رمانی ،چه مستندِ داستانی
باشد و چه نباشد بر عهده اش هست .از همه این ها روشن
تر ،رمان تو هرگز ،با قاطعیت میگویم ،هرگز ،دیگر به
ماجرای سارا و مرگ دلخراش او برنمیگردد ،جز به اشاره
هایی کوتاه و کم جان که انگار آمده تا خواننده وضع نزار
روحی راوی را از یاد نبرد .این مشکل را به گمان من همان
ناروشنی ساختار در کارت به وجود آورده .برای این که فقط
از ایرادهای کارت نگویم ،و از حُسن هایش هم حرف بزنم،
ببین تو چگونه از تصویر الکپشت های روی پرده در همین
رمانت ،استفادههایی به جا و داستانی کرده ای و به شیوه
ای بسیار خوب که تاثیرگذار هم بوده و خواننده متوجه آن
می شود ،اشاره ات در همان اول های داستان است ،بعد از
دیدن تحقیر شدن دایی توسط پدر ،به این پرده با نقش
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بهوجود آورده .به گمان من راوی در دو پاراگراف زیر در دو
صفحهی اول قراری را که خواهم گفت با خواننده میگذارد.
بهرام ،شخص اول داستان میگوید:
"به گمان خودم شناگر قابلی بودم .برای همین نترسیده

زدی سال ها پیش خواندم و حضور ذهن ندارم که از آن
حرف بزنم.
موفق باشی
نسیم

بودم که زیاد از ساحل دور شوم .یک باره توفان شد .از اخبار
آب و هوا بی خبر به دریا زده بودم .قایقم واژگون شد .پاروها
از دستم رها شدند و کوهی از موج چنان بر سرم آوار شد
که از فشار آن به ته دریا رانده شدم .هرچه بیشتر دست و
پا می زدم بیشتر فرو می رفتم .هرچه بیشتر دست و پا
می زدم آبِ سوزان و شورِ بیشتری وارد دهان و دماغم
می شد .نمی توانستم نفس بکشم .هرچه می کردم کوبیدنِ
مشت بود بر موج های بلند .زیر پایم تاریکیِ دریایی بود که
ته نداشت و باالی سرم سنگینی کوهِ موجی که دریا هم
تحمّل وزنش را نداشت".

با سالم
نسیم جان کاش میدانستم وقتی به ساختار رمان اشاره
میکنی ،بهطور دقیق منظورت چیست .از طرف دیگر
تعریف واحدی هم که برای رمان وجود ندارد .بنا به گفتهی
نویسندگان اینسکلوپدیها این واژهی آلمانی که اصل آن به
واژهی  Romanzدر زبان فرانسهی کهن میرسد که آن
هم از  Romaniceگرفته شده که معنای آن «به زبانِ
مردم» بوده ،به آثاری میگفتهاند که بهجای زبان رسمی و
کلیسا ،به زبان روزمره مینوشتهاند .اگر از بحث تاریخ رمان
که گاهی آن را تا سدههای میانه و آغاز رنسانس به عقب
میکشانند و به داستان خر طالیی و یا دافنی و کلوئه
میرسانند بگذریم ،خودت بهتر میدانی که رمان در
دورههای گوناگون مشمول تعریفهای متفاوتی شده که
گستردهترین تعریف آن به نقل از فرهنگ بزرگ دانمارکی
میگوید:
"رمان یک روایت بلند داستانی است که در دوران جدید،

کمی پایینتر میگوید:
"چیزهایی پیوسته به یادم میآیند .خودشان می آیند .بی

اختیارِ من می آیند و هرچه آنها را پس میزنم ،باز روز
دیگر به سراغم میآیند .بعضی را از ترس کنار میزنم و
بعضی را از شرم .روان شناسم می گوید بنویس .همه را
بنویس .باشد! تالش می کنم .حاال که حالم بهتر شده به
گمانم بتوانم یکی دو ساعتی در روز تمرکز کنم و بنویسم.
می دانم نوشتن خاطرات مثل عریان نشستن است جلوی
آینه .اما حاال که دیگر کسی دور و برم نیست و پشت
پردههای بسته زندگی می کنم ،برهنه نشستن جلوی آینه
نباید چندان دشوار باشد.
چند سال پیش هم تصمیم گرفته بودم خاطراتم را بنویسم
که نشد ،نتوانستم؛ چون آنچه را که هنوز تنم از یادش
می لرزد به سر دخترم آوردند".

گستردهترین ژانر ادبی است .قالب فراگیر رمان به گونهای
است که هم میتواند برای مخاطبان نخبه و هم برای طیف
گستردهای از مخاطبان که در پی ساعتهای طوالنی
تفریحی هستند ،نوشته شود .از زمانی که ژانرها بهوجود
آمدهاند ،چنین بوده است".
بنا به اینهاست که وقتی حرف ساختار رمان را به میان
میآوری ،نمیدانم با چه تعریفی روبرو هستم.
در مورد قول و قراری که رمان از همان آغاز با خوانندگانش
میگذارد و روشن میکند که میخواهد از چه با آنان بگوید
و آنان را به کجا بکشاند هم که نمیشود با گفتهی شما
مخالف بود .در اصل من همهی گفتههای شما را قبول دارم.
به گمان من مسئله بر سر چگونه خواندن است.
در پی نوشتهی شما دوباره به کتاب مراجعه کردم و دیدم
در خوانش من ،قول و قرار و محور داستان به گونهای دیگر
گذاشته میشود ،در حالیکه انتظار دیگری را در شما

آنچه مینویسم به قصد دفاع نیست ،چون در پشت این
روایت ،نویسندهای همهدان ،نصیحتگر یا آموزشینویس
ننشسته که پاسخ همهی پرسشها را از پیش بداند،
برعکس ،او بیش از هرچیز میخواسته پرسش طرح کند.
فقط میخواهم بگویم که من به وقتِ نوشتن چگونه فکر
میکردهام .در واقع چون معتقدم که یک اثر وقتی منتشر
شد و نمادی عمومی پیدا کرد ،دیگر مستقل است و بدون
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همجنسگراییاش چیز زیادی نوشته باشم پرسشی برای
خواننده ایجاد کردهام که تا آخر رمان آن را با خودش
کشانده و سارا به یادش مانده است .من این کار را آگاهانه
کردم .هم به این دلیل که بنا به منطق داستان ،ماجرای
سارا آنقدر برای بهرام دردناک است که هروقت آن را به
یاد میآورد میخواهد از آن فرار کند ،هم اینکه او مانند
بسیاری از ما ایرانیها هنوز تکلیف خودش را با
همجنسگرایی روشن نکرده و هنوز در تالش است تا آن را
برای خودش پذیرفتنی کند .برای مثال آنجا که میگوید:
"این دختر انگار به دنیا آمده بود تا سنّت های ما را به هم

حضور نویسنده خوانده میشود ،تنها میخواهم پشتِ
صحنهی نوشتنِ این کتاب را توضیح بدهم.
در این رمان ،در همین پاراگراف اول ما با یک راوی طرفیم
که با اعتماد به نفس وارد کارزاری شده اما دچار چنان توفان
سهمگینی میشود که زیر پایش ژرفای تاریکِ دریایی دهان
باز میکند و باالی سرش کوهِ موجی که دریا هم تحمّل
وزنش را نداشت ،سنگینی میکند.
و در پاراگرف دوم ،همان راوی را میبینیم که از روانِ
پریشانش که رو به بهبودی است میگوید و اینکه حاال دیگر
میتواند یکی دو ساعتی در روز تمرکز کند و خاطراتش را
بنویسد.
پس به گمان من ،حاال راوی باید با بازگویی خاطراتش ما
را به درون توفانی که دچارش شده و همان انقالب بوده
ببرد و نباید هم انتظار داشته باشیم که بتواند -به خاطر
بیماریاش -خاطراتش را با نظم و ترتیب بیان کند .داستان
هم تا به آخر در این کش و قوس است تا انتظارهایی را که
در خواننده ایجاد کرده ،برآورده کند.
در مورد مرگ دلخراش دخترِ همجنسگرای او سارا ،اجازه
دهید یکبار دیگر نوشتهی شما را بخوانیم:
"در همین آغاز ،مرگ دلخراش سارا ،همجنسگرایی او،

بریزد .نه زندگی کوتاهش عادّی بود و نه مردنش .دست کم
آنچه را که من هنوز از سنّت و تربیت با خودم داشتم
دگرگون کرد .تا وقتی زنده بود ،رابطهاش را با سوسنه
می دیدم و می فهمیدم اما جرئت نداشتم حتّا در خلوتِ
خودم اسمش را ببرم .آخر وقتی از همان کودکی در مغزت
حک کرده باشند که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد،
پاک کردنشان آسان نیست .تنها پس از مرگ این دختر بود
که جرئت پیدا کردم تا بگویم :آره! سارای من همجنس گرا
بود و حاال خُب که چی؟ این که نه به من ربط دارد و نه به
هیچ کس دیگر .رابطه ی خصوصی او به من چه مربوط
است؟ مگر او با این کارش به کسی ضرر می رسانید؟"

چهار جوان خاورمیانهای که پرورده فرهنگی ضد
همجنسگرایاناند ،یا در کلیت ضد دگر اندیش ،با توجه به
مرگ دوستان و یاران راوی در آن میهن که در توضیح
بیشتر وضع روحی راوی بعد از مرگ سارا آمده ،اینها باید
در ساختار این رمان ،بشوند قاعده و محور کار .خواننده
انتظار دارد هرچه که راوی بعد از آن می آورد ،پیرامون این
درد ،این گره ،این نفرت باشد در دل فرهنگی که انسانی را
که شببه دیگران نیست ،حذف می کند و به قتل می رساند.
این فکر ،این ایده یا طرح در واقع می شود هسته مرکزی و
بعد راوی این رمان میرود که روایت به روایت آن را باز
کند".

شهاب هم همینطور .چیز زیادی در بارهی او گفته نمیشود
اما خودکشیاش به یاد میماند .گمان من این بوده که
همین مقدار کافی است .منطق من این بوده که آدمی مثل
بهرام که همفکران و همرزمان زیادی را از دست داده ،بهیاد
آوردن چگونگی مرگ آنان برایش چنان سخت و آزارنده
است که هرزمان به یادش میآیند ،تالش میکند تا از آنها
فرار کند و برای همین نمیتواند روی مرگ هیچکدام از
دوستان و یاران از دست رفتهاش زیاد مکث کند.
نوشتهاید:
"ایراد دیگر ،ماجرای بیماری راوی و رابطه او با دکتر

حق با شماست .خواننده انتظار دارد کتاب به مرگ سارا و
همجنسگراییاش بپردازد اما نمیپردازد .خوانندگان
دیگری هم به من گفتهاند که تا پایان کتاب انتظار داشتهاند
که بیشتر در بارهی سارا بخوانند اما دست خالی برگشتهاند
و من خوشحالم چنین بوده و بدون اینکه در بارهی سارا و

روانشناس است و مشکل های مغزی که پیدا می کند در
گسستهای ذهنی و زمانیاش در امر یادآوری گذشته .این
موضوع هم صورت یک پوسته ظاهری در رمان پیدا میکند
و ارتباطی با ساختار رمان پیدا نمیکند .به راحتی میشد
در یک ویراستاری همه آن حرفهایی را که به این موضوع
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نمیافتاد".

معتقدم .اتفاقهایی که در زندگی میافتند و راه را بر
خواستههای ما میبندند ،هر روز بیش از روز پیش باور مرا
به نسبیگرایی و عدم قطعیّت محکمتر میکند و نیز باور
دارم که هرچه در زندگی و یک داستان پیش میآید ،به
واسطهی اندیشه فهمیده و توسّط زبان گفته میشود و چون
این دو واسطه پیش هیچ دو نفری یکسان عمل نمیکنند،
به تعداد آدمها درک و نیز روایت داریم.
در این جا دوست دارم بگویم ای کاش کتاب را پیش از
چاپ خوانده بودید که بیشک موجب دقّت بیشتر من
میشد.

در این مورد بهطور کامل با شما موافق نیستم .قبول دارم
که میشود بعضی جاهای مربوط به این موضوع را حذف
کرد بیآنکه لطمهای به داستان بخورد ،اما همهی آنها را
نه .راوی اگر پریشانی ذهنی نداشته باشد ،نمیشود بی دلیل
در زمان عقب و جلو برود یا بهجای ادامهی روایت برود سراغ
نوشتهی روزنامهها .از طرف دیگر آدمی که در زندگی با آن
ماجراها روبرو شده و آن بالها بر سرش آمده نمیتواند از
نظر روانی سالم باشد.
به این هم اشاره کردهاید که:
"این نکته که تو می خواهی تاریخ یک دوره را در رمان

با سپاس فراوان برای وقتی که میگذارید ،روزگار خوشی
برایتان آرزو میکنم

بیاوری و حتی اطالعیه وار از حوادثی تاریخی هم در این
دوره و قبل از آن نام ببری و این که احساس مدیون بودن
میکنی به رفقایی که از دست دادهای ،همه نیات خوبیاند،
اما خواننده میخواهد همه آنها را در آن حادثه مهم اول
رمان ،که راوی را داشت به نابودی می کشاند ،تبعیضی که
در اول داستان بر دخترش رفته و مرگ او را سبب شده
دنبال کند"،

مسعود

در این مورد باید بگویم که میشد رمان بر این محور و با
تکیه بر این ستونهایی که گفتهاید ساخته شود؛ اما در آن
صورت رمان دیگری میشد و شاید هم بهتر از این .اما دید
و خواست من این بود که روال طبیعی زندگی بهرام را که
شبیه زندگی میلیونها نفر از جوانانی بود که در پی
عدالت خواهی پایشان به انقالب کشیده شد دنبال کنم و با
توجه به اینکه رمان یک تجربهی فردی است ،میخواستم
تجربهی او (راوی داستان) در اولویّت باشد.
خالصه اینکه تالش من در نوشتن "من بودم و چند میلیون
نفر" بیان وقایع معاصر به شکل داستانی در قالب تجربهی
یک فرد بسیار معمولی به نام بهرام بوده که اتفاقهای زمانه
جریان زندگی عادی او را قطع ،و او را به راه یا بیراهههای
گوناگون میکشند و همین قرار گرفتن او در موقعیّتهای
گوناگون باعث واکنشهایی میشود که سمت و سوی
زندگی و تحوّل شخصیّت او را تعیین میکنند.
اگر بخواهم از دیدگاه خودم که پشت سر بهرام بودهام
بگویم ،چنین است که به تفسیرناپذیری جهان هستی
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برده بودند در کنار شاعران درون ایران مجموعهای منتشر
کرد که منطقهای رایج آن زمان برای خطکشیهای خارج
و داخل را به حاشیه برد .او شجاعانه ،در متن آنچه در انتظار
او و تنی چند از نویسندگان و سیاستمداران زمانهاش رقم
میخورد ،دست به چاپ چنین مجموعه شعری زد با عنوان
«هفتاد سال عشقانه» که سالها پس از کشتن او بدست
رژیم اسالمی ،نخستین بار در سال  1393منتشر شد.
مختاری بدون ابراز سلیقه وگرایش شعری خاصی اشعاری
از شاعران معاصر ایران را در این کتاب جمعآوری کرد و
باید گفت به خواننده شعر پارسی ،هدیه کرد .بدبختانه زمانه
بیرحم او را از ورق زدن یکی از دستآوردهایش محروم
کرد .ما هم در این گزینه هیچ سلیقه ویژهای را بکار
نگرفتهایم ،و نخواهیم گرفت .از شاعران درخواست شد تا
شعری و یا چند شعری از سرودههای خویش را با عکسی از
خود برایمان بفرستند .البته آنهایی که در این صفحات
نیستند شعرهایشان در آینده در شمارهای دیگر منتشر
خواهند شد .آنچه این ترکیب را مسلم میکند حضور
مشترک شاعران داخل و خارج از کشور میباشد .من
امیدوارم تا شعر شاعران ُپرکار و گوشهگیر داخل و خارج
هرچه بیشتر کنار یکدیگر منتشر شوند تا نخست با کارهای
یکدیگر آشنا شوند و سپس هرچه از پس از آن برآید به قول
معروف؛ خوش آید .تا ببینیم چه میشود.
باید این منطق پوسیدهرا که اگر در خاک نباشی پس ریشه
نداری ،به اندازه غیرمنطقی بودنش نادیده گرفت .شعر ایران
در داخل و خارج رشد بسزایی داشته که تا اکنون در
گستردگی و پراکندگیاش مورد برسی قرار نگرفته است.
من خود در شهر لندن شاهد چاپ صدها کتاب شعر شاعران
شهر خودم بودهام؛ از اسماعیل خویی گرفته تا اسماعیل
نوریعال ،جنتی عطایی ،بهمن فرسی ،هادی خرسندی،
محجوبی ،رؤیایی ،زهری ،ژاله اصفهانی ،شکوه میرزادگی،
شاداب وجدی ،لعبت واال ،علیرضا نوریزاده و چندین و چند
تن دیگر که از این قلم افتادهاند و بیتردید دیگر شاعران
شاهد صدها و بسا بیشتر در شهرهای دیگر اروپا و امریکا و
استرالیا بوده و هستند.
بیش از هفت میلیون ایرانی در سراسر دنیا زندگی میکنند
و هر کدامشان در کشور و منطقه و شهرهای خود دهها

افشین بابازاده

چنگی به شعر امروز
دوست عزیزم اسد سیف گرامی ،نویسنده و سردبیر «آوای
تبعید» ،پیشنهاد کرد مسئولیت یکی از شمارههای «آوای
تبعید» را برای بخش ویژه برای شاعران امروز ایران بر عهده
بگیرم .من بالفاصله پیشنهاد کردم تا این صفحات را
مشخصاً به شعر داخل و خارج از ایران پوشش دهیم ،کاری
که مدتی است متداول شده اما نه با تصمیمی از پیش ،به
این صورتی که ما برای این شماره و امیدوارم برای
شمارههای بعدی در نظر گرفتهایم .البته قابل ذکر است که
از شماره پیشین آوای تبعید؛ ویژهنامه «زبان و ادبیات
گیلکی» استقبال شد .چنین شیوه نگرش به شعر و به
ادبیات ما به صورتی ارگانیک در حال شکلگیری است .اما
نیابد از قلم بدور باشد که این سبک نگاه به پوشش دادن
شعر به دور از مرزبندیهای داخل و خارج را پیش از هر
کسی بطور جدی تنها محمد مختاری بود که در داخل ایران
سنگبنای آن را گذاشت.
محمد مختاری نویسنده ،محقق ،شاعر و به عبارتی هم
فرهنگشناس معاصر با گردهم آوردن اشعار شاعران خارج
و داخل از کشور ،یعنی تقریباً همه آنهایی که پس از هرج
و مرج سال  57برای نجات جان خود به خارج از ایران پناه
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است که قلبش برای زبان فارسی ایران میتپد ،حال در
تبعیدگاهی در بیرون از مرزها و یا درون مرزهای ایران.

نشست ادبی و شعرخوانی برپاکردهاند ،تا جایی که از درون
ایران نیز گاه شاعرانی را به نشستهای خود دعوت میکنند
و یا کردهاند .خوانندگان کتابهای چاپ داخل بسیاریشان
در خارج زندگی میکنند و مصرفکننده این کتابها
هستند.
آنچه تا کنون روال مسیر سفر کتاب بوده ،از داخل به خارج
بوده است .اما این بدان معنا نیست که کتابهای چاپ خارج
به داخل کشور سفر نمیکنند .به خاطر سانسور شاعران
داخل کشور از محدودیتهای بسیار بسیار بیشتری
برخوردارند .این موضوع اما برای شاعران خارج هیچ وقت
مطرح نبوده تا مجبور شوند کتاب خویش از زیر تیغ سانسور
برهانند.
این موضوع به خودی خود سفر کتاب خارج به داخل را
تقریباً ناممکن کرده و میکند ،مگر آنهایی که میخواستند
برای چاپ آثار خویش در ایران ،تن به این تیغ بدهند .باری
همانطور که اشاره کردم کتاب از ایران بسیار بیشتر به
بدست تبعیدیان میرسید تا عکس آن .اما حال که چندی
است این مرزهای کنترلشده با حضور به اصطالح فضای
مجازی ،یا سادهتر ،اینترنت بهم ریخته است و کتاب
الکترونیک و یا دیجیتال و فیسبوک و اینتساگرم و
وبسایت و مجلههای دیجیتالی همچون «آوای تبعید»
بخشی از زندگی روزمره هر آدم کتابخوانی شده است ،پس
بیش از این جای رنجشی نباید باشد.
مردم درون ایران اخبارشان را از «بی بی سی» و «ایران
اینترنشال» و «صدای امریکا» و غیره میگیرند ،بخشی از
تفریحاتشان را با «منو تو» ُپر میکنند ،پس شاید ما شاعران
و نویسندگان دیر شروع کردهایم .این پرسش را باید در پس
ذهن نگهداشت تا در گام بعدیمان به این همگونگی برسیم
که طبیعی است و غیر از این غیرطبیعی به نظر میرسد.
من شخصاً فکر میکنم از آنهایی که این خطکشیها را
متداول کردند نباید پرسید چرا .هر انگیزهای که در سر
میپروراندند ،فرآیندی جلوتر از پیشانیشان نخواهند داشت
و تا هماکنون نیز نداشته .به نظر میرسد تا جایی این نظریه
بیپایه بوده و میباشد که حتی به آن نباید خندید .فصل
مشترک شعر فارسی در خارج و داخل ،در هر دو سو ،این
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بروم یک کافهی غیرِزنجیرهای پیدا کنم
این زن باید سی سالی داشتهباشد
پتو به خود پیچیده و لیوان کاغذی در دست
پول خورد ندارم پنج پوندی به او بدهم؟
خیلی زیاد است! وضعِ مالی هم که تعریفی ندارد
قرار بود پوند ارزان شود نمیشود
در قاین یک پسرِ جوان را در مزرعه کُشتند
جنازهاش را در آ ُغلِ گوسفندان آتش زدند
طرف اقرار کرده که شب تا صبح کنار جنازه نشسته
هر وقت آتش خاموش میشده روی جنازه نفت میریخته
من در همان زمینها راه میرفتم
برای کنکور درس میخواندم
الشباب ویدیو داده
سومالی روابطش را با ایران قطع کرد
قطر سفیرش را فراخواند
کویت سفیرش را فراخواند
اُردُن سفیرش را فراخواند
داعش پنج نفر را سر بریده
کیکِ کارامل با شکالتِ بلژیکی خوشمزه است
با قهوه میچسبد
همهی خاطراتِ ما در مغز است
تخیّلِ ما در مغز است
روح چیست؟
جز فرآیندهای فیزیکی شیمیایی چیزی نیست؟
رویاها از کجا میآیند؟
وقتی میروند کجا میروند؟
مظفر را هم خواب دیدم دیشب
در خواب خندان بود

علیرضا آبیز

بر پُلِ لندن
بر ُپلِ لندن لحظهای میایستم
به تیمزِ پُرآب خیره میشوم
که قایقهای بزرگ بر آن شناورند
در دوردست نمای پارلمان و بُرجِ لندن را میبینم
و تا سیگاری که گیراندهام تمام شود
این فکرها در سرم چرخ میزند:
عربستان روابط سیاسیاش را با ایران قطع کرد
بحرین روابط سیاسیاش را با ایران قطع کرد
سودان روابط سیاسیاش را با ایران قطع کرد
امارات سطح روابطش را با ایران کاهش داد
فردا تولد ویدا ست ،هدیهی مناسبی برایش نخریدهام
پسر نوجوانی در خوابگاهِ مدرسهی عشایری خودکشی کرد
هفتهزار تومان از مغازه ای دزدیدهبود
سومالی روابط سیاسیاش را با ایران قطع کرد
جیبوتی روابط سیاسیاش را با ایران قطع کرد
دیشب خواب مادرم را دیدم
به لنگهی در تکیه داده بود با من وداع میکرد
این خانوادهی چهارنفره باید ایتالیایی باشند
آنها از قطعِ روابط نگران نیستند
انتخابات مجلس نزدیک میشود
تنشها باال میگیرد
در عراق امام جماعتِ یک مسجدِ سنّی را کشتند
عربستان گویی افسار پاره کردهاست
سوریه برای همیشه نابود شد
چگونه چون ققنوسی سر از این خاکستر برآوَرَد؟
قهوه بعد از این سیگار میچسبد
هوا تازگی سرد شده

داشت برای فرد سومی خاطرهی مشترکی از من و خودش را میگفت

احساس خوشایندی داشتم
کاش مخترع بودم
شرکتی تاسیس میکردم این ابرها را به ایران میبردم
هم از این سیلِ هولناک جلوگیری میشد
هم بیابانهای ایران سرسبز
هم از دولتِ انگلیس میلیاردها پول میگرفتم
بودجهی دفاع در برابر سیل میلیاردها پوند است
کارآیی هم ندارد
با پولش در همهی شهرها کتابخانه میساختم
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ساپورت همین است که او پوشیده؟
موهایش را دُماسبی بسته
تهِ موهایش را رنگِ بنفش زده چه خوشگل!
نه بابا اشتباه کردم!
انگار با تورِ بنفش موهایش را بسته
در هر حال قشنگ است!
خوش سلیقه است!
خدا ببخشدش!
خیر ببینی از جوونی ت ننه!
جاکشها چرا با جوانان دشمناند؟
چرا با زیبایی دشمناند؟
پلوتون پوشیده از یخ است
اگر آب هست شاید حیات هم باشد
میلیاردها ستاره و سیاره در جهان هست
این آدمها فکر میکنند کیاند؟
چرا اینقدر از خود متشکرند؟
هی عمو! فکر میکنی کی هستی؟
 در بُرجِ لندن خیلیها زندانی بودندشبهای تاریک و سرد و بیروزن
ویدا خواب دیدهبود مرا گرفتهاند
در راهروهای دادگاه دنبالِ من میگشته
از سربازی پرسیده حاال با شوهرم چه کار میکنند؟
سرباز با لبخند گفته :اعدام خانم اعدام!
تیمز امسال حسابی پُرآب است
چه کشتیهای بزرگی!
بهتر است بروم به کافهای
بنشینم و قهوهای سفارش بدهم
دو تا قهوه خورده ام
بهتر است چایِ سبزی دمنوشی چیزی بخورم
فیلتر سیگار را در رودخانه نیندازم
همین جا بیندازم زیر پا لهکنم
هیچ کس به این زنِ جوان پولی نداد
گمانم شب این جا خیلی سرد میشود
البد جای گرمی خواهد رفت
 4ژانویه ی  ،2016ساعت 17:45
الندن بریج

در مشهد جلوی معترضان را گرفتند
البته اوّلش یک خانهی بزرگ درجای خوبِ لندن میخریدم

در تهران سفارتِ عربستان را آتش زدند
به سفارتِ بریتانیا حمله کردند
این آدم ها کیاند؟
چرا کسی حریفشان نمیشود؟
امام جمعهها از جانِ مردم چه میخواهند؟
آیا نوههای من فارسی را از یاد خواهندبرد؟
تا کی میان دو دنیا معلّق باشیم؟
در فیسبوک چه خبر است؟
چه خوب که دیگر آنجا نیستم
باید شبها زودتر بخوابم
عُمر به پایان میرسد
جان کیتس در بسترِ بیماری بود
خواست که تختش را کنار پنجره بگذارند
از پنجره میتوانست درختِ گوشهی حیاط را ببیند
همچین گوشه هم نبود وسطِ حیاط بود
البُد آن موقع گوشهی حیاط بوده
جوانمرگی ویژگیِ ادبیات ماست
شاعرِ حرفهای معنا ندارد
شاعری حرفه نیست
شاعری را ولش کن
آدمیت مُرده
کاش از این پل پایین میپریدم
آب خیلی سرد است
زن و سه تا بچّه دارم
تا بوده همین بوده
مگر وقتی مغول حمله کرد شاعرها خودکشی کردند؟
شاید هم کردند چه خبر دارم؟
کاش وارد سیاست میشدم
شاید میتوانستم موثر باشم
البته قبلش باید ریاکاری یاد میگرفتم
و چاپلوسی و دروغگویی و جرزنی
و دوبههمزنی و خبرچینی و بیشرفی
تُف به روحِ جهان
عجب دختر خوشگلی!
چه چشمهایی!
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ای آشیل تنشکوه
بیا بگذر از دعایت
ببین دستان ما فقیرتر است از خشم تو
بیا از ما بگذر و نگذر از سپیدی جانت
ای آشیل بزرگ
اعتراف میکنیم بدون تو پیروزی با ما قد نمیکشد
اعتراف میکنیم بدون تو ما برههای عیسی هستیم
ای فروزنده چشم و ای فروزنده تن و ای فروزنده جان
به تو برمیگردیم
به پای تو قربان
قربانی که هر چه بخواهی
تن که هر چه بخواهی
جان که هر چه بخواهی
تو از دعایت بگذر

شوکا حسینی

آشیل
ای آشیل برخورده از صدای او
رسوایی اندازهاش شده به وسعت ان غرور یخزدهات
ای پسر گریان رود
رودها را تو بردهای
همه را یکجا انباشتهای پشت دریچهی تاریک چشمانت
این را خدایی با ما در میان گذاشت که ابرها را فرمان
میراند

عصای پادشاهیت بکوب بر زمین سرد و آدمخوار خوار خوار

بزن فریاد
ناله کن
بگو بگذرم از جانتان که جانی ندارید ای جانداران نحیف
رودها را پس بده به ما
ما بلدتر از توییم گریستن را
ما بیتفاوتان ما بیاندوههان
پدرمان دریا بوده است پیش از این آفتاب
مادرمان چشمه بوده است پیش از این ابرها
ما بلدیم چگونه از گریستن زاده شویم
چگونه دردها را الی دردها پنهان کنیم
تا صدای دردها ،دردهایمان را آشفته نکند
ای آشیل بلندباال
ما بلدیم
ما بلد راه شدهایم از بس الی استخوان خنده گذاشتهایم
از بس بس بسه کردهایم و بس است دیگر زدهایم به نای
خود و به الی خود و به گوش خود
رودها را به ما بسپار
قول میدهیم حتی آزاد هم که شدیم ،گریستن کار ما
باشد
رودهای تو را در آغوش چنان بفشاریم که هر روز به
طغیان بیایند و بکشند و بکشند و ببرند و بمیرانند
بدون تو ما آدم نیستیم

نگاه کن
پلک اما نزن
نگاه تو رودها بر میخیزاند
به سوی سپیدی خاکستری ابرها که خدایش هر روز خمیازه می کشد

اما تو به هر شکلی رسیدهای
نشستهای در پای همه
که عاقبت این قوم ،شوم شود که تو پیروز شوی آن ساعت
مقدر آن ساعت معطل از امید
تو به مرگ خویش ،زنده میمانی که مرگ تو زیستن است
با نامی بلند
اما اجابت میشود دعایت به هر شکل
ای آشیل فروزنده چشم
ای دوست داشته شده
ای پنهان در بالهای الهه
نامت غباری است بر نام چند هزار بگو؟
ای آشیل برازنده
اما دیگر بس است
کارگران دست شستهاند از خانه و نان هم
از عشق در کوچههای تاریک
از لب لبه کردن این و آن معشوق و حاال کارد زدهاند به
استخوان و زخم پاشیدهاند روی زخم و زجر نمیکشند
ذره ذره که میکشند بست بست در کوچههای تاریک به
جای لبلبه با معشوق

99\7\23
چهارشنبه
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تختهسنگی سیاه است
نامی زیرِ خاک
دوست داشتم پای افرایی بنا شود عمارتِ مرگ
بر زمینهی آسمانی آبی
و صدای مرموزِ چشمهیی کمی آنطرفتر
اما مگر تو از آن چشمه آب مینوشیدی؟

مانا پارسا

شکستهدالن
بادبان افراشتند و به دریا زدند
این که گاه میبینی و گاه هیچ نمیبینی
سفینهی آنان است
کَژومَژ
پشتِ پردهی توفان

یک انقالب شد
دو انقالب از خاطرهاش درآمد
یکی مجعول
یکی برعکس
از عکسها نقاشی کشیدند
از نقاشیها عکس گرفتند

هر لحظه باستانیتر میشود گذشته
بهارِ پیش را به یاد داری؟
تمشکها هنوز کال بود
اما تو میچیدی و باور داشتی رسیده است
صورتت ادای خوردنِ چیزی ترش درمیآورد جمع میشد
میگفتی ماهِ دیگر که نمیتوانیم بیاییم اینجا
بخوریم فکر کنیم ترش است

مَش یحیا هم مُرد
دیگر دزدی از باغ عدن معنی نداشت
باغبانِ تازه جوان بود
چپق هم نمیکشید
راستراستی میافتاد دنبالِ آدم
نمیدانستم لحظهای فرامیرسد که زمان را بازمییابم
با فرامرز میزنیم به باغ
مَش یحیا میافتد دنبالمان
پا سست میکنیم که بگیردمان
اما او هنوز عادت دارد فقط چند قدم بدود
تا آن سکوی سیمانی
بنشیند همانجا چپقی چاق کند

بهارِ پیش
بهاری در خیال

به چشمِ تو من گوری زیبا نیستم
اما مگر گور هم زیبا میشود؟
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میپرم

علیرضا حسنی

3
چگونه میتوانستم
با خیالی که تو در آن نیستی
کنار بیایم
این تویی
روی دریاچه
نمیگذاری خوابم ببرد.

1
ماه بود
چه ماهی بود
ماه را با تیر زدند
افتاد روی دریاچه
هرچه کردند فرو نرفت
تمام نقشههایشان را نقشِ برآب کرد.
2
اینجا کنار خیابان رو به دریاچه
هر شب طلوع میکنی
پا میگذاری بر موجها بر ساحل
بر خیابان که از خون همیشه تازهات
همیشه سرخ میشود
میدود به ساحل به دریاچه
به آسمانی که از آنجا میخندی
به آن گلولهها
آن تفنگ
به این خیال قشنگی که در آن میپیچمت
از اول خوابهایم
که ندایی در آنها میپیچد در هم
طومار زمان را هر شب و از خواب
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مانی چهکندی نژاد

حاال که رفته ای
با باقی تو
کنار پنجره چه کنم؟
با اندوه ات
که پرده را تکان می دهد
روزهایم را نقب میزنم
همسایه ام نگران است
تنهایی اش را به راه پله می آورد
به نجوا می گوید:
ای بنفشه های عزیز
آیا شماهم خدایی دارید؟
می خواهم چون قطاری
که در تبو تاب لحظه
سوت می کشد
به تو بگویم:خداحافظ
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جانش به لب رسیده بود

فریبا مأموریان

مرتضی که
با نفس پرنده ها زنده بود
و کلمه ای هرگز
از بین دندانهای ردیفش شنیده نشد
چطور میتوانی جای کسی را پر کنی
که قبال استخوان قلبم را به نامش زده ام
قبل ازینکه به دنیا بیایم
قبل ازینکه بره باشم
قبل ازینکه گرگ شوم
وحاال که افعی ام
در ردای درویشی
به همه ی زنان زیبا رو زدی
کولی وار
خودت را از دستگیره ی در
آویزان کردی
گفتی به من عاجز محبت کنید
و عفریته ای که هم خوابه ات بود
پستان چروکیده اش را
بر دهان بچه سگی چسباند
که گفتی تخم و ترکه ی ما نیست

شیطان مجسم
سگ توله هایت را در طویله پنهان کردی
به مردمکهای کورم زل زدی
وگفتی مجردی
مریم مقدس نبودم
هاله ای دور سرم نبود اما
از دندان های کج و کوله ات
تناقض می ریخت
از دو شاخ پیشانیت
که مثل درخت با ئوباب
رشدی تصاعدی داشت
و هر روز تو را
به شیاطین مسّخر شبیه تر می کرد

صدای خنده از پشت صحنه می آید
وزنگ تلفن
روی اعصاب متشنج زنی ؛سبزواری
می رقصد
باید از مال هادی سوال کنم
چطور وقتی چوب توی آستینم می کنند
استخاره درست می آید؟
وسادیسم خدای الرحمان
بر همگان پوشیده است ؟

نگهبان در جهنم
آدم فروش مریض
مرتضی را تو فراری دادی
مرتضی که با موهای قرمز بی گناه
نانش را در خون و خیار می زد
و از خیانت های مکررما

که استغفرواهلل ربی و اتوبه علیه
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صبح ظهر شب

مار بشوم سر خودم را بخورم
پوست بیاندازم
به بلوغ آغازیان برسم
آنقدر که در کیسه ی هیچ رمالی نگنجم
و آینده ی سیاه بشر را پیش بینی نکنم

فریبا مأموریان تیر 1400

چقدر به ساز تو رقصیدم مرتضی
و پاهای سفید سیندرالییم
در هیچ کفشی جا نشد
کفتارهای بی چشم ورو را
بدرقه کردم
در حالیکه بدنم بوی کاج گرفت
و پسرهایم در سطل زباله خوابیده اند
حاال هفته ای یکبار خواب میبینم
خودم را در شاهان گرماب شسته ام
و امام زاده یحیی دستم را گرفته
مثل وقتی که صدا میزدم یا ضامن آهو
و یک چشمم آلبالو میچید و دیگری گیالس

قرص های کذاب صورتی
به زندگی سگی امیدوارم می کنند
هر روز یکی از اعضای بدنم را
به مطب دکتر میبرم
و میگویم
این درد میکند
من درد میکشم
از شعرهایت متنفرم
از اینکه هیچ حرف شادی برای گفتن نیست
و صدای سوت فرشته ها
از آسمان هفتم به گوشم نمی رسد
شیطان ردای سفیدش را در می آورد
دکتر بازی تمام شد
آسنترال ، 150سه عدد
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فریبا شالوده

فریاد به تمام عضالتم فرمان می داد
دستش را مى گذاشت روى دهانم
در باد بودم
و موهایم به شاخه هاى درختى مى گرفت
که دیگر زردآلو نمى داد
خون به مغزش نمى رسید
خشک مى شد
گریه مى کرد
در باد بودم
داشتم کودکم را شیر می دادم
ذره ذره دفن شدم
کسى مرا ندید
به ریشه اى تلخ چسبیدم کسى مرا ندید
دست کم بیایید جسدم را پیدا کنید
تا درخت زردآلو شکوفه کند.
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می پایم
و قلبم زودتر از من به تو
خواهد رسید

شهره شجیعی

عشق آنطور که من می بینم
آبشاری قرمز است
که از دهان کوه بیرون می ریزد
با این دیوانه
که روی بلندترین قله می رقصد
از دره گرسنه ای که دهان باز کرده
حرف نزن
صدای جویدن پلک هایم را
با دندان مورچه ها می شنوم
وقتی که تو در غاری عمیق
نشسته ای
و حرف نمی زنی
اگر دندان هایم یکی یکی بیفتند
اگر موهایم یک شبه سفید شوند
یا چهره ام ناگهان صدساله شود
باز تو را در میان کلمات تاریک
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بودیم /هستیم  /ما و آنها
و چیزی از ظرافت معنای سنگ
کلمات دهان مان را می چشد /می مکد
مگر ما بودیم هر چه حرف نشانه را؟ /افتضاح /رسوا
بودم /هستم من
مانده از ساق پاهای تو /بی شمارش لطمه های رگ هایش
هستم من
زیر بارش پروانه ها از شانه تندیسی از تو
پای ثابت در آستانه ورود به وسعت خاطره
طرف چاقو گرفته به طرفم
قصد او بریدن حنجره ابری من است
و تو البد
اکنون به دنبال سایه ات همچنان می دوی

مظاهر شهامت

مگر ما بودیم هر چه حرف نشانه را؟ /افتضاح /رسوا
مگر ما بودیم هر چه حرف اشاره را؟ /بلند  /در جهت  /به
طرف
بودیم
و پرنده هم بر آب می بارید
بودیم
و آب هم بر پرنده و چند چاقوی تابان می بارید
حاال البد قدم می زنی تو /تنها
و
و را به یاد می آوری
و آن را:
" چون چرا را چنگ زدم از درد
آواز تو را می نواخت /می نواخت
و چنگ می زدم به چنگ می زدم هر دم افزون...
بنشین /با من /همین جا /باد خواهد آمد /شب هم  /باران
هم"...
و در ساعت ها آشوب هست
حتی در ساعت باالی برج هر میدان
که از چند قرن پیش مانده /هنوز به یاد دارد تنازع تن ها
تن ها را و هر تن را  /و عشقبازی تن ها را بعد از مرگ
مگر ما بودیم هر چه حرف اشاره را؟ /بلند  /در جهت  /به
طرف
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حیاتقلی فرخمنش

ازلی
از گور خانه
تا لعنت آباد
می خواستیم
بد آخر نباشیم
بر تن این لت هزار ساله
چه شیون ها
کپک زده است
آه فرانکو
زمین تابوت نیست
نگاه کن
گل ها و مرغابی کوچکی که دارد پلک میگشاید
گناه آدمی این بود
که نافش را با گندم بریده اند
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غالمحسین چهکندی نژاد

عقاب
در اوج کوهستان
به چه فکر میکند
ماهی با کدام فانوس
راهش را باز میکند
پروانه در گوش گل چه گفت
که نرگس عطرش را
به عاشقان بخشید
آسمان در گوش باران چه گفت
که بر دشت ها و سنگریزه ها بارید
زمین درگوش گندم چه گفت
که جوانه زد
دنیا را گشتم
تنها
رد پای تو
پیدا بود
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اما هنوز از مدرسه برمیگشتند

سپیده کوتی

صبح
شهر پاک شده بود
از نان و نارنج و بچهها
خانه بوی گاز اشکآور میداد و
نطفۀ کودکم با گلولهای وسط پیشانی
بسته میشد
صبح
خورشید و خانه ریخته بود کف خیابان
نه نوری
نه سرپناهی
تازه آغاز دویدن بود

«برای آبان نود و هشت»

در آن سوز سوختۀ پاییزی
نان و
نمک و
نارنج
میبُرد خانه
نارنج که ریخت کف خیابان
مَرد فریادزنان دوید طرفش
مَرد که ریخت کف خیابان
خونش پاشید
روی نانها و برگها و صداهای خفۀ شهر
زن که جیغ کشید از نفیر گلوله
دید در محاصرۀ سایههایی است
که دارند گلویش را میبُرند
بچهها با گلولههایی وسط پیشانی
سالها پیش مُرده بودند
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دلخوش کنم
به صدای غمگین چرخ خیاطی
و تمام روز چشم بدوزم
هم آغوشی بادها و رویاها را

زهرا گریزپا

گمان نداشتم
عصری چنین طوالنی را
دعوای اشیا و کلمات
صدای شکستن استکان های بلور
کلمه ای را با احتیاط برداشتم
و دهانم را به خون و غزل آغشتم
سخت بود
درک این روزها
چون درک ترجمه شعری در زبان مادری ام
می خواستم غمگین نباشم
اخبار را نشنوم
و زبان مادری ام را از این کلمات محافظه کار تهی کنم
تف به این روزگار
باید دهانم را بشویم
و خون را از لباس ها و اندام ها
و دستم را به شکسته بند بسپارم
نمی دانم چطور
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ستایش از آن کیست
کیست که سمت و سرعت بادها را
به تملک خود درآورد
و خاک را که خواستیاش
مادر بشمارد نشد
در حضورش که واجب
بسراید:
ای که در زهدانت
افشردهی هزار نام است و
وجه زنانهات از ما
شهد مرگانه میطلبد
ما شامل طوفان شدیم و گِل غلتانی از شن
که از ششهای تو بیرون میپراند
حظ حسرتهای عمیق را
تا نفسهای ناخلفت باشیم.

نگین فرهود

برای زادگاه
برای مردهزادِ خوزستان
 بمیر و بزا!و کلماتش
خونِ رَمانِ از پوستاند
میخرامند و
مثل یک شهوت سالخورده
زخم را
تحریک میکنند
ستایش از آن اوست
که اشکال مختلفش در مرگ
خیابان را میدواند و
بر کتفین
دو فرشته با مناسبات ربانی
تمثال آب و آتشاند
و رنگ چشمهاشان
تعادل روز و شب را به هم زده است
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زینب صابر

فرنان لژه
زن ها را به شکل دایره ها می دید
سینه ها ،سرها ،شکمها و بازوها کامالً گرد
همسرم
مرا در شمایل صندوق انتقادات می بیند
می گوید یک روز
_از روی حواس پرتی _
خانه را به آتش می کشم
من صبورم
و خونسرد
و پشت گوش ،شهریست
که همه چیز را به آن جا می سپارم
دفترچهی قسطها
قبضهای تلفن و فرمهای ارتقاء شغلی را
هورمونهای به هم ریختهام
و سابیدن ظرف ها را
می خزم زیر پتو
_با همهی دایرههایم _
و فکر می کنم
یک روز باید به آفریقا بروم...
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محمد گنابادی

ما فرزندان جنگل مرگ بودیم و
نطفه از سرگردانی  /شکل افتادنمان را بهخود گرفت
تا جایی که هنوز با اسلحهی کودکیهایمان  /خون دماغ
میکنیم و
مادر  /یاد دوستت دارمهایی میافتاد که تیرکها
سربهنیستشان کرده بودند
باور کن  /رنگها در صورت مادرم بهپایان رسیدهاست
در دکمهی آخر کت پدر که از کودکیم شکستهاست
در آوازِ مرددِ جنگل و
بارانِ بعد از جوخهای با خاطرات پیراهنهای سوراخ. ...

اینرا باور کن
جایی از جهان رنگها به پایان خواهند رسید
جایی از عطر تنی جامانده به تیرکِ قبل فرمان مرگ

جهان به پایان خواهد رسید و
تیرکهای مرگ در بیربطیشان به بغض یک ماشه ادامه
خواهند یافت
در تصور ذهن یک جنگل  /کودکی را بهخاطر بیاوریم
ق
با کت آویزانِ هرشب پدر  /از پشت ترس تاریک اتا ِ
خواب و
لو رفتن نامههایی که نمیفهمیدیم و  /خانههای امن. ...
ما بزرگتر شدیم و خانههای ناامنتر شهر را از هر سمتی
میکشیدند و
پای جنگلی که برای مرگ قصه میخواند کوتاهتر میآمد
از اینکه چیزی برای آخر شبهایمان نداشتیم. ...
مادر هنوز رد خون را از سوراخهای کتهای آویزان دیوار
خانههای امن میشناسد
با هر خون دماغ ما  /کسی در ذهنش فرمان شلیک به
تنهای جا مانده بر روی تیرکها را میدهد
جایی که معشوقهی قبل پدر را جا گذاشت با سوراخهای
روی پیراهنش
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یا تو ماهیام!
کجای شهر هفتمِ نگاه و آه
سراب خواندهایم؟
[ :Abiz ]2021/08/08 ,13:27روبروی راهی  ...که یعنی
«کجا؟»
روبروی جایی  ...که یعنی «چرا؟»
روبروی نفس
روبروی هوسهای آن روز تقویمِ «ما با همیم»
روبروی هوایی که سنگ است و میلرزد از سردیِ دستِ
دوست
روبروی «مگر من ...؟»
که یعنی «اگر تو»!....
که یعنی  ...بشر خوابِ گنگیست بیشک
وَ ما ....
مثل تو
مثل این پرچم بازگشته با استخوان
از اینجا که جان از برادر به خون خفته است
به چاه مناجات
ببین  ....ما
به دار مجازات
ببین  ....ما
به خار مکافات
ببین  ....ما

منصور مومنی

ساعت از «کِی» گذشته ،دل از بامِ «گاهی»
فروخفته بر خاکِ بیگندمِ درد
درد و آفتابی که «کو سایهاش؟»
درد و خطّی که بر خاطرم میخزد تا «مگر؟»
که دل میکَنَد حیرت از «قُل اَعوُذُ بِرَبِّ الفَلَق»
و دل میدهد باز ...
به اِنّا ز عشق و َعلَیْنا ز عشق
تو را دیدهام با خدا و خدایامَن و با تو  ...یایاخدا!
یا تو اسم تو دوا!
یا تو ذکر تو شفا!
یا تو یار شعرهای دلدریده زیر نعل شهر!
یا تو پنجهی پلنگ و راه دور ماه!
یا تو بیتو خانه مثل جمعه عصر!
یا تو ...
بی تو بوی نفت میدهد وطن
و بوی فندکی کنار پیتِ سرد یأس.
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نرگس برهمند

در طرح های خاکستری و نارنجی روتختی
زن بی سری را می بینم
با پیراهنی بلند
تکیه کرده به تکه چوبی
چشم هایش را به پرنده های مهاجر داده
گونه هایش را به آرواره های سگی گرسنه
و دهانش را به کبوترهای چاهی
که آواز بخوانند در قنات های قدیمی.
زن
بی صدا منتشر می شود در زمستان
یاد درناها می افتم
و یاد کوه های یخ در سرزمین های شمالی
بوی خاک ارّه ی نم دیده می دهد روحم
بعد از تراشیدن مجسمه ای در هیئت نور.
نوزاد من
ماه روشنی را قطره قطره می نوشد
صبح
وقتی که می خندد
ستاره ی دنباله دار
از دهانش بیرون می آید
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جام را یکنفس
سر کشید

بهرام معصومی

خالی شد
جام از شوکران
حقیقت از سقراط!

تا همیشه
میخزم و پیش میروم
از انحنایی به انحنای دیگر
در داالنی تنگ و بیانتها

سِفرِ باد
پدرانمان در پی باد دویدند
مادر در پی آنان

تاریکی تمام نمیشود
ماری بزرگ
مرا بلعیده است

غمانگیز است جاودانگی
غمانگیزتر،
فراموشیِ بادی که در زهدانِ مادرانمان میپیچد و
ما زاده میشویم

خواب مشترک
یکی با رؤیای وطن خوابید
دیگری در حسرت آزادی

بشنو اگر نشانه رفتهای

در خوابی مشترک همدیگر را کشتند

تفنگ با هر شلیکش میگوید:
بیزارم از تو
ای که ماشه را میچکانی

ناکجا
کجاست
این ناکجا؟

تقدیر
کالفی سردرگمم و
گربهای که با من بازی میکند
پرشین است!

در َپرِ شالی سبز
زیر چتری سفید
یا در کالهی سرخ؟

دیالکتیک
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فاطمه شمس

بیزبانی
آینه آوردهام تا ببینیم کداممان بیشتر مردهایم
تا حرف بزنیم از نامهایی که تاریخ انقضایشان گذشته است
به زبانهایی که یکی از دیگری با ما بیگانهترند
آینه آوردم تا «ها» کنیم و زندهبودنمان را محک بزنیم
حرف بزنیم با لهجههای دریازدهای که هرگز از آن ِ ما نبودهاند
از زیستن به نامهایی بگوییم که داشتیم و فراموششان شدیم
و تولّد در نامهایی که شاید روزی از ما بگریزند و به نامهای دیگرمان بسپارند
آینه آوردم تا ببینیم هر کدام در چه زبانی چه زمانی غرق شدیم
ما سایههای کف اقیانوسیم
ازاعماق آب وآینه گذشتهایم وبه اعماق آب و آینه بازمیگردیم.
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**
او مرده است.
داستان ما با همین عبارت آغاز شده بود
او مرده است.

سیدعلی صالحی

مردهشوی باز تکرار کرد
او مرده است
تا دستبند هست
غسل...غیرممکن است.
مسئول کفن و دفن میگوید:
کلید نیست
پاسبان همراهش رفته
ببیند کلید را کجا...جاگذاشته است .
یاوه مگو دیکتاتور!
اینجا ایران است.
نبین اگر گاهی گرسنه میخوابیم.
نبین اگر گاهی
یکی به زندان وُ دیگری درماندهی زندگیست.

یک نفر گفت :
کافور تمام کردهایم
بوی تند سیگار اشنو میداد
به عکس رئیس جمهور سرزمینی دور
اشاره کرد:
با کلید آمد
با قفل رفت !

امتحان کنید!
ما دوباره بر خواهیم خاست،
ما دل و دستِ خستهی خویش را
در خونِ سیاوش خَضاب بستهایم.

عزاداران مشکوک
با ماسکهای مشکی
ما را نگاه میکردند
سیاهپوش
مغموم
مردد.

امتحان کنید!
او که باد میکارد
تنها توفانِ تشنه درو خواهد کرد.
با این همه
زنهار!
ما کبوترزادگانِ زیتون َپرَست
قرنهاست
کینه خود را
به هفت آبِ زمزم وُ
جنگ را
به رؤیای زندگی شُستهایم!

**
همه چیز درست خواهد شد
باالخره انعکاسِ چاقو را فراموش خواهیم کرد
باالخره مرغِ سحر نیز با ما به میکده خواهد خواند
باالخره ما هم روزی
به دلخواهِ خود زندگی خواهیم کرد.

مجبورمان نکنید!
ما
صلح میخواهیم.
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هان ای شمایان
بیایید!
دوزخ گشوده دهان!

محمود کویر

ای شما!
باز این سحر
دستار به سربریدنِ کدام صنوبر
بر سر نهاده اید؟
آیا وضویتان
از سرخیِ گلویِ کدامین سپیده است ؟
سیلی به صورت صبح از چه می زنید؟
به سنگسارِ کدام سوسنِ خسته
صد باره می روید؟
این تازیانه که دنبالتان زبان می کشد به خاک
در زیر عبا
چندبار پیچیده بر مچ و بر پنجه هایتان؟
این کاردهای برهنه برای چیست؟
این زهر از زبانِ کدامین نمازتان ،می چکد چنین
که اذان در گلوی مناره ها
شرحه شرحه می شود؟
پس این خدای ریحان و رازیانه و رویا
کی از خواب و خانه ی شما
برای همیشه رفت؟
و بر تاق و ایوان و تاالرتان
آذینی ازتسمه و تیغ ،از تازیانه.
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یا همان رعنا پلیدِ همیشه جوانم
 دوریان گری –که هنوز ،نیش چاقویم
قلبِ تصویر آویخته بر دیوارم را
نشانه نرفته است.

پرتو نوری عالء

چرا پیر نمیشوم؟
شاید آن توانای بی نامم
که زمان ،در شعرهایش
پس و پیش نشسته است
یا شاعری خوشبختم
که میوزها* دورِ سرش میچرخند.
چرا پیر نمی شوم؟

سالی دیگر

* در اساطیر یونان ،میوزها (به یونانی  Μοῦσαιو به
فرانسوی  ،) Musesدختران زئوس ،خدای آسمان رخشان
بودند که نگهبان و تجسمبخش هنرها بشمار میرفتند .در
زبان امروز به کسی یا چیزی که الهامبخش هنرمند میشود،
میوز میگویند.

سالی دیگر بر عمر زمین افزود
و سالی از خامی ،از من کاسته شد.
بی که به ریشههای پوسیده چنگ بیندازم
پشتِ سر نهادم تلخیِ زشت را
تا با شیرینیِ دیدارِ تازه آمدهها
 که زمین ،عمرشان بیفزاید-بیآموزم و بدانم بودنم برخاستنِ دود
از کُندههای قطور است.
اورنج کانتی ،ژانویه 2021

چرا پیر نمی شوم؟
پرتو نوری عال
چرا پیر نمی شوم؟
شاید آن گرگِ تیز دندانم
در جامۀ مادر بزرگ
که ناخنهای حنا بستهاش را
به سودای لقمۀ چپ کردنِ شنل قرمزی
سوهان می کِشد.
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و غبار

شیرین رضویان

فرا می گیرد
رویایم را
و می تازد
یک گله گاومیش
از فراز سرم
تا میان دشت
و لرزه می گیرد
زمین بی پناه
زیر سمهاشان
سمفونی هراس

دست های سرد و سیالی
می گیرد دست هایم را

در گردباد حادثه

می بردم باز

بلعیده میشوم

دورتر

وقتی
پای دیوارهای ویرانه

سیال غلیظ و سیاه خواب
قرنطینه می کند

چمباتمه زده اند

پیکرم را

زنانی

که چون عروسکی پارچه ای

با چهرگان دوداندود

از گوشه های تخت

پیچیده در سیاهی مطلق
و سایه ی چشم هاشان

لَخت

زل می زند

می آویزد.

به چشم هایم

دور می زنم
دور می شوم

و کودکانی

با گردباد می روم

که کلیه هاشان را

از فراز درخت های خشک

کسی ربوده است

با سرپنجه های چروکیده ی عجز آلود
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کسی فروخته است

جیرجیرک ها

و مردانی

تند تند و

که قلبشان را
-

بریده نفس
در گوش هم حرف می زنند

به ناچار

فروخته اند

"چه می شود"

و دخترانشان را

"چه می شود"

به بهایی نازل

"حاال چه می شود"

به بردگی سپرده اند.
گردباد می وزد
خانه هایی

دیگربار

که در آن

دار

عشق

دار

هر روز معامله میشود

زار

به بهترین نرخ

زار

و بر سردرشان

قار

نوشته " :عفاف"

قار
قار

گردباد

در یک صبح بارانی

می بردم باز

از بانگ یک کالغ

دور می زنم

می شوم بیدار.

دور می شوم
جوان ها
از طناب جرثقیل آویخته اند
و پاندول وار
در یک سمفونی خاموش
مرگ را پانتومیم می کنند
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از زهدانی کهن

میرزاآقا عسگری (مانی)

با نامهای بیابانی.
آنانی که در سرزمینی آلوده ،زاده می شوند.
آیا سرانجامی سزاوارتر می توانند داشت
جز این که ما داریم؟!

چنین زاده شدم
پیش از اکنون
درگرگ و میش تاریخ
پس از اکنون
از پیکری چندین هزارساله ِ
مرا یکسره می پوشاند شنپوشهی نادانی
از دودمانی پایمال شده
تا بپوسم ،خشک شوم
زاده شدم.
تا این پیکر
در پیکار با خود ،خاک گردد.

آن کودکان بدسرنوشت

در گرگ ومیش تاریخ،

پیچیده درقنداقهی خرافه

ق دین...
پیچیده درقندا ِ

آیندۀ دیگری می توانستند داشت
جز این که اکنون دارم؟!

میعادگاه
دیگرم نه اشکی تا بدرقۀ کُشتگان کنم

پیچان و پیچیده درهم

نه آهی برای زندانیان

با نامهای یکسان

نه پیراهنی سیاه برای مردگان

سیماهای یکسان

نه دشنامی برای حکمرانان.

در سلولهای تاریک زاده شدیم.
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دیگرم نه لبخندی برای سیاه چشمان

نه نهایتی که بفرجامم

نه نوازشی برای زیباگیسوان

تنها

نه شعری برای خیالپرستان

من مانده ام با پرندهای لرزان در سینه

حتا نه گلویی برای آوازدادن آزادی.

در این میعادگاه ازلی.
فراپیش آگر آیی

نغمۀ پرندگان ،بال هایم را سنگین تر می کند.

موسیقی هستی را

پره های نسیم از زمین ام بَرمی کَند

در سینهام خواهی شنید.

یکی دو کرشمۀ ناگاهانی ،گاهانم را پرپر می کند.

دیگرم نه سینه ای تا کسی بر آن بموجد
نه فلسفه ای که پروانه ای در آن بشکوفد
نه ترانه ای که از گلوی باد بگذرد
حتا نه وااسفایی برای سرکوب شدگان.

این جا که ایستاده ام
و روی منظرۀ کهکشان کژ و مژ می شوم.
نه بامگاهی ،نه شامگاهی.
این جا ،میعادگاه تو و من است
همین جا که ابدیت را هم پیر کرده است.

دیگرم نه بدایتی که بیاغازم
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رو به حادثهی دانایی
پشت به خاطرههایی که قرار بود مرده باشند
اما می لولند هنوز
در عکس ِ روز.

محمود فلکی

خوابم را زمین میگذارم:
شادی درخشانی از من باال میرود
ِ
پُر میشوم از تنهایی ِ واژهای که
در شوق ِ جمله
رنگ میگیرد.

چیزی از همیشهی اکنون

بیرنگی را برای عرفا جا میگذارم
و در رنگِ زمین حل میشوم
و میشوم
پارهی خاکی که میرود
در حادثهی توانستن
و میآموزد
شادیِ رهایی را
در خانهی هستن.

چیزی از اندام ِ سحر با من است
وقتی که سایهای دنیا را پس میزند
چیزی از حواسِ راه با من است
وقتی که مهاجری در جادوی بیگانگی
زبان اشیا را نمیفهمد
چیزی از آوای دانستگی در من است
وقتی که مردگان از خاک میگریزند
و برگلوی پرندگان میآویزند

حماقت ِ مقدس *
بر ساحلی که حماقت ،مقدس است
دریا از نوشتن باز میماند
و روح
مثل شناسنامهی باطل
خالی میشود ازخود؛
تنها رؤیایی گیج میماند
که میدرخشد از نامی از هیچ؛
کسی اما آن را نمیخوانَد.

چیزی از زن ،از ساعت ،از خودم
در من بیدار میشود
وقتی که شب
در خاطرهی آب میخزد
و سکوت،
در درشتیِ زمان ،آب میشود.
من اینجایم ،اینجاییام
در همیشهی اکنون پیدایم
در شادی ِ راه
خاطرهی پنهانم.

بر کپک ِ عادت
دوازده مرد
بر قایقی بیبُن میرانند
محاصره میان ارواحی ازغرور و یخ.
زنی برهنه بر اسبی سپید میتازد
بر کنارهی رودی که چشم ندارد.
زن برمیچیند
گذشته را از باد؛
کسی نگاهش نمیکند.
--------------------------* برگردان شعری که به آلمانی نوشتهام (با اندکی تغییر).

خاکِ شاد
در خواب ِ من
میشکفد
شتاب ِ شدن
در خانهای که در ندارد.
خیابانی باز میشود
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سرهای بر باد
سرش را بر باد داده روی مُهر نماز -
به ظهر و ظهور آفتاب
خیره

رباب محب

انگار
به کمین نشسته تا جنگ دیگری
در آن گوشه که عزلت گُزیدن یعنی:
نطق کور جماعت باش
سایهای محرمانه
در گشت وُ
گذار

«من کاراملی هستم در دهان مرگ» .رباب محب (2017
میالدی /فروردین  )1396انتشارات آزاد ایران /سوئد.
1
جلوههای اشرافی مادر

4
تبعیدی

تنها مخاطبش باد
و پنجرهای رو به افقهای صاحبالزمان
بعد از هر اذان
صدایش را بر در و دیوار
میکوبد

پس از گردگیری
قاب کَندهکاری شدهی آینه را بوسید
دیگر جای هول و هراس نبود
انیسِ در قاب نشسته
برق از جلد قرآن داشت

2
آهنربای مادرم :مُهر نماز

5
اختالف دانگ || نگاه پرنده از باال

در خواب دید ابلیس سه روز با دستِ
کاوشگر شیطانی
خوابهایش را ورق میزند

پدرم به لبخند زن میگفت معاملهی پایاپای
پورنوگرافی مادرم از ساق پا باالتر نرفت

از خواب برخاست
در گوش مرد غریبهی روی تخت زمزمه کرد:

من
از نیلبک
شعری ساختم
برای پروانههای بیپیله
گلزاری -
از میخک وُ نرگس وُ
قرنفلی

زندگی آیین توبه است
زندگی آیین توبه است
و به آهنربای مُهرهایش چسبید
3
گشت و گذار در حسنیهی ارشاد

حریم من سنبلههای جادویی دارد
جلوههایی از خواب و از خیال

دیگر خنجری نمانده که به قلبش فرو نکند
شال و کاله نفیس بافته برای گردنهای بریده وُ
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ابراهیم هرندی

فله ای زیست
بی بام و بی هوا
همیشه یک پایش از دایره بیرون بود
و انگشت کودکانه ی تردیدش
چگالی سنگین قرار و وقار را غلغلک می داد.
سبک تر از نسیم
ازهرچه بند و پند گذر می کرد
همیشه دوگام آنسوی رستگاری
از راه و چاه رهیده بود
وهیچ چیزش به هیچ چیز نمی مانست.
حضورش
پاسخی بی چون بود
و سایه اش
چراغی بی چرا.
تردست و ترانه خوان
بربلندای آرمان رهایی نشسته بود
و مفتول واژگان را
با آلیاژ شعر می آمیخت.
همیشه جای خالی اش
گلدانی تهی از تراوت و ترانه بود.

122

شماره 22

آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ
م .روانشید

ساعتِ قرار
بامداد  15بهمن  1390اهواز
.
لبانمان را دوختهاند محبوبِ من!
دستانمان شکسته و
جانمان هر روز
شیار میخورد شیار بر شیار.
.
پهلو پاره به دیدار میآییم
نه دهانی برای گفتن
نه دستی برای گشودنِ آغوش
نه پیراهنی آغشته به بوی یاس ـ
اما قرارمان همیشه پابرجاست محبوبِ من!
بازجو نمیداند...
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کاری از نانام

اینکه مسیح را در آکواریوم میبینیم
اینکه در آینه نگاه میکنیم و نمیبینیم
پنج صبح در خانهام را زدند و قرن را عوض کردند
هوا تاریک نبود؛ خانه تاریک بود
اینکه مسیح از آکواریوم
کوسه بیرون
میآید
اینکه آینه خود را نادیده میگیرد
ما انواع و اقسام شیشههای به کار رفته
در انواع و اقسام اشیاء به درد نخور بودیم -لوکس یا
اسقاط!
اینکه مسیح میگوید گور پدر کوسه
و کوسه میگوید مسیح مؤدب است ،من کوسه نیستم
اینکه آینه میگوید گور پدر انسان
و انسان میگوید من مسیح دارم ،در آینه نیستم
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شعر از این راه نرود
فریاد درد در کالم تو ممنوع

مریم زهدی

جملهها بیراهه نروند
خشم ،توی واژهها ممنوع
گریه و خنده از کاغذ سر نرود
ارتکاب عشق و همدلی ممنوع
کلماتت تلو تلو نخورند
مستی از می ،عشق تن به تن ممنوع
ساقی ،این حوالی قدم نزند
پر پرواز ،زندگی ممنوع
مریم زهدی
-------------------------این آرزوها
بزرگتر از آن اند که با خود به گور ببرم
اما چه کنم که سقف دنیا کوتاه است...
بینشان شدهام ،خورشید هم رو گردانده
مریم زهدى

این روزها تنهایند
من در این تنهایی مقصرم
تقصیر من اشکهایی است که در دل نهان کردم
تقصیر من صداهایی است که در گلو خفه کردهام
تقصیر من پریشانی است
حیرانی است
تقصیر من خورشیدیست که زیر پیراهنم پنهان کردم
این روزها تنهایند
من تنهاتر
مریم زهدی

---------------------------------در من مرگی ایستاده
مغموم و دلزده
چشم در چشم روزهای از نفس افتاده
مرگی که نه میبازد ،نه میتازد..
در من مرگیست که فرا نمیرسد
--------------------------------------عشق را گردن میزنند بر کاغذ
گریهی با صدا و بیصدا ممنوع
آفتاب در دامنش طلوع نکند
رعشه در آغوشش ،پرسه در نگاهش ممنوع
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مینا اسدی

در یک اداره
دور یک میز
گرد یک منقل
در یک زمین ورزش
جاکش ها
نبوده ها را عکاسی می کنند
نمی شناسی
ندیده ای
بوده ای اما
در پسِ پشت ِ خاطره ی
قماربازی

جاکش ها

کالشی

جاکش ها

پشت هم اندازی

در میان ما جا سازی می کنند

نمی شناسی

» جاسوس »

نمی شناسی اشان

در میان ما

کافه هایی که تو بیاد نمی آوری

جاکش ها

گیالس هایی که هرگز باال نبرده ای

جا به جا

همکالسی هایی که هرگز ندیده ای

جاسازی می کنند.

مثل ما ،با ما می گویند « کار»

غیر قانونی نیست

مثل ما ،با ما می گویند « تضاد»

« نوستالژی »

مثل ما  ،با ما می گویند « کارگر»

به یاد روزهای عرق خوری در « مرمر»

می گویند » کارخانه »

« کافه نادری »

« کار فرما»

» ریویرا» ی قوام السلطنه

مثل ما .

خاطرات مدرسه

مشت هایشان را گره می کنند

دانشگاه

و می گویند

کارخانه

همه ی آن چیز هایی را که ما می گوییم

روزنامه

دست مان را می فشارند

همکالسی

ـ محکم ـ

همکار

« رفیق »

روی یک نیمکت
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و همراه ما سرود می خوانند
« تنها ما توده ی جهانیم…………» ..
می گویند « ما »
و از ما نیستند
جاکش ها
همه چیز را در میان ما
جاسازی کرده اند
« روزنامه نگار »
« طنز پرداز»
« مقاله نویس »
« نویسنده »
« شاعر»
« آواز خوان»
« هنرپیشه »
« کارگردان»
«نقاش »
« قهرمان »
از همه رقم
جنس شان جور است
کم نمی آورند!
جاکش ها
همه چیز را
در میان ما جاسازی کرده اند.
آپریل دوهزار و چهار -استکهلم
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در بیت اللحم کوکانی بدون سر به دنیا خواهند آمد

مانا آقایی

وقتی بمیرم هیچ کس گریه نخواهد کرد
از سنگ قبرم که سفید است،
عکسی در روزنامه ها نخواهد افتاد

وقتی بمیرم کسی خواهد آمد
کسی شبیه جوانی من
کسی که فکرهای مرا فکر خواهد کرد
در کفش های من راه خواهد رفت
و در همین اتاق
روی همین صندلی انتظار خواهد کشید
وقتی بمیرم من خود
در گور سرد زنی دیگر خواهم خفت
او نیز شهروندی گمنام
کنیزی بی شناسنامه
آواره ای اهل یکی از پایتخت های جهان
چه فرق می کند
وقتی بمیرم در آفریقا هنوز گلوله می بارد
در آسمان عراق ستاره ای تکه تکه خواهد شد
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در روح من

لیال فرجامی

شکاف
شکاف
شکاف

در روح من شکافی ست
در این شکاف
راهی
و در این راه
خانه ای
و در این خانه
گنجی
و در این گنج
قفلی
و در این قفل
یک کلید
در روح من کلیدی ست
که اگر بچرخانی اش
به شکاف دیگری باز می شود
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و این دیگر متاسفانه جبر جغرافیایی نیست
به گرمایش زمین هم نامربوط نیست
بخشی از اآن رانت خواری ست
قسمتی زمین خواری ست
باقی اش گیاه خواری ست
و به سطوح متغیر دریا وابسته است
و فاصله ی محدودی ست محاسبه شده تا اجرام آسمانی...
مسیر را درست آمده اید:
اینجا جمهوری جنگ سایبری ست؛
بخشی از یک مسأله ی الینحل جهانی ست!

رُزا جمالی

جنگ سایبری
ارتباطات دیپلماتیک قطع شده است؛
گرچه ما کسی را حذف نکرده بودیم.
پلنگ ایرانی در حال انقراض است
و ما به یک همزیستی سایبری احتیاج داریم به ناچار
پارک الله باغ وحش رسمی مملکت است
چراکه گربه ها بر ذهن ما آوار شده اند
این جمعیتیست که رو به افزایش است( .خبر خوبی
ست)...
و ما به زیارت می رویم...
" برای رای دادن در بزنید لطفا " ...
جناح رسمی شام را صرف کرده است
منتظر کیک شکالتی ست
جناح غیر رسمی خوابش گرفته
الکی بر طبل می کوبد.
و تو ای ارتش سایبری
سپاه سایبری
جنگ سایبری
مرگ سایبری
جمهوری سایبری
و تو ای نیروگاه هسته ای
ارتش خورشیدی
منابع انسانی
نیروی آسمانی
انرژی مخفی
بشکه ای نمانده است.
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اما تردید نکنیم
تردید نکنیم
از ذات پاک جهان روئیده ایم
در عشقورزی زیبائی و نور ،
و زندگی و صلح و راستی
در نخستین شراره های آن انفجار عظیم
که کهکشانها را زاد و نخستین شعر جهان را
در فراخنای بی نهایت تاریکی،
که آب و خاک و آتش و باد را زاد
و پنجمین عنصر جهان را
شعر را
و همه چیز را به آن آذین بست
زمان را و جهان را
و هر آنچه را زمان و جهان بر می آورد
**
بر پیکر ماست شاعران!
بر پیکر شعرما شاعران غمگین و تلخ ست
که صبح بی دروغ نازک آرا ی بی دفاع طلوع میکند
که رودها جاری اند و گندمها می وزند
و از دهان تلخ ماست
که تمام زنبورهای شهد آفرین به پرواز در میایند
تاتمام کندوهای جهان لبریز شوند.
**
هیچ ایم ما شاعران!

اسماعیل وفا یغمایی

هیچ ایم ما شاعران!
هیچ!

**
با لباسهای وصله خورده
و کفشهای کهنه
هفت خنجرارتجاع درپشت!
و هفت گلوله انقالب در سینه!
بی بوسه و نان شراب
وجیب های تهی و تهمت خورده
دردراز -راه شب زده
راه میسپریم برقطرات اشک خویش
اما خورشید برموهای خاک الود
و تمام کبوتران خسته جهان بر شانه های ما
به امنیت آرمیده اند
آهسته راه برویم شاعران!
آهسته...
**
هیچ ایم ما شاعران!

هیچ!

نه شاهان باورمان دارند
نه خدایان نه کتابهای آسمانی
نه شورشگران!
و نه حتی مردمی مقدس
که به خموشی دوستشان داریم
بی آنکه
در برابر مقدساتشان سر فرود آریم
که در عصر نان و زر و زنجیر

هیچ!

میخندیم و میگرییم و می سرائیم
رقصان در باد و آتش
و رویا و هذیان و صاعقه
با گوشها و چشمهای عاشق و آزرده
از صداها و تصویرهای یاوه
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وغفلت و قدرت
در جهانی که طال و خون آن را طراحی کرده است
شعر نیز چون جنگل و رود و خاک به خاکستر
نشسته است
و گاه تنها میتواند برای پرندگان و باد زمزمه سرکند
در میان آسمانخراشها و استخوانهای خونین...
**
هیچ ایم ما شاعران!
هیچ!

در جستجوی آن آزادی هنوز محال
اما اگر روزی شهریار صلح و انسانیت
بر پلکان خورشید و هوای تازه و زندگی
فرا رفت و بر تخت نشست
نه خدایان و نه رسوالن،
بل این مائیم شاعران!
ما نگاهبانان سیلی خورده و خنجر برپشت
راستی و صلح و عشق و زندگی
این مائیم که به اشارت شهریار شهریاران!
با دستهای خسته و جامه های ژنده
تاج زرین شهریاری را بر سر او خواهیم نهاد.
**
مغرور باشیم شاعران
و سکه غرور خود را به تواضع
بر لبان تنهاترین تنفروش غمگین
و گدائی که بر سکوی غروب و انتظار نشسته است
بیفکنیم
با بوسه ای بر دستهاشان
هیچ ایم ما شاعران!
هیچ!......
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فرشته وزیری نسب

چند رشتهٔ پاره پاره از سوی آسمان به زمین
وَا ْعتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا
و رشتههای از هم گسسته تسبیح
و قومهای از هم پراکنده گنگ
و زبانهای بریده بریده نامفهوم
و این تاریخ هذلولی
سنگفرشهای بی گناه
و سبدهای خالی
بر ریسمانهایی
که هر شب روان
از سفرههای بی نان سوی آسمان
نه در طویله نوری
نه در حرا صدایی
نه بر نیل شکافی
نه کشتی نجاتی
أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّو َء
اجابت مسافری در کویر مانده
و قومهای وحشی
که اجابت اند و وصلند و زبانند و تاریخ

ظهور
سنگفرش هایی از خون سرشار
دست هایی متالشی
که پرتم میکنند از ارتفاع بیخبری
لحظه ای سکوت
سپس انفجار صدها صدا
سلول هایی که از صدا سر می روند
شب پره هایی که از پوست می پرند
سلول های بی شکلی که از هم میپاشند
و آن انفجار پایانی
بی دستی که رقم بزند
بی کالمی سحرآمیز

سنگفرش های گریزان
پاها
دعاها و اوراد
دست ها
سنگ
فرش
خون
امن یجیب
و اعتصموا
و اعتصموا
اجا...بت
و...صل
گس...ست.

سرگردان کجا می رود
آن که در بیت اللحم زاده شد؟
کجا سر بر می آورد آن که در چاه فرو رفت؟
چه کسی سه بار انکارم می کند؟
چه کسی بر گونه ام بوسه میزند به خیانت؟
این گردبادهای هذلولی چه را با خود میبرد؟
من میان اینهمه اسطوره ،اینهمه روایت
کجا خطا کرده ام که گردنم زده میشود؟
133

شماره 22

آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ
شاداب وجدی

پایان
تمام شعرهای زندگیم
در رگ های کوچک آبی دستانی
جاریست
تمام شعرهای زندگیم
در تو به پایان رسیده است
مرا چه غم از پژمردگی
مرا چه غم از مالل روزهایی
که در خال تکرار
به پایان می رسند
مرا چه غم
که دیگر دیرست
در تو به پایان رسیده ام
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بنگر که در جهانی دیگر
دنیا ،پر از ترانه آزادی ،
بر گیسوان دخترکان تاب می خورد
بر بوسه های گل شگفتی می کارد
بر خواب های تیره
رنگین کمان مهر می آویزد
و میله ها را
ارکستر نی لبکی شیرین …..

اسماعیل نوری عال

در واژه های موسیقی
با ساز کهنه زنجیر
تا بوستان سعدی .
از ته لهجه های کوه
تکرار سرخوش فریاد
تا بی زبانی هر سنگریزهء مغروق،
از هر سرود رود
تا کهکشان نغمه های سه تاری
کز هق هق شبانه شکایت دارد،
از ابرهای دودی شکل
تا آتش چپق ماه
و سوختن روزهای ناغافل
در انتظار آمدن من،
بی وقفه می زند این دل
وقتی سفر هنوز به آخر نمی رسد

 9مرداد 1400

نوری عال 27 ،شهریور  18 - 1400سپتامبر 2021

بر میله های زندان
بر میله های زندان
چنگی بزن
در گوشه امید
تز دستگاه شور.
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که شاید در ذهن عابری نطفه بندد!

علی عبداللهی

توفیری هم ندارد که
کودکان غزه زیر آتش بمیرند
یا کرگدن های نایاب آفریقا سالخی شوند
یا در عاشورای کابل
مرگ سوگواران برسوگهای قدیم
سوگی تازه بیفزاید.
در روزهای آخر دنیا هم که باشد و
شهاب سنگ هم که از آسمان خدا ببارد
باز بعید می دانم آب نشود
در حرارت این شادیپراکنان متبرجی
”!e a virgin do me instead

که به رغم اندوه عمیق موسمی شان

And

همگان را شاد می خواهند!

”!“All you can eat
(نوشته هایی بر شورت دو روسپی)
برگورِ مردِ صلحدوست

قنبل می لرزانند

کبوتران چاهی و خانگی

که بیا و عنان را بگیر!

هر دم و ساعت

سینه سپر کرده اند

برگورش

که کو دست بیکاری!

فضله میاندازند

دهان عمود شبنمزده را

گوربان میگوید:

هوا می دهند که

در زندگانی خود

سیر ببو و بنوش شوراب ازل را

مرد صلحدوستی بوده است!

بعد شیرجه بزن در"کلکوت" اعلی!
ایستاده اند
چشم انتظار اشارتی
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دیرین ،صدای معاصر ،در نگاهِ نسل جوینده ،دوستانِ

بهروز شیدا

در تبعید ،نامهها به باقر مؤمنی ،چنین است :پیش
گفتار :ناصر مهاجر ،زندگینامهی باقر مؤمنی :ناصر
مهاجر ،از چشم برادر و خواهر :عبدالحسین – شهین
مؤمنی ،رفیقان و یارانِ روزان دیرین :در زندان خود را
برای فرداها میساخت ،صادق انصاری ،انسانی شریف،
گفتگو با سارا عباسزاده ،چهرهای شاد و دوستداشتنی،
گفتگو با افسر نادرشاهی ،چند خاطره ،یوسف قریب ،جمع
اضداد ،توران اشتیاقی ،باقرِ مرتد ،کاوه داداشزاده ،دوست و
همکار دیرین ،گفتگو با صارمالدین صادق وزیری .صدای
معاصر :یک نشر آلترناتیو ،گفتگو با ناصر رحمانینژاد،
شجاعتِ بیان ،گفتگو با محمود دولتآبادی ،شیفتهی

ساحل روشناش آرزو است

همشهریام شدم ،گفتگو با علیاشرف درویشیان ،گفت:

نگاهی به کتاب باقر مؤمنی ،رهروی در راه بیپایان،

هنوز بزرگ نشدهام ،قدسی قاضی نور ،باقر مؤمنی ،آنچنان

گردآورنده ،ویراستار ،ناصر مهاجر

که من میشناسم ،علی کشتگر ،شهیدان باغ ،ابراهیم رهبر.
در نگاهِ نسل جوینده :میگفت :حزب توده قائم به

در جستاری که پیش رو دارید ،به کتاب دوجلدیی باقر

ذات نیست ،گفتگو با بزرگ پورجعفر ،همخوانی ادعا و عمل،

مؤمنی ،رهروی در راه بیپایان ،گردآورنده ،ویراستار،

گفتگو با هادی جفرودی ،رفیق و آموزگار ،مهدی سامع،

ناصر مهاجر نگاه میکنیم .چرخی در این کتاب میزنیم تا

رفیق همیشه حاضر به یراق ،عبداهلل قوامی ،دوستی با

تصویر باقر مؤمنی را ببینیم؛ تا تکههایی از نگاه دیگران به

ارزش ،عاطفه گرگین ،آموزگار خوب ،رقیه دانشگری،

باقر مؤمنی ،صدای متنهای باقر مؤمنی ،خوانش دیگران از

سودائیان ،حسن حسام ،درسی که من گرفتم ،حمید

متنهای باقر مؤمنی ،نگاه باقر مؤمنی به یاران ،صدای باقر

فدوی،اول بار من او را شناختم ،فرخ نگهدار ،سکتاریسمی

مؤمنی در گفتوگوها را بخوانیم.

مفتخر! محمد فارسی ،در ستایش وفاداری و پایداری،
محسن یلفانی .دوستانِ در تبعید :پیام شاگرد ،حسن

فهرست مطالب جلد اول باقر مؤمنی ،رهروی در راه

مکارمی ،پهلوان خانوادهی چپ ،پرویز قلیچخانی ،پدرِ

بیپایان را بخوانیم.

تبعیدی من ،عباس بختیاری ،آشنایی در برلین ،حمید
1

نوذری ،حدیث نفس ،علیاصغر ،حاج سیدجوادی ،به

فهرست مطالب جلد اول باقر مؤمنی ،رهروی در راه

استقبال صدسالگی دوست ،رضا اکرمی ،نامهها به

بیپایان در هشت بخش پیش گفتار ،زندگینامهی باقر

باقرمؤمنی :منصور یاقوتی ،علی اشرف درویشیان،

مؤمنی ،از چشم برادر و خواهر ،رفیقان و یارانِ روزان

محمدعلی جمالزاده ،هوشنگ بهزادی ،حامد شهیدیان،
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عباس عاقلیزاده ،پوری سلطانی ،محمدتقی دامغانی،
صارمالدین صادقوزیری ،غالمحسین فروتن،

[]...

صادق

[ ]...فردا با پدرت به مدرسه میآیی!

انصاری ،مرتضی زربخت ،کاوه داداشزاده ،محمد عاصمی،

[]...

توران اشتیاقی.

[ ]...خانم! میتونم با برادرم بیام؟

تکههایی از جلد اول باقر مؤمنی ،رهروی در راه

[]...

بیپایان را بخوانیم؛ نگاه دیگران به باقر مؤمنی.

داداشی که به خانه بازگشت [ ]...در فرصتی مناسب،
کنارش نشستم و آرام جریان را تعریف کردم .با

2

حوصله به حرفهایم گوش داد .آنقدر راحت که انگار

زندهگینامهی باقر مؤمنی ،نوشتهی ناصر مهاجر ،را

همه چیز را از پیش میدانست!

میتوان در این تکه خواند« :مؤمنی در سراسر عمر پُربار

فردا صبح با من به مدرسه آمد و نامه را از مدیر گرفت

خود حتا یک دم از دغدغهی سرنوشت انسان و آنچه

و همان جا آن را به من داد ]...[ .و هیچ کس هیچ چیز

بر او میگذرد فارغ نبوده است ]...[ .او در عین تعهد

نفهمید! و آن زمان اندیشیدم که...

پایدار به انسان ،جامعهی انسانی و اندیشهی پیشرو،

هرکجا عشق آید و ساکن شود

همواره استقالل رأی و ناوابستگی به قدرت و

ممکن

پایبندی به دید و اندیشهی انتقادی را راهنمای
زندگی فرهنگی و اجتماعی خود قرار داده

هرچه ناممکن بود

شود!»2

رفیقان و یاران روزان دیرین میتوان در این تکه از

است1».

سخن افسر نادرشاهی خواند « :همیشه ،چهرهای شاد و

روایت برادر و خواهر ،را میتوان در این تکه از روایتِ

دوستداشتنی برای اطرافیان بود .در شرف و پاکی

خواهر ( )2خواند« :در کالس باز شد .خانم ناظم بود.

[ ]...یکتا بود .انسانی واال و بیغل و غش ،قانع و

[ ]...انگار سالی گذشت تا ناظم بگوید:

باگذشت در برخورد با دیگران ،ولی در امور حزبی

 -شهین ،پاشو بیا دفتر!

بسیار دقیق و بیگذشت بود .صداقت و صمیمیت او

[]...

بر همه اثرگذار

در حالی که به سختی پاهایم را به دنبال میکشیدم،

بود3».

صدای معاصر را میتوان در این تکه از سخن علی اشرف

وارد دفتر شدم .خانم مدیر با همان ابهت خانم مدیرها

درویشیان خواند« :آقای مؤمنی از آن دسته افرادیست

پشت میز نشسته بود]...[ .

که وقتی با او برخورد میکنی با او راحتی .اگر کس

 -مهدی کیه؟

دیگری بود میپرسید :توی زندان چه کردی؟ کی

[ ]...گفتم :از همشهریهاست .خانم!

خیانت کرد؟ کی چی کرد و ...اما در برابر آقای مؤمنی

 -از همشهریات؟ همهی همشهریای تو برای

آنقدر راحت بودم که که خودم دلم میخواست

همشهریهایشان نامهی عاشقانه مینویسند؟

 -2همانجا ،صص 72 - 75
 -3همانجا ،ص 99

مهاجر ،ناصر ،)1398( .باقر مؤمنی ،رهروی در راه
-1بیپایان ،1 ،ایاالت متحدهی آمریکا ،ص 44

140

شماره 22

آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ
برایش از وضعیت زندان بگویم بدون اینکه هیچ
چیزی از من

من ایمان قاطع به چیرگی سپیده دارم .شب دمل

بپرسند1».

سیاهی است که توی خودش خواهد ترکید []...

در نگاهِ نسل جوینده را میتوان در این تکه از سخن

راهنماییهای سودمند شما موجب میشود که سالح

محسن یلفانی خواند« :در دنیایی این چنین مهارناپذیر

زنگ نزند و درچهارچوب افکار تنگ و حقیر متالشی

و در عین حال رام و سرسپرده [ ]...تنها وفادار ماندن

نشود4».

هم به ناگزیری و هم به اصالت یگانگی و هماهنگی

همهی تکههایی را که خواندیم میتوان پژواک صدای

فرد و جمع ،و کوشش در تحقق آن میتواند پرتوی بر

همسرایانی خواند که متنهایشان در توصیف باقرمؤمنی،

افق تیره و تاری که در برابر ماست بیفکند .پایداری و

انگار جز پژواک مکرر یک نوا نیست .این پژواک مکرر را

بردبا ری باقر مؤمنی در راه چنین آرمانی از زندگی او

شاید بتوان در چند خط اینگونه خواند :باقر مؤمنی عمری
پُربار را گذرانده است که در آن استقالل رأی و تقابل با

حکایتی ساخته است سرشار از شکیبایی و امید از
زبان یک

قدرت مصرعی مکرر بوده است .او پهلوانی دوستداشتنی

فرزانه2».

و قانع بوده است که هرگز از فریاد آرمانهای انسانی و

دوستان در تبعید را میتوان در این تکه از سخن پرویز

آزادیخواهانهی خود بازنایستاده است؛ یکی پهلوان جنبش

قلیچخانی خواند ]...[« :از همان آغاز جوانی تا االن []...

چپ که صدایش سبب شده است که فریاد کسانی که در

باقر مؤمنی برایم مثل آقا تختی بوده است .آری ،آقا

راه پیروزیی سپیده بر شب میجگند ،رساتر به گوش

باقر مؤمنی یکی از پهلوانان جنبش چپ ایران است؛

برسد؛ انسانی که عشق را ساکن جهان میخواسته است تا

[ ]...با فداکاریهایش برای جنبش چپ ،با دفاع از

ناممکنها ممکن شود.

آرمانهای انسانی سوسیالیسم ،با عدم وابستگی به

بر مبنای پژواک صدای همسرایانی که متنهایشان در

جاه و مقام که بیشک میتوانست بیش از اینها

توصیف باقر مؤمنی را خواندیم ،بینش و منش او را شاید

داشته باشد اگر خود را متعلق به خانوادهی چپ

بتوان آمیختهای از اخالق وظیفهگرانه و فضیلتگرایانه

نمیدید و اگر بر سر ارزشها و مواضع

خواند.

ترقیخواهانهاش

برمبنای اخالق وظیفهگرایانه ،وظیفهی انسان دفاع از

نمیایستاد3».

نامهها به باقر مؤمنی را میتوان در این تکه از نامهی

نیکیها و آرزوها و رویاهای نیک است؛ فریاد همهی هست

منصور یاقوتی خواند ]...[« :مالقات با شما گُل آرزوهای

و بایدهایی که شایسته نام نیک اند و تحققشان آرزو است.
اخالق وظیفهگرایانه شورش در برابر زشتی و پلیدی ،تقابل

زندگی من بود .کاشکی سالها با تو میشد ماند و پای

با قدرت ،پرداخت بها برای تحقق آرزو را در دل

درد دلت نشست .افسوس.

 -1همانجا ،ص 189
 -2همانجا ،ص 309
 -3همانجا ،ص 323
 -4همانجا ،ص 355

دارد5.

 -8پوپمان ،لویی ،)1378( .درآمدی بر فلسفهی اخالق:
شناسایی درست و نادرست ،مترجم :شهرام ارشدنژاد،
تهران ،صص 155 - 186

141

شماره 22

آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ
برمبنای اخالق فضیلتگرایانه ،ویژهگیهای اخالقیای
چون صداقت ،بخشندهگی ،انصاف ،مهربانی ،تبلور منشهای
انسانی

اند1.

باقر مؤمنی از نگاه دیگران را شاید بتوان تبلور اخالق
وظیفهگرایانه و فضیلتگرایانه خواند.
نگاه دیگران به باقر مؤمنی را شاید بتوان در در یک هایکو،
سرودهی توماس ترانسترومر ،نیز خواند:
ایستاده بر بالکنی
در قفسی برآمده از اشعههای خورشید
چون یک

رنگینکمان2

فهرست مطالب جلد دوم باقر مؤمنی ،رهروی در راه
بیپایان را بخوانیم.

بازبینیها :با مؤمنی از ممنوعه تا مشروطه و بعد،
محمدرضا فشاهی ،در بازنگری اندیشههای آخوندزاده،

3

سیاوش رنجبر دائمی ،مروری بر ایران در آستانهی انقالب

فهرست مطالب جلد دوم باقر مؤمنی ،رهروی در راه

مشروطیت ،مهرداد وهابی ،از کوچههای یک زندگی ،محمود

بیپایان در شش بخش مشق شب ،نمونه نوشتهها،

معتقدی ،دریچهای به سوی یک متن ،نسیم خاکسار،

بازبینیها ،روزنامهنویسی ،یاد یاران ،دو گفتگو چنین

مؤمنی منتقد ،محمد جواهرکالم ،مسئلهی ارضی و جنگ

است :مشق شب ،باقر مؤمنی ،نمونه نوشتهها :یک نگاه،

طبقاتی ،امیر حسنپور ،در ستایش قلمی مصلحت گریز،

انگلستان – شوروی و حزب تودهی ایران ،باقر مؤمنی ،مهر

تورج اتابکی ،ارانی و دنیای او ،اسد سیف.

میهن (شعر) ،باقر مؤمنی ،در اُستان آذربایجان ،باقر مؤمنی،

روزنامهنویسی :بیستون ،ناصر رحیمخانی ،هفته نامهی

هرجایی ،باقر مؤمنی ،عقاب ،باقر مؤمنی ،داستانهای ادبی،

صدای معاصر ،بنفشه مسعودی-ناصر مهاجر ،اندیشه ،ناصر

باقر مؤمنی ،نوبت (شعر) ،باقر مؤمنی ،به جوانان (شعر) ،ژان

مهاجر -بنفشه مسعودی .یاد یاران :نیمهی جانِ من:

دوبرانژه ،برگردان به فارسی :باقر مؤمنی ،لیبرال ،سالتیکوف

محمدتقی دامغانی  ،1304-1377باقر مؤمنی ،وفادار به

شچدرین ،برگردان به فارسی :باقر مؤمنی ،شام آخر ،باقر

آرمان :هوشنگ بهزادی -1381؟ ،باقر مؤمنی ،وارستهایی

مؤمنی ،افول ،باقر مؤمنی ،زن در آثار آخوندزاده ،باقر

آزاده :مرتضی زربخت  ،1300-1382باقر مؤمنی ،گوهر

مؤمنی ،انبانِ مرد جهاندیده ،باقر مؤمنی ،زن در شعر ایرج

زندگی من :اکرم  1316-1390باقر مؤمنی ،مظهر سادگی

میرزا ،باقر مؤمنی ،تهدید به مرگ باقر مؤمنی بهعنوان کفر

و صفا :حسین نظری ،1298 -1394 ،باقر مؤمنی ،نماد

گویی ،باقر مؤمنی ،اسالمپژوهی ،باقر مؤمنی.

عشقی کوتاه و دیرمان :پوری سلطانی  ،1310-1395باقر

2

 -1همانجا ،صص 187 - 216

- Tranströmer, Tomas. (2011), Dikter och
prosa 1954-2004, Tyskland, Sid. 414
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مؤمنی ،خاکستری در دریای خزر :افسر نادرشاهی -1395

مدت ،علیرغم تنگدستیی مالی ،زندهگیی طلعت و هما

 ،1311باقر مؤمنی ،پایبندی به گونهای دیگر :رحمت جزنی

را بهسخاوت و گشادهرویی ،تأمین کرده است .او نویسنده

 ،1396-1303باقر مؤمنی ،رفیقی دالور و صمیمی :سارا

است .چندین جلد کتاب در مورد تاریخ و اقتصاد نوشته

عباسزاده  ،1309 -1396باقر مؤمنی ،کمونیستی

است .در زندهگیی شخصی و اجتماعیاش نیز تمثیل

صاحبنظر :صارمالدین صادقوزیری  ،1300-1397باقر

آزاداندیشی ،عدالت ،بخشش ،بزرگمنشی است .چند سالی

مؤمنی .دو گفتگو :با آدمیت :ویژهنگارِ اندیشورزانِ

در وزارت مالیه کار کرده و اخراج شده است.اینک اما بار

مشروطیت ،گفتگوی ناصر مهاجر با باقر مؤمنی ،نیمنگاهی

دیگر در وزارت مالیه استخدام و به ریاست ادارهی کشف

به راه رفته ،گفتگوی ناصر مهاجر و بنفشه مسعودی با باقر

تبذیر ،منصوب شده است .در این دوران ارتش امپراطوریی

مؤمنی.

روسیه نیز در شمال ایران حضور دارد
حسنعلیخان عاشق هما است ،اما تالش میکند این

تکههایی از جلد دوم باقر مؤمنی ،رهروی در راه

عشق را در خود مهار کند و سد راه نیکبختیی هما نشود.

بیپایان را بخوانیم؛ صدای متنهای باقر مؤمنی.

هما نیز به او عشقی غریب دارد که خود آن را در چهارچوب
باور بی پایان به یک مراد ،الگو ،پدرِ آرمانی معنا میکند.

4

حسنعلی خان همسری بهنام رقیه نیز دارد ،که اختالف

از میان متنهای باقر مؤمنی مشقِ شب ،شعرِ نوبت ،شعر

عقیده سبب شده است بهتمامی جدا از یکدیگر زندهگی

به جوانان ،سرودهی ژان دو برانژه ،برگردان باقر مؤمنی،

کنند .رقیه از بیماریی حصبه میمیرد.

زن در آثار آخوندزاده ،زن و حجاب ،شیخ و دین در

هما و منوچهر ،جوان بیستوهشت سالهی تاجر ،عاشق

شعر ایرج میرزا را در چند خط میخوانیم.

یکدیگر شدهاند و قصد ازدواج دارند .حسنعلیخان بهمهر

مشقِ شب 1یاداشتهای روزانهی باقر مؤمنی ،در

موافقت میکند .هما اما بهتصادف یاداشتهای حسنعلی

فاصلهی اول فروردینماه  1322تا  6اردیبهشتماه سال

خان را میخواند ،دچار دوگانهگی میشود ،از ازدواج با

 1323خورشیدی است .در این یادداشتها که گزارش

منوچهر خودداری میکند .آنگاه ماجراها رخ میدهد.

چهگونهگیی گذر برخی از روزها را دربر میگیرند ،به

حسنعلیخان و هما به قزوین ،محل کار حسنعلیخان،

تعدادی از فیلمها یا کتابهایی که باقر مؤمنی در گامهای

میروند .یک روحانی ،شیخ حسین در قزوین ،به همراه

نخست زندهگیی خود دیده یا خوانده است ،نیز اشاره شده
است؛ از آن میان کتاب هما ،نوشتهی محمد

منوچهر ،توطئه میکنند ،حسنعلیخان را تا پای اعدام در

حجازی2.

کنسولگریی روسیه پیش میبرند .شیخ حسین بهحیله

هما داستان عشق حسنعلیخان وهما در سالهای آخر

تالش میکند هما را به زنی بگیرد .سرانجام حسنعلیخان

حکومت سلسلهی قاجار است .حسنعلیخان هشت سال

آزاد میشود ،توطئهی منوچهر و شیخ حسین فاش میشود.

است ،سرپرستیی طلعت و هما ،همسر و فرزند دوست از

هما درمییابد که حساش به حسنعلیخان نشان عشقی

دسترفتهاش ،محمدعلیخان ،را برعهده دارد .در تمام این

 -2همانجا ،ص 15

مهاجر ،ناصر ،)1398( .باقرمؤمنی ،رهروی در راه
-1بیپایان ،2 ،ایاالت متحدهی آمریکا ،ص 13
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سوزان به یک معشوق آرمانی است .آن دو یکدیگر را
درآغوش

شعر به جوانان ،سرودهی ژان دو برانژه ،برگردان باقر

میگیرند1.

مؤمنی ،را بخوانیم« :آن زمان که بر ساحل /از صفای

درونمایهی رمان هما را شاید بتوان صدایی از صداهای

آسمان لذت میبرید /،دل بسوزانید بر آنها که با

مشق شب خواند؛ صدای تکهای از متنهای باقر مؤمنی.

سینههاشان /در دریا ،در برابر خشم توفان

این صدا را چنین نیز میتوان خواند :فریاد جدال با تباهیی

ایستادند /.گرامی دارید آنان را که با توفان گالویز

قدرت حاکم ،باور به انسانگرایی ،حرمت نیکی،

شدند /،در نبردی طاقتفرسا ،کوفته /،در غرقاب دریا

جستوجوی عشق ،آرزوی پیروزی بر ایدئولوژیهای

نابود شدند /،و در دوردستها ساحل را به شما نشان

انسانستیز زمینی و آسمانی.

دادند3».

شعر نوبت را بخوانیم« :روزگاری غرش توفان طبع

صدای شعر به جوانان را که در آبانماه سال  1336در

خویش را /در طنین گامهای استوار ادغام میکردم/

زندان قزل قلعه به فارسی برگردانده شده است ،میتوان

گام هایی که به سوی روشنی رو داشت /.وین زمان

چنین خواند :نیل به خورشید مانا در ساحل روشن به بهای

مغلوب و تنها ،این «من» افتاده از پا /،پایها را داده

باور و تالش و همصدایان شعر نوبت در روزگاری دیگر؛

از دست /،میخزم با سینهی مجروح ،اما /بار دیگر

حضور پُرصفای ساحل روشن زیر پای نسلی دیگر که توفان

طبع توفانزای من /در درونم میخروشد /.باز

قدرت زخمیاش نمیکند؛ تحقق آرزوی تردیدناپذیر رهایی.

می خواهد بجوشد /.طبع من! ممنونم از تو /،طبع من

مقالهی زن در آثار آخوندزاده 4را بخوانیم :باقر مؤمنی

ممنونم از تو! /طفلک من! باز توفانی به پا کن /و منِ

در مقالهی زن در آثار آخوندزاده با نگاه به دو کتاب

افتاده از پا را /جای ده در سینهی توفان و جانی تازه

مکتوبات و تمثیالت ،تأکید میکند که که زن در آثار

ده /نازنینم! باز توفانی به پا کن /و مرا با پای امواجت

آخوندزاده دیگر زیبای حرم نیست ،که با همهی سنتهای

به ساحلهای روشن رهنمون شو /دیگر اکنون نوبت

غیرانسانی ستیز میکند .آخوندزاده در آثارش از حق زن

توست2».

برای عشق و آزادی سخن میگوید ،به حق چندهمسریی

صدای شعر نوبت را که در آذرماه سال  1336خورشیدی

مردان اعتراض میکند ،خواهان لغو حجاب زنان میشود ،از

در زندان قزل قلعه سروده شده است ،میتوان چنین خواند:

آزادیی روابط جنسی دفاع میکند .زنان آثار آخوندزاده

شورش در مقابل تاریکیی قدرت حاکم ،پرداخت بهای

دلیر ،باهوش ،حقطلب اند .آخوندزاده انگار نوعی

شورش در قالب اسارت و جراحت جسم و جان ،باور به طلوع

پروتستانیسم اسالمی را پیشنهاد میکند.

خورشید در ساحل آرزو؛ آواز سرشتی سرکش که تسلیم در

صدای باقر مؤمنی در مقالهی زن در آثار آخوندزاده را

برابر قدرت حاکم را برنمیتابد؛ فریاد آرزوی تردیدناپذیر

که در بهمنماه سال  1367نوشته شده است ،میتوان تقابل

رهایی.

با قوانین اسارتبار اسالمی ،باور به برابریی دو جنس ،فریاد

 -1حجازی ،محمد( .ناتا) ،هما ،تهران
 -2مهاجر ( ،2 ،)1398ص 64

 -3همانجا ،ص 65
 -4همانجا ،ص 86
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آزادی ،آواز عشق و آزادی ،اعتراض به محدودیتهای

تکههایی دیگر از جلد دوم باقر مؤمنی ،رهروی در راه

اندیشهی آخوندزاده نیز خواند.

بیپایان را بخوانیم؛ خوانش دیگران از متنهای باقر مؤمنی.

مقالهی زن و حجاب ،شیخ و دین در شعر ایرج
میرزا 1را بخوانیم :باقر مؤمنی در مقالهی زن و حجاب،

5

شیخ و دین در شعر ایرج میرزا تأکید میکند که ایرج

محمدرضا فشاهی در مقالهی با مؤمنی ،از ممنوعه تا

میرزا معتقد است حجاب باید از میان برخیزد و هیچ دیواری

مشروطه و بعد ،به آثار باقر مؤمنی میپردازد و چنین

زن و مرد را از یکدیگر جدا نکند .او مالّیان را موجوداتی

نتیجه میگیرد ]...[« :مثل همیشه دوستدارش هستیم،

ریاکار میداند که خداوند باید انسان را از شر وجود آنها

چرا که بر گردن ما و نسل ما و نسلهای بعد حقی

رها کند.

گران

ایرج میرزا به نقش ویرانکنندهی شیخ فضلاهلل نوری در

دارد3».

سیاوش رنجبر دائمی در مقالهی فریدون آدمیت و باقر

انقالب مشروطیت اشاره میکند .او حتا بهشت و دوزخ را

مؤمنی :در بازنگری اندیشههای میزا فتحعلی

انکار میکند و بر این نکته پای میفشارد که پیامبر اسالم

آخوندزاده به نگاه فریدون آدمیت و باقر مؤمنی به

برای اصالح و هدایت مردم وحشی بهشت و دوزخ را مطرح

اندیشهی فتحعلی آخوندزاده میپردازد و چنین نتیجه

کرده است .به دین و وجود خدا اما اندک و محتاطانه

میگیرد ]...[« :هر دو بر این باورند که آخوندزاده

پرداخته است .انگار به فلسفهی مادّی بهتمامی باور نداشته

مدافع تند اما پیگیر تجدد و مدرنیتهی ایران

و هنوز خداجو بوده است.

عقبماندهی سدهی قاجار است ،و همین است

صدای باقر مؤمنی در مقالهی زن و حجاب ،شیخ و دین

شاخص اصلی و میراث ماندگار آن تجددطلبِ ایران

در شعر ایرج میرزا را که در فروردینماه سال 1372

دوست4».

نوشته شده است ،میتوان تقابل با مناسک دینیای که
تخدیر و نادانی میسازند ،جدال با روحانیتی که موج اسارت

مهرداد وهابی در مقالهی مروری بر ایران در آستانهی

و جهل میپراکند ،فریاد برابریی دوجنس ،خداناباوری نیز

انقالب مشروطیت به کتاب ایران در آستانهی انقالب

خواند.

مشروطیت ،نوشتهی باقر مؤمنی ،میپردازد و چنین نتیجه

صدای متنهای باقر مؤمنی را شاید بتوان در یک هایکو،

میگیرد« :برای نوجوانان و جوانان دههی 50

سرودهی توماس ترانسترومر ،نیز خواند:

خورشیدی که من نیز یکی از آنان بودم ،باقر مؤمنی

زمزمهی باران را بشنو.

آن آموزگار تاریخ بود که نوع دیگری از نگاه به تاریخ

من یک راز را پچ پچ میکنم

را به ما نشان داد :تاریخی که قصهی مردم کوچه و

تا به آنجا

برسم2.

بازار بود ،نه قصهی

 -4همانجا ،ص 191
 -5همانجا ،ص 201

 -1همانجا ،ص 117
- Tranströmer (2011), sid. 448
 -3مهاجر ( ،2 ،)1398ص 173
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آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ
محمود معتقدی در مقالهی از کوچههای یک زندگی!

امیر حسنپور در مقالهی مسئلهی ارضی و جنگ

به تالشهای باقر مؤمنی در مرکز مدارک علمی ایران ،از

طبقاتی در ایران ،به کتاب مسئلهی ارضی و جنگ

جمله «طرح فهرست مطبوعات ایران»،میپردازد و چنین

طبقاتی در ایران ،نوشتهی باقر مؤمنی ،میپردازد و چنین

نتیجه میگیرد«:باقر مؤمنی که این روزها ،در پاریس

نتیجه میگیرد« :این دعوتی است برای نسل جوان

زندگی را میگذراند ،با همهی دشواریهای مهاجرت

محققین و فعاالن سیاسی که آثار جامعی تألیف بکنند

و کهنسالی ،همچنان زنده و پویا به زیستن و پیگیری

و با این کار سنت پژوهش در مبارزهی طبقاتی را

تحوالت سیاسی و اجتماعی در خانهی پدری است و

تعمیق و گسترش بدهند ،و با سانسور و انحصار دانش

همچنان امیدوار روزگار

بهتر1».

توسط طبقات استثمارگر به مقابله

برخیزند4».

نسیم خاکسار در مقالهی دریچهای به سوی یک متن

تورج اتابکی در مقالهی در ستایشِ قلمی مصلحت گریز

به به مقالهی دریچهای تازه به سوی روستا ،نقد باقر

به مقالهی فاجعهی یک نسل ،اشارهای به بخشی از

مؤمنی بر چند کتاب داستان محمود دولتآبادی میپردازد

زندگیی سروژ استپانیان ،نوشتهی باقر مؤمنی ،میپردازد و

جنبههای گوناگون ،هشیارانه و گاه

چنین نتیجه میگیرد« :اگر روایت آمده در کتاب سیاه

ناپذیرفتنیی این مقاله ،چنین نیز مینویسد ]...[« :جدا از

و نیز سیر کمونیسم در ایران در فضای سرکوب

[ ]...تعریفهای روشن از رئالیسم [ ]...نویسنده در

سیاسی پس از کودتای  28مرداد  1332بهسختی

جاهایی ،واقعیت را در تقابل با خیال میگذارد .اگر در

مورد اعتنای کسانی که کارنامهی حزب توده را مرور

تعریف از واقعیت دنیای بیرون ،این نظر بتواند معنایی

میکردند واقع شد [ ]...بازخوانی این قتلها سهم

داشته باشد ،اما در واقعیت داستانی معنای مغشوشی

دیگری در تاریخنگاری چپ در ایران دارد]...[ .

پیدا میکند .واقعیت در داستان و رمان به همان

بازخوانی این قتلها پرسشی دیگر و مهمتر را نیز

و با شمارش

اندازه که خیال است به همان اندازه هم

واقعیت2».

برای خواننده پیش میکشد و آن اینکه اگر در

محمد جواهرکالم در مقالهی مؤمنیِ منتقد به آثار

سالهای پس از کودتا ،تودهایهایی که از این قتلها

گوناگون باقر مؤمنی میپردازد و چنین نتیجه میگیرد« :به

آگاهی داشتند ،به مصلحت تن نمیدادند [ ]...آیا

هر حال باقر مؤمنی از زمان انتشار ایران در آستانهی

همچنان در کارنامهی مخالفان سیاسی نیم قرن اخیر

انقالب مشروطیت و کتابهای دیگری که در مهاجرت

ایران میشد به قتلهای درونگروهی رسید []...؟

منتشر کرد ،راه دراز و پُررنجی را پیموده است که

سهم باقر مؤمنی در ارائهی این پرسشها در پس

تأمل بر هر یک از آنها میتواند روشنگر و آموزنده

زمینه نوشتهاش ،ستودنی

باشد3».

است5».

اسد سیف در مقالهی ارانی و دنیای او ،به کتاب دُنیای
ارانی ،نوشتهی باقر مؤمنی ،میپردازد و چنین نتیجه
 -4همانجا ،صص 237 - 238
 -5همانجا ،ص 247

 -1همانجا ،ص 205
 -2همانجا ،ص 215
 -3همانجا ،ص 226
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میگیرد« :میشل فوکو در ارزشگذاری به کار مارکس،

گویایی از بیژن فرهنگی و مهدی فرجی دیده

فروید و نیچه ،از آنان بهعنوان تأثیرگذارترین

میشود]...[ .

متفکران قرن نوزدهم در تغییر شیوه تأویل نام

یکی دیگر از از ابتکارهای جالب صدای معاصر ،ستون

میبرد ]...[ .او در این راستا از خودِ نیچه نقل میکند

جوانان و نوجوانان است که قدسی قاضی نور آن را

که باید کاوشگر خوب اعماق شد.

اداره میکرد ]...[ .چنین نوشتههایی در نشریههای

با وامگیری از این گفتهی نیچه ،با نگاه به کار باقر

آن دوره به معنای دقیق کلمه ،که پس از انقالب

مؤمنی در دنیای ارانی میتوان گفت که مؤمنی نیز در

است3».

این اثر کاوشگر خوب اعماق بوده

منتشر شدند ،کمیاب

است1».

ناصر مهاجر -بنفشه مسعودی در مقالهی اندیشه به

ناصر رحیمخانی در مقالهی بیستون به نقش باقر مؤمنی

نشریهی اندیشه میپردازند و چنین نتیجه میگیرند:

در نشریهی بیستون میپردازد و چنین نتیجه میگیرد:

«[ ]...اندیشه در جنبش مارکسیستی ایران

«نگاهی به نوشتههای باقر مؤمنی در بیستون پس از

بیپیشینه بود .هم در گشادهروییاش نسبت به

شهریور  1320به مدیریت میرزا مهدی خان فرهپور،

پژوهش ها و جستارهای فلسفی و علوم انسانی و هم

برای شناخت این نویسنده و پژوهشگر چپگرا به

در گستردگی برداشتش از مفهوم چپ که فراگیرنده

جاست .چه با این رهتوشه باقر مؤمنی به همکاری با

بود و در برگیرندهی سنتشکنانی چون آنتونیو

مردم ،مردم آدینه ،رهبر ،رزم و انتقاد برای دهقانان

گرامشی ،گریگوری لوکاچ ،ارنست مندل ،لویی

ایران پرداخت؛ با نامهای گوناگون

البته!»2

آلتوسر ،هری مگداف ،و جیمز .ف.

پتراس4».

بنفشه مسعودی  -ناصر مهاجر در مقالهی هفتهنامهی

شاید بتوان مخرج مشترک خوانش دیگران از متنهای

صدای معاصر به نشریهی صدای معاصر میپردازند و

باقر مؤمنی را حضور روایتی از مارکسیسم و تالش برای آواز

چنین نتیجه میگیرند« :صفحههای درخشان کارگری و

آن در این متنها نیز خواند؛ حضور نوعی نگاه به اعماق،

دهقانی این نشریه هنوز همچنان یکی از منابع مهم

تالش برای آواز آرزوی یگانهگیی انسان و جهان
پیراموناش.

بررسیهای جنبش طبقه کارگر و مبارزهی دهقانان

شاید بتوان مخرج مشترک خوانش دیگران از متنهای

ایران پس از انقالب است .نوشتههای صدای معاصر

باقر مؤمنی را در تکههایی از کتاب دستنوشتههای

دربارهی خلقها و ملیتهای ایرانی نیز همچنان

اولیهی اقتصادی – فلسفی  ،1844نوشتهی کارل

درخور درنگ است و سرچشمهای بکر برای

مارکس ،نیز خواند.

پژوهشگران مسئلهی ملی در ایران.

کارل مارکس در دستنوشتههای اولیهی اقتصادی –

صدای معاصر به طرح و کاریکاتور توجه ویژهای

فلسفی  1844رهایی از خودبیگانهگی؛ یگانهگیی

داشت و در همهی شمارههای آن [ ]...کاریکاتورهای

زندهگیی نوعی و فردی ،همنواییی ضرورت و آزادی،
 -3همانجا ،صص 321 - 322
 -4همانجا ،صص 338

 -1همانجا ،ص 258
 -2همانجا ،ص 290
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یگانهگیی انسان با طبیعت ،یگانهگیی انسان با انسان ،حل

صورت اکرم از اوایل سال  2009و در هفتاد و هفت

تعارض وجود و هستی ،تحقق خود را آواز میکند.

سالگی دچار خستگی و فراموشی شد و من به

به روایت کارل مارکس ،هنگام که برداشت از زندهگیی

توصیهی دوستان روزها او را به یکی از خانههای

فردی با آرزوها و نیازها و دغدغههای نوع انسان در تناقض

سالمندان میبردم که در آنجا وقت بگذراند و

قرار نگیرد ،امکان یگانهگیی زندهگیی فردی و نوعی و

استراحت کند .نکتهی جالب اینکه او از این موقعیت

یگانهگیی انسان با طبیعت نیز فراهم آمده است.

استفاده و پس از سالهای سال شروع به نقاشی کرد

به روایت کارل مارکس هنگام که عینیت وجود آدمی

[ ]...او در آن مرکز به پیرزنانی که عالقمند بودند،

تبلور همهی خواستها در کمال خویش باشد ،وجود با نمود

نقاشی یاد میداد ]...[ .یک شب ،پس از نیمه شب از

در تناقض قرار نمیگیرد و ضرورت نیز جز گزینشی آزادانه
نیست1.

تخت خواب پایین افتاد و دیگر نخواست از جایش

در چنین جهانی ،به بار نشستن همهی

بلند شود و من ناگزیز [ ]...تلفن کردم که آمدند و پس

احساسهای انسانی سبب میشود که عشق با عشق و
اعتماد با اعتماد مبادله

از آزمایشهای مختلف که نزدیک به یک ساعت طول

شود2.

به روایت کارل مارکس ،کاال که از مسند قدرت پایین

کشید ،او را به بیمارستان بردند .این ماجرا در روز

بیاید و کار بیگانهشده از جهان رخت بربندد ،انسان دیگر

جمعه  13ژانویه  2012اتفاق افتاد که فرانسویها آن

بیگانه و تنها نمیماند؛ همچون پروانهای که پیله گشوده و

را بهعنوان [ ]...جمعهی نحس میشناسند ]...[ .اکرم

فرصت پرواز یافته

است3.

اغلب اوقات در زیر دستگاهِ تنفسی در حالتِ خواب

خوانش دیگران از متنهای باقر مؤمنی را شاید بتوان در

بود .من طبعاً هر روز ساعتها در کنار او بودم .هر

در یک هایکو ،سرودهی توماس ترانسترومر ،نیز خواند:

لحظه که چشمش باز میشد و به من نگاه میکرد،

رستاخیز.

لبخندی میزد و به من روحیه میبخشید .یک روز،

درخت کهن سیب.
دریا نزدیک

چهارشنبه اول فوریه ،طبق معمول به دیدار او رفتم و

است4.

سالم گفتم و در حالی که در خواب و چشمانش بسته

تکههایی دیگر از جلد دوم باقر مؤمنی ،رهروی در راه

بود ،روی لب او را بوسیدم .سرد شده بود .اکرم رفته

بیپایان را بخوانیم؛ نگاه باقر مؤمنی به یاران.

بود و باقر مؤمنی واقعی هم با او رفت .و موجودی که
از او جامانده ،هیچ چیز در وجودش وجود ندارد و جز

6

یاد اکرم به هیچ چیز

در میان همهی متنهایی که باقر مؤمنی بهیاد یاران نوشته

نمیاندیشد!»5

در این تکه معنایی از عشق را میتوان خواند .اکرم همهی

است ،تکهای از نگاه او به همسرش ،اکرم ،را میخوانیم؛ نگاه

هستیی باقر مؤمنی بوده است؛ نیمهی گمشدهای که تا

او به روزهای فرسودهگی و لحظهی مرگ اکرم« :در هر

 -3همانجا ،ص 137
- Tranströmer (2011), Sid. 450
 -5مهاجر ( ،2 ،)1398ص 382

مارکس ،کارل ،)1394( .دستنوشتههای اقتصادی و
فلسفی  ،1844ترجمهی حسن مرتضوی ،تهران صص
175 - 176 -1
 -2همانجا ،صص 230 - 231
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یک هستی را ممکن کند ،پیدا شده بوده است .اکرم چون

ملکم خان با خط خودش نوشته است ،به باقر مؤمنی.

رفته است ،انگار جان باقر مؤمنی نیز با او رفته است .انگار

سخاوت بیدریغ پارسا تویسرکانی که سبب میشود باقر

هستی به نیستی تبدیل شده است.

مؤمنی کتاب سیاحتنامهی ابراهیم بیگ را به او تقدیم

عشق انگار هم پیوند با دیگری است هم حفظ فردیت و

کند .شیفتهگیی فریدون آدمیت به هر اندیشمندی که

تمامیت خویش 1.عشق آمیختهی مراقبت ،مسئولیت،

موضوع پژوهش او بوده است .رابطهی پدر و فرزندیی

حرمت ،شناخت است 2.انگار دو نفر از کانون هستیی

فریدون آدمیت با باقر مؤمنی .آزردهگیی فریدون آدمیت از

خویش با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند 3تا تعهد به

باقر مؤمنی بعداز انتشار کتاب فکر دموکراسی اجتماعی

یکدیگر را فریاد کنند؛ تا نهال عشق را در وجود یکدیگر

در نهضت مشروطیت؛ چه بهخطا فکر میکرده است نقد

بنشانند4.

و بررسیی کتاب فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت

عشق انگار پیوند جنبهی آرمانیی آنیما و آنیموس وجود

مشروطیت در مجلهی اندیشهی شمارهی ،]1358[ 5

است تا زن – مردی آرمانی ساخته شود؛ تا اسطورهی
موجودی دوجنسی که با مرگ تقابل دارد ،بازآفریده

نوشتهی باقر مؤمنی ،است.

شود5.

در گفتوگویی زیر عنوان نیمنگاهی به راه رفته،

با مرگ اکرم انگار چشم یار هستیبخش بسته شده است.

گفتگوی ناصر مهاجر و بنفشه مسعودی با باقر

نگاه باقر مؤمنی به روزهای فرسودهگی و لحظهی مرگ

مؤمنی 8،از جمله این نکتهها را میخوانیم :شعرسراییی

اکرم را شاید بتوان در یک هایکو ،سرودهی توماس

باقر مؤمنی در آغاز راه .تأکید باقر مؤمنی بر خطاهای حزب

ترانسترومر ،نیز خواند:

توده ،از جمله در مورد حکومت خودمختار آذربایجان ،ملی

بلوطها و مهتاب.

شدن صنعت نفت ،کودتای  28مرداد .انتشار کتاب

نور و تصاویر ساکت ستارهگان.
دریای

سیاحتنامهی ابراهیم بیگ در سال  .1344نگارش

سرد6.

کتاب ایران در آستانهی انقالب در سال  1327و انتشار

تکههایی دیگر از جلد دوم باقر مؤمنی ،رهروی در راه

آن در سال  .1345اعتقاد باقرمؤمنی به مبارزهی مسلحانه

بیپایان را بخوانیم؛ صدای باقر مؤمنی در گفتوگوها.

و وسوسهی پیوستن به مبارزهی چریکی .قرآنپژوهییی
باقر مؤمنی کمی بعد از شهریور  1320و کنار گذاشتن

7

مذهب توسط او؛ پژوهشی که هنوز به پایان نرسیده و

در گفتوگویی زیر عنوان با آدمیت :ویژهنگارِ

آخرین پژوهش او خواهد بود .نگاه انتقادی حتا به نظریههای

اندیشورزانِ مشروطیت ،گفتگوی ناصر مهاجر با باقر

مارکس و لنین .شرکتِ باقر مؤمنی در سیاست در سالهای

مؤمنی 7،از جمله این نکتهها را میخوانیم :سخاوت فریدون

 1362 – 1365در تبعید .سرخوردهگی از سیاست و

آدمیت .دادن دفترچهای که پدر فریدون آدمیت در مورد
5

- Jung, C G.(2000), Om självet
symbolhistoria, Stockholm, sid. 27-40
6
- Tranströmer (2011), Sid. 384
 -7مهاجر ( ،2 ،)1398ص 463
 -8همانجا ،ص 477

فروم ،اریک ،)1393( .هنر عشق ورزیدن ،ترجمهی
-1ابوذر کرمی ،تهران ،ص 39
 -2همانجا ،ص 48
 -3همانجا ،ص 120
 -4همانجا ،ص 151
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بازگشت به کارهای پژوهشی و کاوشهای سیاسی –

صدای باقر مؤمنی در گفتوگوها را شاید بتوان در در یک
هایکو ،سرودهی توماس ترانسترومر ،نیز خواند:

اجتماعی.

این سنگنوشتهها

سرانجام اینکه واقعبینیی خوشبینانهی باقر مؤمنی به

که برای قدم زدن بیرون آمدهاند.

واقعبینیی بدبینانه تبدیل شده است .بهگمان او جهان و

صدای کبوتر جنگلی را

انسانیت شکست موقت خوردهاند .بار دیگر اما انسان به
صحنهی مبارزه بازخواهد گشت.

بشنو3.

تصویر باقر مؤمنی در کتاب باقر مؤمنی ،رهروی در راه

صدای باقر مؤمنی در گفتوگوها را میتوان سفر به سوی

بیپایان را ببینیم.

مقصدی معین از مسیرهای متفاوت خواند؛ آرزوی افقی که
زورقها و پاروهای گوناگون میطلبد؛ تجربهی موجهای

8

گوناگون .انگار روایتی را میخوانیم که اگرچه طرح و

در کتاب باقر مؤمنی ،رهروی در راه بیپایان تصویر

توطئهی آن هم از پیش تعریف نشده ،اما درونمایهی روشن

رهروی پیدا است که در راه مقصود ،رگههای نور میجوید؛

آن ،طرح و توطئهای غیرقابل پیشبینی ساخته است .انگار

که ساحل روشناش آرزو است.

لحنها ،فضاها ،زاویه دیدها ،شخصیتپردازیهایی ،که در
دل این طرح و توطئه جاری اند ،ریشه در درونمایهای دارند

شهریورماه 1400

که در آن باور به حرکت تاریخ به سوی مقصدی آرمانی،

سپتامبر 2021

تقابل با قدرت حاکم را به تکراری گزیرناپذیر تبدیل میکند.
قدرت حاکم اسطورهها و پارادیمهای خویش را میسازد.
اسطورهها شاید زبان و نظامی را میسازند که انگار در
همهی زمینهها حقیقت را فریاد میکنند؛ نمونههای آرمانی
را 1.پارادایم شاید فاصلهی بههنجار و نابههنجار را ترسیم
میکند .برای قلمروهای گوناگون ذهنی – عملی
چهارچوبهای قابل پذیرش

میسازد2.

باقر مؤمنی در راه تحقق در تقابل با اسطورهها و پارادایم
های قدرتساخته ،جهان آرمانیای را فریاد میکند که
آرزوی تولدش را در دل دارد.
صدای باقر مؤمنی در گفتوگوها ،روایت زندهگیای را
آواز میکند که هیچ حادثهای درونمایهاش را تغییر نداده
است.

2

1

- Kuhn S. Thomas. (1981), De vetenskapliga
revolutionernas struktur, Karlshamn, sid. 27
3
- Tranströmer (2011), sid. 422

- Barthes, Roland. (2007), Mytologier,
Översättning: Karin Frisendahl, Elin Clason
och David Lindberg, Halmstad, sid. 201 - 220
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در دورۀ بعدی که غرایز جنسی و رشد حسی آدمی را به

مهدی استعدادی شاد

مرحلۀ دیگری منتقل میکند ،شیطان بصورت یاور و
همدستی در پروژههای ممنوعه است .در واقع شبح وی
نمیگذارد که به خاطر احکام اخالقی ،از کسبِ لذت محروم
بمانیم .از عشق و عاشقی که در این دورۀ زندگانی شکوفا
می شوند تا ارضاء میل جنسی ،همه و همه ،به پای فریب
شیطانی نوشته میشوند .چون آدمی از حیطۀ دستوراتِ
دینی -اخالقی عبور کرده است.

فرشتۀ دیوشدهای به نام شیطان

بنابراین در روند بلوغ تک تک ما ،گویی مجموعهای از

با فاصله اگر بنگریم ،شیطان در سرگذشتِ تک تکِ ما

شیطانهای راهنما و ناظر بر رفتار و پندار ما مؤثر بودهاند.

حضوری چند جانبه داشته است .طوری که به دورۀ کودکی

این را گاه دیگران به ما نسبت میدهند تا اتهامی را گردن

تا نوجوانی با یک نوع شیطان روبرو بودیم .ولی از جوانی تا

بگیریم و یا خودمان اعتراف میکنیم تا به اصطالح خطایی

پیری و بازنشستگی به تصورهای دیگری از شیطان

را توجیه کنیم .اما شیطان ،که چنین نقشهای متفاوتی را

رسیدیم .به عبارت دیگر در زندگی فردی نخست شیطان

در سرگذشت فرد پروردۀ فرهنگ مذهبی ایفا کرده ،در

در بازیهای بچگی ظاهر میشود .درست وقتی بزرگترهای

ابعاد وسیعتری چونِ تاریخِ انسانی به شکل و شمایلهای

بی حوصله ،جوانترها را از سروصدا و حرکت منع میکردند؛

عجیبتری ظاهر شده است .گرچه در مجموع چیزی جز

در آنجا گویی شیطان یواشکی ناظر و دلواپس جوانترهای

آن موجود نامریی بختبرگشته نیست .تاریخ ،به طرزی

مالل زده است .انگاری او شاکی است که بزرگترهایِ

ناعادالنه ،از او انباری را ساخته است که تمام گناهان،

مشغول با خاطره و حافظۀ لبریزِ خود ،کوچکترها را به نام

خطاها ،نادرستیها و جرایم را در خود جا داده است.

وی محدود و در حصر میکنند .و براستی که امان از دست
بزرگترهای بی حوصله ،گویی لحظهای اهل همدردی با

شیطان ،در زبان و فرهنگهای رایجِ ایران دیرینه سال ،نه

دیگری نبودهاند .انگاری ایشان به حال نسل بعدی اصالً

فقط نقشهای متفاوتی را به عهده گرفته ،بلکه با گذرِ ایام

نمیاندیشند که نمیداند با مالل چه کند .چگونه ذهن

همچنین نامهای مختلفی را به خود دیده است .چرا که در

خالی از خاطره را بدون تحرک و بازی سرگرم سازد؟

دورۀ پیشا اسالمی و در بسترِ فرهنگِ مزدایی ،قطبِ مخالفِ
اهورامزدا است و «اهریمن» نام دارد .اما این "پکیج" و

نهیبِ "بچه شیطانی مکن!" ،هنوز هم که هنوز است در

بستۀ پلیدی را گویا سپس به «زاتان» تحویل دادهاند که

گوش ما طنین دارد .از خاطر نمیرود .برای بچۀ بازیگوش

در زبان عبری معادل شیطان است .گرچه در میان آن تغییر

و به قول بزرگترها اهل شیطنت ،اسم شیطان مثل شمشیر

و تبدیل یک تفکیک الزم است .اهریمن بر خالف زاتان ،در

داموکلس است و هول انگیز .این لحظۀ هراسناک به شکل

فرهنگ مزدایی آفریدۀ اهورا یا خدای یکتا محسوب نمی-

جاودانهای در او ضبط میشود .ولی شیطان ،آن فرشتۀ

شود و از او جدا است .در حالی که در ادیان ابراهیمی،

نافرمان ،گاهی بسان یاورِ راهنما ظاهر میشود که گویی

خدای یکتا هم آفریدگار شیطان است و هم پکر از دست

رمز خالصی از دست مالل و یکنواختی را میداند.
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نافرمانیِ او .در واقع موقعیّت تاریخی شیطان در پی اختالف

البته ناشی از عدم حضور رویکرد انتقادی و واقعنگری

نظری پیش میآید که یهوه با فرشتۀ مخلوق داشته زیرا

است.

که از اطاعت وی سر باز زده است .در مسیحیت ،شیطان

با این حال سرودۀ سنایی در قیاس با آثار شاعران همدوره

در پی تاثیر زبان یونانی ،التین و دیگرِ زبانهای استقالل

مهم و برجسته است .چرا که خالفِ آمد عادت مؤمنان رفتار

یافته اروپایی ،نامهایی چون "دیابولو"" ،زاتاناس" و

کرده است .وی حکایت "ماجرای سرپیچی و نافرمانی" را

"لوسیفر" و "بلزه بوب" و "دیول"را هم برای معرفی خود

به شیطان میسپارد تا او گالیۀ خود را از قرعۀ بد و بختِ

دارد .اما در تمامی این ادیانِ تکخدایی ،شیطان آن نقش

ناجور بگوید .آن هم به وقتی که در چارچوب «داستانِ

منفی و ضد قهرمان نمایشنامهای را بازی میکند که

آفرینش» مذهبی گزارش مستقل خود را از رابطۀ با

کتابهای مقدس از تکامل جهان به دست دادهاند.

آفریدگار به دست میدهد .گویی وی کاری به باور و ایمان

معموالً فارسی زبانان ،برای شناخت شخصیتهای افسانهای

رایج مؤمنان متعصب ندارد که طوطیوار واریاسیون

به ادبیات کالسیکِ خود رجوع میکنند تا ببینند که اُدبا و

(خوانش) رایج از ماجرا را تکرار میکنند.

بخصوص شاعران در مورد شخصیت مورد نظر چه گفتهاند.

در هر حالت فرازی از سروده سنایی به قرار زیر است":با او

این رویه را اینجا الگوی خود قرار دهیم تا آن شخصیت

دلم به مهر و مودّت یگانه بود /سیمرغ عشق را دل من

افسانهای را که نخست ساخته و پرورده روایتهای مذهبی

آشیانه بود /بر درگهام زجمع فرشته سپاه بود /عرشِ مجید

بوده ،از نو باز بشناسیم .موضوع شناخت ما ،شیطان است.

جاه مرا آستانه بود /در راهِ من نهاد نهان دامِ مکرِ خویش/

او که در روایت توراتی فرشتهای به نام «زاتان» و در روایت

آدم میانِ حلقۀ آن دام دانه بود /میخواست تا نشانۀ لعنت

قرآنی «اِبلیس» خوانده میشود.

کند مرا /کرد آنچه خواست ،آدمِ خاکی بهانه بود"...

در متنهای ادیانِ ابراهیمی آنچه را پیرامون شیطان

البته غزل سنایی را میتوان نمونهای از مجموعۀ اظهار

خواندهایم فقط بصورت اعالم جرم وشکایت علیه وی

نظرهای خود بنیاد و بیانگریهای نامعمول و غریب دانست.

میتوان فهمید .چرا که در چارچوب ایمانی عدم اطاعت و

در روند تاریخ قرون وسطایی تداوم دار ما از این دست

نافرمانیِ مخلوق از خالق جرم محسوب شده است .بنابراین

کنشمندیهای نظری نمونههای چندی داشته ایم .بطوری

آن مجرم بایستی مجازات میشده تا دیگر از حکم سجده

که برخی از عرفا در جدال با شریعتمداران به دفاع از

به انسان سرپیچی نکند .مومن در درستی این قضیه شک

شیطان برخاسته بودند.

نمیکند .کار و اعتنایی هم به استدالل متهم ندارد .این که
سجده نکردن مخلوقان به مرجعی غیر او یکی از اصول

باری ،در چارچوب یزدان شناسیهای موروثی و قالبهای

خدشه ناپذیرخدای یکتا است.

فکریِ تولید نگرش متافیزیکی که همواره در بازخوانی
ادبیات کالسیک رُخنمایی میکنند ،شیطان از بحث

باری .در مسیر ارجاع به ادبیات کالسیک و نیز هنگامی که

برانگیزترین پدیدارها و وانمودها است .البته شیطان با آن

برای نمونه به سرودهای از سنایی اشاره میدهیم ،در قیاس

همه معادل و مترادفی که در ادیان و فرقههای مذهبی

با شرایط امروزی نظریهپردازی از محدودیتهای جهان

دارد ،همچنین یکی از چهرههای سرشناس ادبیات بشری

بینی گذشته نبایستی بیاعتنا گذشت .محدودیتهایی که
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است .حتا اگر تاکنون کارآگاه پلیسی هنوز ردِ پایی از

"ابلیس ،ای خدای بدیها! تو شاعری /من بارها به شاعریت

موجودیتِ واقعی او نیافته یا اداره ثبت احوال برای وی

رشک بردهام /شاعر تویی که این همه شعر آفریدهای /غافل

شناسنامهای صادر نکرده باشد.

منم که این همه افسوس خوردهام /.../در بوسه و نگاه ،تو،
شادی نهفتهای /در مستی و گناه ،تو لذت نهادهای /بر هر

با این حال از نکتۀ زیر نباید غافل شد .این که ادبیات به

که در بهشت خدایی طمع نیست /دروازۀ بهشت زمین را

تدریج سکوالر شده ،در تفسیر و تاویلهای خود ،امکان

گشادهای.../

فاصلهگیری از باورهای قدیمی و فهم جدیدی از شیطان را
باعث شده است .به طوری که در همکاری با رویکرد

در هر حالت در روند شعر فارسی که با نیما یوشیج به نقطه

سنجشگرانه ،شرایطِ انشعاب نظری از باور و ایمانِ مذهبی

عطفی رسیده ،نه فقط از او که همچنین از پیروانش

در مورد «افسانۀ آفرینش» را ایجاد کرده است .این جدایی

شعرهایی در رابطه با شیطان میتوان سراغ گرفت .این

تا آنجایی گسترش یافته که حتا متکلمان مسیحی باور به

رویکرد را از جمله در سه شعر مثال میزنیم که شاعرانش

داستان آفرینش در متون "مقدس" را ناشی از ساده

به ترتیب نیما ،نصرت رحمانی و فروغ فرخزاد بودهاند.

اندیشی میخوانند؛ نمونهاش "دان کیوپیت" در اثر "دریای

نیما در شعر بلند «خانۀ سریویلی» نخست شیطان را به

ایمان"(ترجمه حسن کامشاد ،طرح نو) است.

صورت «ضد قهرمانی» ظاهر کرده که مزاحم شاعر میشود

هرکدام از ما ،اگر در یک بازبینی تاریخی به سرگذشت خود

و به صورت مهمانی ناخوانده بساطِ دردسرِ میزبانش را

بنگرد ،خواهد دید که شیطان معانی مختلفی در

ایجاد میکند.

دورهبندیهای سنی وی داشته است .اگر در دورۀ نوجوانی

در مجموعۀ اشعار نیما یوشیج ،سرودۀ «خانۀ سریولی» یکی

که تا هژده سالگی طول میکشد ،شیطان وسیلۀ تعلیم و

از معدود شعرهایی است که شاعر در مقدمهاش توضیحاتی

آموزش است تا بازیگوشی کودکانه بزرگان را به دردسر

داده است .از جمله اینکه شعر یاد شده در شمار «شعرهای

نیندازد .اما به دورۀ جوانی و نیز در روند تکلیف شدن بقول

آزاد» است؛ شعرهایی که "آرام و شمرده و با رعایت

واژگان مذهبی ،نقش شیطان تغییر میکند .دورهای که در

نقطهگذاری و به حال طبیعی خوانده میشوند .همانطور

تاریخ معاصر با هژده سالگی و حق رای در انتخابات سیاسی

که یک قطعۀ نثر را میخوانند".

جامعۀ دمکراتیک همزمان است.

نیما پس از توضیح اولیه ،با اشاره به ژانر و گونۀ ادبی اثر و

در این دورۀ جوانی ،شیطان به صورت عاملی برای ارتکاب

رهنمود خوانش آن ،به شرح ماجرای سروده مینشیند.

جُرم و لغزشِ اخالقی و خطاکاری درمیآید .روایت آن

مینویسد...":سریولیِ شاعر  ،با زنش و سگش در دهکدهی

دگردیسیِ سن و سالی و نیز تغییر نقش شیطان به وقت

ییالقی ناحیۀ جنگلی زندگی میکردند ...اما در یک شب

بلوغ و رشدِ میل جنسی را مثالً در این شعرِ نادر نادرپور

طوفانیِ وحشتناک ،شیطان به پشت درِ خانۀ او آمده امان

میتوانیم ببینیم .او در سرودهای با نام «شعر خدا» آورده

میخواهد .سریولی ،مایل نیست آن مُحرک کثیف را در

است:

خانۀ خود راه بدهد و بین آنها جروبحث درمیگیرد.
باالخره شیطان راه مییابد و در دهلیز خانۀ او میخوابد و
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موی و ناخن خود را کنده ،بستر میسازد .سریولی خیال

همچنین شاعر را به درک و دریافتی جدید میرساند.

میکند دیگر به واسطۀ آن مطرود ،روی صبح را نخواهد

شاعری که در قبل فکر کرده" :به واسطۀ آن مطرود ،روی

دید .به عکس ،صبح از هر روز دلگشاتر درآمد ،ولی موی و

صبح را نخواهد دید" .اما فردا پس از بیداری ،صبح

ناخن شیطان تبدیل به ماران و گزندگان میشوند و سریولی

دلگشاتری را تجربه میکند .در ضمن "تمام ده را پر از

به جاروب کردن آنها میپردازد .او همینطور تمام ده را پُر

ماران و گزندگان میبیند" .بنابراین با تکثیر شیطان ،شاعر

از ماران و گزندگان میبیند و برای نجات ده میکوشد .در

خود را موظف میبیند که "برای نجات ده" بکوشد.

این وقت ،کسان سریولی خیال میکنند پسر آنها دیوانه

با خُسبیدنِ «شیطان» در خانۀ شاعر ،اتفاقی پیامددار

شده و جادوگران را برای شفای او میآورند .باقی داستان

حاصل میگردد که چند نتیجه دارد .نخست فروپاشی

جنگ بین سریولی و اتباع شیطان و شیطان است".

ستونهای پیشداوریِ شاعر است که مبتنی بر باورهای

خوانش شعر با رهنمودهای شاعرش البته لذت خاص

موروثی بوده؛ زیرِ یک سقف خوابیدن با شیطان ،به مرگ

خودش را دارد .اما در اینجا چون مقصودِ ما برخورد با

منتهی نمیگردد بلکه صبح دلگشاتری را به همراه دارد .با

مسئلۀ شیطان و موضوع شدنش در قالب ادبی (شعر) است،

این بیداری ،ناظر ماجرا تعداد بیشتری مار و گزنده را در ده

همین توضیحِ مقدماتی نیما کفایت میکند .یعنی کافی

دیده و برای پاکسازی آنها اقدام میکند .با این تصمیم مایل

است تا بتوانیم نوع برخورد و شکلِ حضور شیطان را تجزیه

است به یک نجات دستهجمعی دست یابد .اما در این حین،

و تحلیل کنیم .اینجا با درک و دریافتِ اثرِ نیما می فهمیم

اطرافیان و خویشاوندانش گمان میبرند که او عقلش را از

که در آغاز کار شعرِ مدرن فارسی چگونه با شخصیت

دست داده و دیوانه شده است .از این رو ،دست به دامان

اساطیری -تاریخی روبهرو شده است .زمان سرودنِ "خانۀ

جادوگران میگردند .بدون شک ،این تمایل و ارادۀ

سریولی"  1319خورشیدی بوده است.

خویشاوندان اشارۀ ضمنی دارد به ضربالمثل از چاله به چاه
شدن شاعر سریویلی.

پس از معرفی قهرمانِ روایتِ داستانسرودۀ نیما که شاعری
با نام سریولی باشد ،در خوانشِ اثر بالفاصله با ضدِ قهرمان

اما شاعر با این خودکشیِ از ترسِ مرگ اطرافیان همراه و

روبهرو میگردیم .او که "در یک شبِ طوفانیِ وحشتناک"

همنوا نمیگردد .او نمیخواهد که از دستِ شیطان به

میخواهد مهمان آن شاعرِ ساکنِ "ناحیۀ جنگلی" شود.

جادوگران پناه برد .گرچه "خانۀ سریولی خراب میشود و

نیما توضیح میدهد که «قهرمان» مایل نیست ضدِقهرمان

سالها میگذرد" .در واقع شاعری که مفهومِ "عقلِ زیرک"

را به خانۀ خود راه دهد .چون شاعر طبق درک و

نیمایی او را آموزش و پرورش داده ،تن به عوامزدگی

دریافتهای سنتی ،شیطان یا "ضدِقهرمان" روایت را

نمیدهد .او که به طبیعت تمایل دارد ،گویی نبضِ زندگی

«محرک کثیف» میداند .البته شعر نشان میدهد که پس

را به خوبی میشناسد .جریان زندگی به دادش میرسد و او

از گفتگوی میزبان و مهمان ،گویا توافقی حاصل شده است.

شاهد و ناظر این احیا و بازسازی است که "مرغان صبح،

زیرا شیطان از چارچوب پیشداوریهای شاعر گذر کرده و

گل با منقار خود از کوهها آورده ،خانۀ او را دوباره میسازند".

وارد خانه گشته است .اینجا حضور شیطان پیامدهایی دارد

از این روندِ خودیابی و بازسازیِ کاشانۀ شاعر ،مسیر پیچ و

که نه فقط به تغییر شکل و ماهیت او بدل میشود ،بلکه

خم داری را پشت سر میگذارد .نخستین گره فرارفتن از
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باورِ موروثی در مورد شیطان است وآن عنصر «کثیف» دیگر

بر این منوال نصرت رحمانی نیز در شعر «خدایی دیگر»

مُسبِبِ مرگ و نابودی نیست .گره دوم بیداری شاعر از

بنوعی در تداوم نگرش نیمایی سیر کرده و ماجرای رو در

خوابِ جزمها و دُگمهای سنتی است و اینکه پلیدی و

رویی با شیطان را به قرار زیر گزارش میدهد که" :ابلیس

پلشتی را در میان همنوعان ببیند و نه در میانِ فرشتگان

خدای بیسروپائیست /انگشتنما شده به ناپاکی /تن شسته

خیالی .دیدنِ پلیدی در افراد واقعی و نه در شخصیتهای

در آب چشمۀ خورشید /تف کرده بر روی آدم خاکی /.../از

خیالی نیز از منظر رئالیستی یک دستآورد به شمار میآید.

دوزخ و از بهشت آواره /در برزخِ خویش مانده بیتدبیر/

وقتی نیش و زهر را از موجودی حقیقی میبینی و نه از

مطرودِ شما سیاهکیشان است .".../شاعر بدین ترتیب در

شیطان و اجنّههای خیالی .سومین گره در میل و نجات

سرانجام روایت خود انسانهای همنوع را مقصر میشمارد

شاعر است و واکنش اطرافیان که به سِحر و جادو متوسل

که از همدردی با عنصر طرد شده تن زدهاند.

میشوند .اینجا شاعر خود را با عقل زیرکی محافظت

و سرانجام به شعر «عصیان» فروخ فرخزاد اشاره دهیم که

میکند که به سمت طبیعت میرود و از دست ناآگاهی

به دفاعی حماسی از حقِ «آن مطرود»ی برخاسته که

هموالیتیها مصون میماند .در واقع به توهم ناجیان آغشته

نصرت رحمانی در گوشۀ شعر یادشدهاش او را قربانیِ

نمیگردد که جادوگری را مُنجی میپندارند .اینجا قهرمانِ

نادانیهایِ عوام قلمداد کرده است.

روایت و داستانسرودۀ نیما از منظر رشدِ دانش و شناخت
علمی نیز گامی به جلو میگذارد که متوسل به جادو و

شعر «عصیان» فروغ که انتشارش به سال 1336

جنبل نمیگردد.

برمیگردد ،ضمن همدردی با انسان نوعی همچنین به دفاع
از مطرود یاد شده برخاسته و خدا را مورد بازخواست قرار

ماحصل برداشت ما از شعر خانۀ سریولیِ نیما این است که

داده است /..." :میکشیدی خلق را در راه و میخواندی/

استفاده از مضمون و موضوع شیطان در خدمت رشد آگاهیِ

آتش دوزخ نصیب کفرگویان باد /هر که شیطان را به جایم

شاعر و قهرمانِ داستانسروده بوده است .او از گفتگو و تقابل

برگزیند ،او /آتش دوزخ به جانش سخت سوزاد باد /آفریدی

با شیطان بهره برده تا به ریاکاریای طعنه و کنایه بزند که

خود تو این شیطانِ ملعون را /عاصیاش کردی ،او را سوی

میان اطرافیان و همنوعان بیداد میکند .فراتر از بازیگران

ما راندی /این تو بودی ،این تو بودی کز یکی شعله /دیوی

اثر ،باید همدردی مؤلف و سراینده با خود را نیز دید .در

اینسان ساختی ،در راه بنشاندی /.../وای از این بازی ،از

این شعر ،نیما نوعی همدردی و همبستگی با خود را

این بازی دردآلود /از چه ما را اینچنین بازیچه

نیزامتحان و بیان میکند .چون عمری خود را طردشدۀ

میسازی؟".../

همنوعان دیده است .در این اثرِ نیما بنابراین شیطان
بهانهای است برای گالیه از سیاهکاریهای رایج میان

اما اشاره به درک و دریافتهای ادیبان مُدرن از شیطان اگر

مردمان .در آنجا مولف یک بازبینی رفتاری -اخالقی جمعی

فقط به فضای سرایش و شعرنو فارسی محدود بماند به

را به عنوان هدفِ دنبال میکند تا امکان تحولی فراهم

حتم کاری ناقص صورت گرفته است .چرا که گنجینه دیگر

گردد.

ادبیات مدرن یعنی داستان نویسی و نثر را ندیده است.
بویژه که نزد کالسیکرهای ادب مدرن ( صادق هدایت) از
افسانۀ آفرینش روایت طنزی را داریم .روایتی که در ضمن
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شیطان را بعنوان یکی از موضوعهای اصلی خود داشته و

میبینیم با باال رفتن سنِ ما و شناخت بیشتر از ادبیات ،به طرز

در این راستا جنبههای روشنگرانهای را نمایش میدهد.

جاذبی شیطان نیز تغییرِ کارکرد داده است .او دیگر همدست
ذوق و شوق نوجوانی نیست .همدستی که برای رفع مالل همپای

هدایت دراثر خود(افسانۀ آفرینش) عنوان فرعی "خیمه

ما بازیگوشی میکرد و باعث سروصدایی میشد که رشتۀ خواب

شب بازی در سه پرده را افزوده تا آن را در میان نمایشهای

قیلولۀ بزرگترها را قطع میکرد.

عوام پسند جا دهد .او در هر پرده ما را با سه صحنۀ مختلف

در دورۀ جوانی و سردرآوردن نیازهای آدم بالغ شده ،شیطان به

روبرو میسازد که با بازیگران متفاوتی پُر میشود .این

همدستی بدل گشته است که به قول نادرپور در «بوسه و نگاه»

عناصر ایفاگر نقش موجوداتی چون خالق اف ،مال عزرائیل،

و در «مستی و گناه» به دنبال شادی و لذت ،شجاعت به خرج

مسیو شیطان و بابا آدم و ننه حوا یند که فعالیتشان رازها

میدهد و بر مرز تابوها و ممنوعهها پا میگذارد.

و اشارههایی در بر دارد .هدایت هم در نامگذاری بازیگران
اما شیطان فقط به خاطر رشد سنی ما تغییر چهره نمیدهد؛

خیمه شب بازی و هم در توصیفاتی که برای فضاسازی

یعنی فقط در حیطۀ رفتار شخصی ما فعال و عامل نبوده است؛

دارد طنز نیشدار و کنایی خود را به کار بسته و با اشارههای

گاهی در فعالیت جمعی و تغییرات اجتماعی نیز از نو ارزشگذاری

ضمنی اثر خود را چند الیه ساخته است .در ضمن از یاد

میشود.

نبریم که داستان به دورۀ جنگ جهانی دوم قرن بیست
تعلق دارد و با کمک شهید نورایی در پاریس انتشار یافته

نسل ما مثال این دگرگونی شکل و شمایل شیطان را در پایان

است.

سال 57خورشیدی تجربه کرد .وقتی انقالبی ارتجاعی به توفیق
رسید و در چالشهای خود با مدرنیته و رشد فرهنگی ،جامعه را

در هر حالت هدایت در اثر یادشده با پسوندهای "اف" و

به اضطراب و قهقرا کشاند و هر امر و اموری را سیاستزده کرد.

"افندی" یا پیشوند "مسیو" به فرایندهای روسی و ترک

شیطان در این مقطع به ناگهان وارد تشکیالت سیاسی شد و

و فرنگی سازی اقوام مختلف اشاره دارد که به دستور

رژیم حاکم در پارانویای خود هر رقیب و مخالفی را لقبی

استالین و آتاتورک و استعمار اروپایی بوده است .همچنین

شیطانی بخشید .بدین ترتیب شیطان بزرگ و کوچک در

در توصیف "مجلس"" ،کارگاه" و "سیاره آبی یا کره

اندازههای لشگری و کشوری مختلف در صحنۀ اجتماعی ظاهر

خاکی" در سه پرده مختلف ،ما را با شیرینکاریهای خود

گشت.

روبرو میسازد .ما با تولید خنده در مخاطب ،از داستانی را

جامعهای که لنگان لنگان مسیر مدرنیزاسیون را طی کرده و قرار

میخوانیم که از روایت مذهبی آفرینش تقدس زدایی کرده

بود سپس به رشد فرهنگی و به آستانۀ مدرنیته برسد ،اما همواره

است .خواننده در هر کدام از این سه پرده و در میان

این نهیبِ اعضای محافظهکار و اُمُالن خود را در گوش داشت که

سطرهای اثر با دوره حکومت قاجاریه ،شروع انقالب صنعتی

عجله کارِ شیطان است! در اینجا شیطان به ترمز دستی ماشینی

و سرانجام تاریخ بشری روبرو است و شرایط این دورهها

بدل میگشت که قرار بود مسیر سرباالیی و ترقیجویی را طی
کند.

برایش تداعی معانی میگردد .سرانجام نیز این رهنمود
مولف را میشنود که از بهشت خیالی ماللآور دست کشد

بررسی این نکتۀ ترمز دستی میماند برای وقتی که به اثر "آیه-

و بر همین کره خاکی به تجربۀ خوشباشی بپردازد.

های شیطانی" سلمان رشدی نگاهی کنیم.

156

شماره 22

آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ

این است :ظرفیت یک „کالن شهر“ مثل کرمانشاه که بر
اساس نظمی ساخته و پرداختهِ ذهنِ مردانِ باوجودِ از پشتِ
کوه آمده برپا شده ،برای پذیرش موازین مدرن چقدر است؟

فهیمه فرسایی

عشق در زندگی روزمره
رابطه عاشقانه دلباختگان جوان ،معموال در خلوت شورانگیز
دو نفره و در فضایی آرام و رمانتیک قوام میگیرد .جهانی
ولی برای دور زدن ممنوعیتهای اسالمزده نهادهای
سانسور ایران ،شهره و فرهاد را اغلب در حضور دیگران در
کنار یکدیگر مینشاند و گفتوگوهای “دوستانه “ آنها را
بیشتر با استفاده از وسایل ارتباط جمعی یا شبکههای
اجتماعی به تصویر میکشد .این دیالوگها ،پیش از آن که
رازهای مگوی قلب هر یک را برمال کند ،با دخالتهای
دیگران یا به خاطر انجام کارهای ضروریتر و مهمتر قطع
میشود و راوی دوباره به روال عادی زندگی آشوبزده و
پرهیاهوی خود باز میگردد .با این حال تجربه یگانه همین
لحظات زودگذر ،برای شهره سی ساله که چندی است از
همسر سابق خود جدا شده ،خالی از لطف نیست و حس
نادر سرزندگی و خوشبخت بودن را در او برمیانگیزد.
شوربختی ،برعکس ،از بدو کودکی همیشه با شهره همراه
بوده و در تمام مراحل زندگی ،لحظهای تنهایش نگذاشته
است .روشن است که این روال ،در بازههای زمانی وقوع
رویدادهای رمان هم ادامه مییابد" :این خیابان سرعتگیر
ندارد" ،روایت پرکشش فراز و نشیبهای زندگی شهره به
عنوان تنها راننده تاکسی شهر زادگاهش کرمانشاه است که
مریم جهانی در  247صفحه بازگو میکند .این که حوادث
متاثرکننده ،بخش بزرگی از داستان را بسازد ،قابل پیش
بینی است .با این حال ،جلوههای حزنانگیز و سنگین رمان،
پررنگ نیست .چون شهره ،تجربههای تلخ خود را نه با لحنی
شکوهآمیز و ماللآگین ،بلکه با کنایه و طنزی گزنده بازگو
میکند.

اتاقکی متحرک از آنِ خود
نقدی بر رمان "این خیابان سرعتگیر ندارد" ،نوشته
مریم جهانی
داستان میتوانست در واقع خیلی ساده پیش برود :شهره و
فرهاد تازه به طور اتفاقی با هم آشنا شدهاند .وقتی شماره
فرهاد که یک "جنتلمن" واقعی است ،روی صفحه نمایش
تلفن همراه شهره ظاهر میشود ،گُل از گُل او میشکفد.
فرهاد ،سالها در هلند زندگی کرده ،اما از آنجا که عاشق
شهر زادگاهش کرمانشاه بوده ،بهسرزمین آباء و اجدادی
خود بازگشته است تا به جوانان غیور و باوجود دیارش ،فنون
کشتی پهلوانی بیاموزد .عالوه بر این ویژگیهای
تحسینبرانگیز ،او هیچ مشکلی با "زنان یُغر و خشن" مثل
شهره ندارد؛ برعکس همسر سابق او حامد که به خاطر
همین "رفتار مردانه" ،شهره را طالق داده است.
مالقات پسر با دختر
دستمایه نخستین رمان مریم جهانی ،نویسنده  35ساله
کرمانشاهی ،که پیرنگ آن بر ساختار کالسیک “دختر با
پسر دیدار میکند“ طرحریزی شده ،میتوانست به عنوان
آغاز رابطهای عاشقانه به سبک ایرانی شکل بگیرد و بر همان
منوال هم پیش برود" .این خیابان سرعتگیر ندارد" ،ولی
بیشتر پیرامون موضوع محال بودن عشق بین زن و مرد
میچرخد؛ چون شهره به عنوان شخصیت اصلی داستان،
انتظار دارد که رویاها و آرزوهایش در پیوند دو سویه آنها،
همسنگ خواستها و گرایشهای فرهاد به حساب بیاید.
پرسش اساسیای که او در منـروایت خود مطرح میکند،

ارزشهای تعویضناپذیر
در زندگی شهره ،دو چیز بیجانشین و همیشگی است:
عشقش به استقالل و عالقهاش به رانندگی .او برای رسیدن
به اولی ،دومی را به عنوان شغل انتخاب کرده و در
“کالنشهر“ محافظه کار و مذهبی کرمانشاه که به نظر او،
“روستای“ زنستیزی بیش نیست ،راننده تاکسی شده
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خود به او ابراز عشق کرده است« :باور کن شهره ،من از این
که با زنی به معنای واقعی کلمه آزاد ،دوست شدهام،
احساس غرور میکنم"* .
راننده تاکسی رمان ،البته دیرتر ،ولی نه خیلی دیر ،متوجه
میشود که او و فرهاد ،تعاریف متفاوتی از "زن آزاد" دارند.

است .راوی ـ شهره ،هر روز و با تمام امکاناتی که در اختیار
دارد ،برای حفظ عزت و استقالل خود در برابر جامعه خشن
و مردمحور پیراموناش میجنگد؛ نه تنها با واکنشهایی
مثل "گور باباتون" ،بلکه اگر الزم باشد ،حتی با قفل فوالدی
فرمان خودرو که با آن مردان قلدری را که برای
„ضعیفههایی مثل او” شاخ و شانه میکشند ،بیواهمه
تهدید میکند .شهره از جایگاه واالی خود به عنوان
"فرمانروای بیچون و چرای اتاقک لقلقیاش" – تاکسی ـ
آگاه است و از آن در برابر همه کسانی که آزادی،
خودمختاری و ارزشهای زنمدار او را زیر سوال میبرند،
دفاع میکند :یعنی کل جامعه مردساالر پیرامونش ،خواه در
لباس مادر یا همبازی دوران کودکیاش بابک باشد که
همیشه دل در گرو او داشته یا مسافران ریز و درشت و پیر
و جوانی که آنها را با اتاقک لقلقیاش از این سر شهر به
سوی دیگر آن میبرد.

"بچهبازی" یا عشق واقعی؟
شهره پیش از آن که به این واقعیت پیببرد ،به زندگی عادی
خود ادامه میدهد؛ با تاکسیاش در شاهراهها ،خیابانهای
باریک و پهن ،میدانها و دیگر مکانهای تاریخی شهر ،با
مسافر و بیمسافر ویراژ میدهد و خواننده را با صداها ،بوها،
فضای ضدزن حاکم بر شهر ،همچنین معاملههای قاچاقی و
غیرقاچاقیای که در بازار و سر گذرهای پرت آن صورت
میگیرد ،آشنا میکند .او همزمان و با همان مهارت و
سرعت ،در کوچهباغهای زندگی و ذهنش هم گشت میزند:
«یعنی من معتاد آنم که با یک مرد غذا بخورم یا این که
حسرت دستهای کسی رو دارم که بعد از غذا ،در کنار یک
جفت دست زنانه در آب و کف صابون ظرفشویی فرو بره و
با او بشقابها رو بشوره؟» شهره با این پرسشها ،ابتدا پس
از آن که عاشق سینهچاکش بارها به او تلفن و ابراز عالقه
میکند ،درگیر میشود« :صادقانه بگم شهره[ ،وقتی
دیدمت] نتونستم چشم ازت بگیرم».
آیا این جملهها ،احساسات واقعی فرهاد را بازگو میکنند یا
حرفهای توخالیای بیش نیستند؟
با این که شهره رومانتیک در صداقت رفتار و گفتار فرهاد
شک دارد و رابطه عاطفی میان خود و او را به «چرخ
ماشینی که در سرازیری است و پیچهایش شُل شده» تشبیه
میکند ،با اینحال همچنان به دیدار با او ادامه میدهد ،تا
به کُنه حس و قصد پهلوانپرور شهر پی ببرد .البته فرهاد،
پیشتر در باره روابط آزاد خود در هلند به عنوان
„بازیگوشیهای بچگانه” که جایگاه خاصی در زندگی او
نداشتهاند ،با شهره صحبت کرده است و آزاد بودن و ماندن
را امری اجتنابناپذیر میداند .ولی شاید حاال منش و
گرایشهایش بهکلی تغییر کرده و معتقد شده است که
زمان تجربه یک عشق واقعی فرا رسیده است .کسی چه
میداند؟ـ میگویند عشق میتواند حتی کوه را هم جابهجا
کند.

جهان نرینگی
با بازگویی چنین رابطهها و برخوردهایی ،مریم جهانی موفق
میشود شمار زیادی خردهداستان بکر در پیرنگ اصلی
رمان بگنجاند و با آنها چشماندازی چند بُعدی از جامعه
زنستیزِ نه تنها کرمانشاه ،بلکه کل ایران امروز بهدست دهد.
شخصیتهای جنبیای که شهره با آنان روبرو میشود ،تنها
در کرمانشاه زندگی نمیکنند ،آنها میتوانند ساکن همه
شهرهای کوچک و بزرگ ایران هم باشند :پیرزنی که
دخترش را به زندان انداختهاند ،چون به آزارهای جنسی
رییساش اعتراض کرده بوده است؛ زن والیبالیست
ملیپوش سابقی که معتاد شده و بیسرپناه در کارتن در
خیابان زندگی میکند؛ محبوبه ،دختر خاله هنرمند
نقاشش ،که شوهر سابق و قانون طالق جمهوری اسالمی،
او را از دیدن تنها فرزند دخترش ممنوع کرده است.
“زن آزاد“ کیست؟
با وجود حاکمیت مطلق چنین موازین و آداب و رسوم
زنستیزانهای در شهر ،شهره خوشبینانه سودای فرا رسیدن
زمان وشرایط بهتر و مناسبتری را در سر میپروراند و برای
دستیابی به سهم کوچک خود از خوشبختیای درخور ،دایم
در تالش است .فرهاد “جنتلمن“ ،مدتها است که به شیوه
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خوشدست شاه مقصودیاش را به رخ این و آن میکشد،
ولی بهمحض مواجهه با هر مانعی ،قلچماقهای حزباللهی
را بسیج میکند ،تا آن را از سر راهش بردارند.

زندگی ،موهبتی ناکامل
هم زمان ،شهره به کارها و وظایفی که روزانه باید انجام
دهد ،هم میپردازد :از دختر خالهاش محبوبه که دچار
افسردگی شدید شده ،مراقبت میکند؛ به همسایه تنها و
منزوی مجتمعی که ساکن آن است ،میرسد؛ بخشی از
هزینه تهیه مواد مخدر بازیکن سابق والیبال را فراهم
میآورد و خریدهای روزانه مادر سنتیاش را انجام میدهد
که در حال تدارک برگزاری جشن بزرگ ختنهسوران اولین
نوه خود است؛ و از همه مهمتر “با تاکسیاش پول در
میآورد“.
هر چند شهره بهخاطر انجام این تکالیف مادی و معنوی ،از
نظر روحی و جسمی فرسوده میشود ،اما خوشحال و راضی
است که میتواند زندگیای پر و پیمان ،جوراجور و
خودساخته داشته باشد و مجبور نیست دست پیش دیگران
دراز کند و برای گذران زندگی ،وابسته "لطف و همّت عالی"
این و آن ،مثل همسر سابق خود حامد ،یا مادر پدرساالرش
باشد .این زن “یُغر و خشن" به هرحال موفق شده ،اتاقکی
متحرّک از آنِ خود تهیه کند و به این باور رسیده که
زندگی ،تنها یک موهبت نیست ،بلکه ،بنایی است که هر
زن استقاللجویی ،میتواند خود آن را بسازد.

نوع جدیدی از فیگور زنانه
مریم جهانی ،رمان خود را بر پایه تضادها بنا میکند و با
مهارت میان دو سطح روایی در زمان حال و گذشته جابهجا
میشود تا وجوه مختلف شخصیت شهره را به طور کامل به
تصویر درآورد؛ شخصیتی که در گستره ادبی سی سال
گذشته ایران همتا ندارد .ویژگیهای شهره تنها به
درهمتنیدگی ظاهر خشن و روحیه رومانتیکش محدود
نمیشود ،بلکه بلندپروازیها و استقالل رای و عمل او را هم
در برمیگیرد که هم ساختارهای جامعهای مردمحور را زیر
سوال میبرد و هم ارزشهای کاذب و ضد زن ناشی از آنها
را به چالش میکشد؛ ارزشهایی که به ویژه اغلب زنان
سنتپرست آنها را به عنوان فضیلتی ازلی ـ ابدی نهادینه
کردهاند و تبلیغ میکنند.
نوشتن ،همیشه نوعی گفتوگو است که مرز زمانی و مکانی
و جنسیتّی نمیشناسد .شهره با این بینش ،داستان خود را
برای خواننده بازگو میکند :گاهی با طنز یا خشم ،اغلب پر
کنایه و هجوآمیز و همیشه با مهارت و پرانرژی.

قالبهای بتونی نرینهگی

•

گرچه زندگی با شهره واقعاً خوب تا نکرده ،ولی این راننده
تاکسی حاضرجواب دایم در تالش است ،سر خطّی که با
مرارت به دست آورده ،گُم نکند و به راه خود همچنان ادامه
دهد؛ آن هم بدون شکوه و شکایت و با خوشبینی و امید.
او با هزل و شوخی و طنز ،جامعهای که با قالبهای بتونی
موازین ناعادالنه پدرساالرانه ساخته شده به چالش میکشد
و از همگامی برای برپایی جشنهای ستایش از نرینهگی
تثبیتشده در قوانین جمهوری اسالمی و جامعه مردمحور
آن ،تحت عنوان ترویج آداب و رسوم ملّی مثل ختنهسوران
و مسابقه کشتی پهلوانی ،سرباز میزند .مدافعان این قوانین
میکوشند ،با ترفندهای گوناگون و تبلیغ اخالقی کاذب،
زنان استقاللجویی مانند شهره و محبوبه ،دختر خالهاش را
زیر کنترل بگیرند و از حضور در زندگی عمومی حذف کنند.
شهره با „اتاقک لقلقیاش” ،آشکارا خاری در چشم
مسلمانان دو آتشهای مانند بابک است که دایم تسبیح

جستارهایی که در متن از رمان آورده شده،
برگردانی از ترجمه آلمانی است .رمان "این
خیابان سرعتگیر ندارد"،

با عنوان  Ungebremst durch Kermanschahدر
ماه اوت  2021در انتشارات «سوژه» به زبان آلمانی منتشر
شده است.
•

این نوشته ،برگردان نقد منتشر شدهای با
عنوان Ein mobiles Zimmer für sich
 alleinبه زبان آلمانی است.
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ستایش از نوآوری های نیما ،به جز چند مورد ،همچنان در
قالب کهن شعر سرود .شهریار شعری برای نیما به نام "شاعر
افسانه" نیز سرود و به نیما تقدیم کرد.
نیما غم دل گو که غریبـانه بگرییــم
سر پیش هم آریم و دو دیوانه بگرییم
من از دل این غار و تو از قله آن قاف
از دل به هم افتیم و به جانانه بگرییم
دودیست در این خانه که کوریم ز دیدن
چشمی به کف آریم و به این خانه بگرییم
در سایت "میانالی" می خوانیم" :استاد شهریار پس از 35
سال در سال 1333و در سن چهل و هشت سالگی به موطن
اصلی خود تبریز برگشت .هنوز خاطرات تبریز و خشگناب
و حیدر بابا با او بود .هنوز یاد ثریا در قلب اوست .او از تهران
و نامالیمتی ها و ثریا خداحافظی کرد .او به تبریز امد ،اما
خشگناب و تبریز و حیدر بابا نیز بسان شهریار آن شور سی
و پنج سال قبل را نداشتند ".استاد شهریار در این ایام
شعری به سبک و شیوه شعر جدید می سراید به نام
"مومیایی" که تأثیر بداعت های نیما را در آن می توان دید.
در این شعر ،شهریار خود را در بدن یک مومیایی شده
تصویر می کند که پس از قرن ها زنده شده و پا به امروز
گذاشته است .در مقدمۀ این شعر می نویسد:
"بعد سی و پنج سال برگشتم ،به یک مومیایی ماننده ام که
بعد قرنها زنده شده باشد در اطراف خود هیچ چیز اشنایی
نمی بینم حتی یک خشت .همه رفته اند همه .سایه و شبح
گذشتگان را حس میکنم که به سرعت خود را از من پنهان
میکنند انگار زیر گوشی حرفهایی هم میزنند اما تا به گوش
من برسد کلمات محو میشوند شاید میگویند چه جان
سخت است که هنوزهم زنده است ".در شعر "مومیایی"
شهریار خود را در بدن یک مومیایی شده تصویر می کند
که پس از قرن ها زنده شده و پا به امروز گذاشته است.
چشم میمالم هنوز ...
گویی از خواب قرون برخاستم
زندگی گم کرده دنیای قدیم
نیست یک خشتی که عهدی نو کنم
خواب و بیداری چه کابوسی عبوس ...
آشنایان رفته اند،

پرتو نوری عال

چگونگی تغییر و تحول شعر کالسیک به
شعر مدرن فارسی
بخش پنجم
شاعران بعد از نیما
شعر فارسی ،پس از بدعت ها و نوآوری های نیما در زمینه
وزن ،قافیه ،زبان و سایر صناعات متداول شعر کهن ،موافقان
و مخالفان زیادی پیدا کرد .برخی از شاعران پر قدرت ،گرچه
تأثیر فراوانی از شعر نیما گرفته بودند ،اما هنوز سرودن شعر
به سبک گذشته را ادامه میدادند .اغلب آنان را کهن سرایان
نو می نامیدند:
 -1شهریار (سید محمد حسین بهجت تبریزی) در آغاز کار
شاعری بهجت تخلص میکرد .سپس دوبار با حافظ فال
گرفت و این مصرعها آمد «که چرخ سکه دولت به نام
شهریاران زد» و «رَوَم به شهر خود و شهریار خود باشم» و
از آن پس "شهریار" تخلص کرد .شهریار صاحب غزلهای
دلنشین است که بیشتر آنها یادگار اولین عشق اوست که
ناکام ماند مثل بوی پیراهن و یار قدیم .بیشتر زندگی و
خاطرات شهریار از خالل اشعارش دیده میشود .گرچه شعر
او از بسیاری از شاعران کهن مایه گرفته اما بیش از همه
غزل های حافظ در او تأثیر داشته است .شهریار ضمن
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توجه است که محمدرضا شفیعی کدکنی ،در مقالۀ بلندی
به نام "کپی برداری نیما از اشعار ناتل خانلری /شاعری که
"عادل" نبود" به تأثیر پذیری نیما از خانلری اشاره دارد .او
در نشریه اینترنتی مهر ،به تاریخ خرداد  94میگوید" :نیما
با یادداشتهای روزانهاش به ما ثابت کرده که در رعایت
«حق و حقیقت» چندان هم «عادل و معصوم» نبوده و
برخی اشعارش را پس از خوانش اشعار ناتل خانلری ،سروده
است" .کدکنی احتمال این تأثیرپذیری را مشخصاً در شعر
"با غروبش" نیما به تقلید از شعر "یغمای شب" خانلری
که یکی از اشعار معروف اوست میداند .جالب توجه است که
وی در همان مقاله معتقد است نیما تاریخ سرایش
شعرهایش را دست کاری میکرده است.

داغ یک دنیا عزیز،
وای وحشت میکنم.
 -2رهی معیری یکی دیگر از غزلسرایان معاصر یا کهن
سرایان نو است .نام او محمد حسن "بیوک" معیری است.
وی با تخلص رهی شعر میسرود و کم کم به رهی معیری
معروف شد .او با این که با شعر نو بخوبی آشنا بود اما
همچنان به سبک و سیاق شاعران کهن ،بویژه سعدی شعر
می سرود .او از ترانه سرایان معروف عصر خود بود.
کنج غم هست اگر بزم طرب جایم نیست
هست خون دل اگر باده به مینایم نیست
به سراپای تو ای سرو سهی قامت من
کز تو فارغ سرمویی به سراپایم نیست
تو تماشاگه خلقی و من از باده شوق
مستم آنگونه که یارای تماشایم نیست
چه نصیبی است کزآن چشمه نوشینم هست؟
چه بالیی است کز آن قامت و باالیم نیست
گوهری نیست به بازار ادب ورنه رهی
دامـــن دریا چــون طبــع گهرزایم نیست
در میان سرایندگان شعر پس از نیما ،شاعرانی بودند که با
تفاوت هائی ،به سبک جدید شعر می سرودند و خود را به
نام "شاعران شعر نو غنایی و تغزلی" ،و "شاعران نو حماسی
و اجتماعی" معرفی میکردند.
شاعران شعر نو غنایی یا تغزلی
 -1ناتل خانلری یکی از ادیبان پر قدرت عصر خود بود ،با
ادبیات فرانسه آشنایی کامل داشت ،با نیما فامیل بود ،او را
از نزدیک میشناخت و نوآوری نیما را در منظومه «افسانه»
پسندیده و ستایش کرده بود .اگرچه دکتر خانلری سرایش
شعر را به سبک غزل و قصیده آغاز کرده بود ،اما به تقلید
از "افسانه" نیما سبک شعری خود را تغییر داد .اشعار جدید
خانلری ،بویژه شعر "عقاب" او برای مدتی پلی میان شعر
قدیم و جدید و مباحث پیرامون آن بود که در مجله
"سخن" آن روزها انعکاس داشت .آن چنان که دیدیم نیما
در کار شعر از سبک «افسانه» فراتر رفت و نوآوری های
خود را از حد افسانه جلوتر برد .اما دکتر خانلری که نیمای
«افسانه» گو را میپسندید راه نیما را ادامه نداد و با
برخوردهای تند ،از شعر او و خود نیما کناره گرفت .جالب

با غروبش ازنیما یوشیج
لرزش آورد وخود گرفت و برفت
روز پا در نشیب دشت به کار
درسرکوه های زرد و کبود
همچنان کاروان سنگین بار
هر چه با خود به بادِغارت برد
خنده ها قیل وقال ها در ده
برد این جمله را وزو همه جا
شد غمین و خموش و دزد زده.
دیدم زدستکِاراوکه نماند
در تهیگاه کوه و مانده ی دشت
هیکلی جز به ره شتاب که داشت
جوی آرام آمده سوی گشت....
"یغمای شب"
دکتر ناتل خانلری
شب به یغما رسید و دست گشود
در ته درّه هر چه بود ربود
رود دیریست تا اسیر وی است
بشنو این های های زاری رود
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وحشت زمینه مساعدی نیز برای گفتن شعرهایی در آن
حال و هوا بود .چند بیت آغازین قصیدۀ بلند "سایه های
شب" از توللی را ذکر می کنم.

گنج باغ از سپید و سرخ و بنفش
همه در چنگ شب به یغما رفت
شاخ گردو ز بیم پای نهاد
بر سر شاخ سیب و باال رفت ......
 -2فریدون توللی یکی دیگر از " شاعران شعر نو غنایی یا
تغزلی" فریدن توللی است .او اشعارش را در قالب قصیده با
رویکردی نو در مضامین مختلف سنتی و نو ،با زبانی آمیخته
به شعر کهن و نوآوری های نیما میسرود .حتی در برخی از
تذکره ها آمده که توللی رسماً شعر را از نیما و "افسانه" او
شروع کرد .اما همانطور که گفته شد ،نیما خود ،در حد
افسانه نماند و از سبکی که آغاز کرده و عالقمندان و پیروان
زیادی داشت ،جلوتر رفت و دست به نوآوریهای دیگری در
زمینه شعر زد .همین باعث شد که توللی نیز همچون
خانلری ،از نیما و اشعارش کناره گیری کرده راه او را دنبال
نکند .فریدون توللی حتی شعرهای بعدی نیما را نوعی
یاوهسرایی خواند .او در مقدمه مجموعۀ اشعارش «نافه»
مینویسد" :من به جذبه افسانه نیما دل بر قبول شعر نو
نهاده بودم اما راستش را بخواهید :نیما خود دیرگاهی بود
تا قالب افسانه را از دست فروگذاشته بود و در عوض با
سرودن اشعاری که مصارع کوتاه و بلند آن لبریز از مبهمات
بود چنین میپنداشت که با عرضه کردن این «کالف
گرهپیچ» رسالت خود را در باب تحوّل شعر به پایان برده
است".
دکتر خانلری و فریدون توللی پیوند خود را رسماً با نیما
میگسلند و نام شیوه شعری خود و گروهی را که بدان
گرایش دارد «مکتب شعر نوی تغزلی یا غنایی» و خود را
«نوپردازان راستین» خواندند .اشعار «نوپردازان راستین»
گرچه ریشه در «افسانه» نیما دارد اما بنیانگزار واقعی آن
فریدون توللی است .شعر شاعران این مکتب به پیروی از
توللی بیشتر بیان مرگ و وحشت گور و تنهایی و غربت
است و از سوی دیگر گناه و شهوت و وسوسههای شهوانی
گناهآلود .این شعرها بیشتر در قالب چهار پاره است و
جنبههای روایی و توصیفی در آنها دیده میشود است و
رگههایی از سانتیمانتالیسم و رمانتیسیسم بر آن غالب است.
در واقع حوادث کودتای  1332و بگیر و ببندهای سیاسی
و ایجاد نوعی سکون و ثبات اجتماعی در سایه خوف و

جغد می خواند و کابوسِ شب از وحشتِ خویش
چشم ها دوخته بر شعــله ی شمعــی بی نور
باد می غرّد و می آورد آهستــــه به گوش
ناله ی جانوری گُرسِنه از جنـــگلِ دور
آسمان تیره و سنگین چو یکی پارۀ سرب
می فشارد شبِ هول افکن و بیم افزا را
می کشد دست ،شب تیره به دیوارِ جهان
تا مگر باز کند "روزنه ی فردا " را
می خورد گاه ،یکی شاخۀ خشکیده به شاخ
وندر آن ظمتِ شب می گسلد بندِ سکوت
 -3نصرت رحمانی ،یکی از شاعران نوگرای معاصر بود که
در سال  1308در تهران به دنیا آمد و در سال  1379در
رشت درگذشت .رحمانی در دهۀ چهل و پنجاه شمسی،
طرفداران زیادی در میان خوانندگان شعر ،بویژه جوانان
داشت .او از جمله شاعران نوگرا و شاگردان نیما یوشیج
محسوب میشد که علیرغم ابداعات و نوگرایی های فراوان
در شعر خود ،تا آخر عمر به شبک شعری نیما یعنی شعر
نیمایی وفادار ماند .رحمانی در سه مجموعه شعر «کوچ» و
«کویر» و «ترمه» که به ترتیب در سالهای  33و  35و 36
منتشر کرد ،شکل و فرم چهار پاره را برای بیان مضامین و
محتوایی پر از تاریکی مرگ و شهوت و گناه ،برگزیده بود.
او در مقدمهای که بر کتاب «ترمه» نگاشته اشعار خود را
«اشعار سیاه» میخواند و مینویسد" :تو ای خوابزده! بیهوده
در سرداب اشعار سیاه من به دنبال خورشید گمشده خود
میگردی .جز گوری تهی و تابوتی قفل شده چیز دیگری
نخواهی یافت  . . .به توام  . . .به تو ای خواننده! چشمانت
را به دست کلمات جذامی بیرحم اشعار سیاه من مسپار و
بدان که در آن اگر روزنهای پیدا شود درمان نیست! دردی
است که تمام زندگیت را برای پنهان کردن آن هدر کردهای
 . . .آری  . . .من برای تو ای خواننده ،جز طلسم سیاهبختی
و یأس هدیهای همراه نیاوردهام!» رحمانی در شعرهای
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قافیه را در شعر الزم نمیدانست اما وزن را رکن اساسی شعر
میخواند .فروغ در تمام مصاحبه های شفاهی یا کتبی اش،
از جمله مصاحبه ای با نشریه "اندیشه" در اوائل دهه چهل،
وزن را به نخی تشبیه میکرد که از میان دانه ها (کلمات)
شعر عبور می کند و کلیت شعر را میسازد .شعر فروغ در
عصر خود ،جزو اولین اشعاری بود که جنسبت گوینده اش،
زن بودنش کاملن نمایان بود .اشعار فروغ به زبان های
انگلیسی ،فرانسوی ،عربی ،ترکی ،اسپانیایی ،ژاپنی ،چینی،
آلمانی و عبری ترجمه شده است .عبدالعلی دستغیب در
کتاب «پری کوچک دریا :نقد و تحلیل شعر فروغ فرخزاد
( »)1385مینویسد" :اشعار نخستین فروغ به رغم داوری
خویش ،دارای اهمیتاند هم از این رو که راه کمالیافتگی
شعری او را نشان میدهند و هم از این جهت که در فضای
زندگانی آن روزها ،شورمندیهای جسم و جنس را با
بیپروایی بیان میدارند .درست است که اشعار نخستین او
نه در قالب و نه در ساخت وزن و قافیه و تعابیر ،نوآوری
ویژهای نداشت ،اما مضامین و لحن بیان اشعار ،جرأت و
جسارتی میخواست که دیگران نداشتند یا اگر داشتند،
مصلحت نمیدیدند آن را بیان کنند .این اشعار بین دو قطب
مرگ و زندگانی ،بین تمنای وصل و بیزاری نوسان میکند.
شعر ظلمت در کتاب "عصیان " ،تحول تازهٔ فروغ را خوب
نشان میدهد .این شعر با اشعار دیگر این دورهٔ شعر
سرایی او از سویهٔ قالب ،وزن و تصویر ،تفاوت دارد و نفس
کشیدنی است در جو شعر نیمایی و آزاد شدن از قالب
چهارپاره و محتوا و غالباً احساساتی و سادهٔ آن .شعر فروغ،
سویههای دیگری نیز دارد :توجه به زیبایی و عشق"
معشوق من با آن تن برهنه بیشرم
بر ساقهای نیرومندش چون مرگ ایستاد
خطهای بیقرار مورب اندامهای عاصی او را
در طرح استوارش دنبال میکنند
معشوق من
گوئی ز نسلهای فراموش گشته است
گوئی که تاتاری در انتهای چشمانش
پیوسته در کمین سواریست
گوئی که بربری در برق پر طراوت دندانهایش
مجذوب خون گرم شکاریست........

بعدی شکل چهار پاره را رها میکند و به سوی نوعی وزن
نیمایی میرود و در مجموعه «میالد در لجن» سبک کارش
را عوض میکند و در کتابهای بعدی «حریق باد» و «درو»
 1350میکوشد نوعی زبان حماسی بهکار گیرد و احساسات
خود را با نوعی تفکر درآمیزد .مقبره رحمانی در رشت و در
گورستان سلیمان داراب ،در حوالی مقبرۀ میرزا کوچک
جنگلی قرار دارد.
رسالت بیگانهگی ما
و شبهنگام چون جرم سایهها
در هرم تیرگی تبخیر میشدیم
در پرسههای شبانگاهی
بر جادههای پرت مهآلود
چون برگهای مردهی پاییز
دنبال یکدیگر زنجیر میشدیم
در زیر پای رهگذر مست لحظهها
تسلیم میشدیم ،لگدکوب میشدیم
نابود میشدیم
با اشکهایمان
تهمت به جاودانهگی درد میزدیم
با دردهایمان بهتان به عشق
بیگانهگی رسالت ما بود.
 -4فروغ فرخزاد ،با نام فروغ الزمان فرخ زاد عراقی ،در 8
دی  1313در تهران متولد شد و در مدت عمر کوتاهش5 ،
دفتر شعر منتشر کرد .فروغ با مجموعههای اسیر ،دیوار ،و
عصیان ،و سرودن اشعاری در قالب چهار پاره و تأثیر گرفته
از شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد .پس از مدتی با آشنائی
با سرشناسان شعر و ادب و هنر سینما ،از جمله ابراهیم
گلستان ،به ساختن فیلم مستند پرداخت و در زندگی او
تحولی رخ داد .دنیای گشوده شده در برابر او برای مدت
کوتاهی میان پرداختن به فیلم مستند و سرودن شعر وقفه
انداخت .اما بازگشت فروغ به شعر ،دنیایی تجربه ،ذهنیت
خالق و نوآوری های بدیع با خود داشت ،و فروغ با انتشار
مجموعه شعر "تولدی دیگر" به عنوان شاعری تثبیت شده
مطرح شد .البته فروغ هرگز نتوانست شعر خود را از وزن
رها کند .او به شعر سپید و آزاد اعتقادی نداشت و گرچه
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زان لب ،هزار ناله فرو خفته در سکوت
زان شب ،هزار قصه فرومرده در نگاه
میترسم از سیاهی شبهای پر مالل
میترسم از سپیدی روزان بیامید
میترسم از سیاه ،میترسم از سپید
میترسم از نگاه فرو مرده در سکوت
میترسم از سکوت فرو خفته در نگاه
میترسم از سکوت ،میترسم از نگاه
میترسم از سپید ،میترسم از سیاه
ادامه دارد

 -5حسن هنرمندی در سال  1307خورشیدی در طالقان
متولد شد .در تهران مدرک لیسانس زبان و ادبیات فرانسه
از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گردید .سرودن شعر را از
همان دوران آغاز کرد .در سال  1343شمسی به فرانسه
رفت و به اخذ مدرک دکتری در رشته ادبیات فرانسه نایل
آمد .پس از بازگشت به ایران ،دست به ترجمه برخی آثار
ادبی و شعری فرانسه را به زبان فارسی ترجمه کرد .در کتاب
«تاریخ ترجمهٔ ادبی از فرانسه به فارسی» چنین آمده
است" :هنرمندی در  ،1333همزمان با سردبیری ماهنامه
سخن ،نخستین ترجمه خود را تحت عنوان همسران
هنرمندان اثر آلفونس دوده منتشر کرد .او به آندره ژید
عالقه ای وافر داشت و با ترجمه آثار او نظیر "سکه سازان"
و "مائده های زمینی" آهنگ روستایی وی را بیش از پیش
به ایرانیان بشناساند ".با آن که عالقه او در ترجمه از زبان
فرانسه به فارسی بود اما کم و بیش شعر نیز می سرود.
هنرمندی با انتشار مجموعه شعر «هراس» در  1337به
شاعران نیمایی میپیوندد و شعرش بازتابی از هراس و نا
امیدی اشعار دهه های چهل و پنجاه است .او شاعری را
چندان دنبال نمیکند و بیشتر به ترجمه و تحقیق
میپردازد .در "برگزیده شعرها"ی هنرمندی گرایش به
موضوعات اجتماعی و عاشقانه به چشم میخورد .حسن
هنرمندی پس از انقالب ایران به فرانسه مهاجرت کرد و
عاقبت در روز  26شهریور ماه  1381در شهر پاریس ،با
خوردن چند قرص خوابآور با کنیاک خودکشی کرد.
شعر می ترسم
شبها چو گرگ ،در پس دیوار
آرام خفتهاند و دهان باز کردهاند
بر مرگ من که زمزمهی صبح روشن است
آهنگهای شوم کهن ساز کردهاند
میترسم ،از شتاب تو ای شام زودرس
میترسم از درنگ تو ای صبح دیر پای
میترسم از درنگ ،میترسم از شتاب
من هم شبی به شهر تو رَه جستم ای هوس
من هم لبی به جام تو تر کردم ای گناه
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تمدنی هنر تاتر پرورش نیافته باشد .به حق از خود می
پرسند که چطور میتوان تمدنی بهترین سیستم
دیوانساالری و بعدها آب رسانی راه اندازد ،اما از پس هنر
آسان تاتر برنیاید!؟ تمدنی که سراسر آسیا و بخشی از اروپا
را با سم اسبان خود در نوردیده است .درست همین نگاه
است که آدمی را حتی در امر پژوهش به تفسیرهای ناروا و
احتمالن به نتایج نادرست میکشاند.
پرسش اساسی برای من از مدتها پیش این بوده که آیا هنر
تاتر به آنگونه که در یونان باستان پیدا شد و رونق یافت و
بعد راه به روم باستان باز کرد و امروزه ادبیات نمایشی و
صحنه ی تاتر غرب را از خود بهرهمند کرده است ،در ایران
وجود داشته یا خیر؟ اگر وجود داشته آثار نوشتاری و
نشانههای قابل استناد آنها کجاست؟ نتیجهی دیگر این
است که هنر تاتر به معنای غربی اصلن در ایران نبوده و
دنبال نشانه های آن در دوران گذشته گشتن کاری بیهوده
است؟
آن دسته از کسانی که شکوه هنر تاتر یونانی را میشناسند،
ادبیات نمایشی آن خطه را میخوانند و از بازماندههای
بناهای تاریخی تاتری یونان از ترکیه تا ایتالیا شاهد آن
هستند ،بی اختیار میخواهند که ایران آن دوران هم چنین
هنری را داشته باشد و نمیتوانند به نتیجهی دیگری برسند.
چرا که تمدن ایران باستان را با تمدن یونان مقایسه
میکنند و هیچ کم و کسری در خود نمیبینند .برای همین
مدام دنبال این اسناد هستند و اگر سندی نیافتند ،به تخیل
و حدس و گمان دست میزنند تا به نتیجهی دلخواه برسند.
نمونهی این دسته از اهل نظر به نظر من ابوالقاسم جنتی
عطایی است و این شیوه در کتاب «بنیاد نمایش در ایران»
متبلور گشته است.
شماری اما سعی دارند راه دیگری را در امر بررسی طی
کنند .اینها از خود می پرسند آیا باید هنر تاتر را آنگونه
تعریف کرد که در یونان باستان بوده و یا کافیست که به
جای «هنر تاتر» ما از واژهی «نمایش» بهره گیریم و هرچه
که انسان را به تماشا میکشاند و می نشاند را «هنر تاتر»
بدانیم و دنبال چنین هنری در ایران باشیم و کاری با نوع
یونانی آن نداشته باشیم .این عده البته در این جا فقط
واژهی «نمایش» را به جای تاتر جایگزین نکرده اند ،یعنی
دست به گزینش واژهی فارسی «نمایش» به جای «تاتر»
نزده اند ،بلکه عملن و عمدا دست به اغماض و تساهل در
امر تعریف هنر نمایش/هنر تاتر هم زده اند .یعنی آگاهانه
مقوله را اندکی ساده کرده اند تا تعریف و نیت مربوطه قابل

اصغر نصرتی

تاریخ تاتر ایران از نگاه دیگران 1
مکثی بر کتاب «بنیاد نمایش در ایران»
پیشسخن
اگر واژهی تاتر را به معنای امروزی و یا به شکلی که از یونان
به ما رسیده ،معیار نمایش قرار دهیم ،خیلی زود با
تفاوتهای روشنی میان هنر نمایش در ایران و یونان باستان
میشویم .تفاوتهایی که تا همین امروز هم قابل رویت
است .تفاوتها آنقدر جدی هستند که ما را با پرسشی چون،
آیا در ایران باستان اصلن هنر «تاتر» وجود داشته است؟
روبرو میکند .اگر پاسخ آری باشد ،نشانهها ،تشابهات و
تفاوتهای آن در چیست؟ اسناد باقی مانده کجا هستند و
اعتبار آنها تا کجاست؟ و اگر هنر تاتر به سبک و سیاق یونان
آن دوران وجود نداشته ،علت کجاست؟
پاسخ به پرسشهای باال اهل نظر را به اجمال به دو دسته
نامساوی تقسیم میکند :در یک سو آن دستهی اکثریت
هستند که معتقدند که وجود داشته است .چرا که تمدنها
رشدی موازی طی کرده اند و اگر در یونان چنین هنری
بوده ،باید که در ایران نیز به همان شکل و شمایل وجود
داشته باشد .نگاه دیگری که برعکس راه و تحول تمدنها را
متفاوت میدانند و به جای یکی بودن تمدنها و
شاخصهای آنها را براساس موقعیت زیستی تعریف
میکنند.
البته اکثر بررسیها نگاه نخست را دارند و «عرق ملی» را
براری سنجش حقیقت معیار قرار می دهند .چرا که وقتی
به گذشتهی پرشکوه ایران مینگرند (مادها ،هخامنشیان،
اشکانیان و ساسانیان) ،نمیتوانند پذیریم که در چنین
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در مقدمهی چاپ دوم جنتی عطایی گوشزد میکند که
دیگر حوصله تحقیق و بررسی ندارد (؟!) و باید فقط به همان
یادداشتهای پراکندهاش برای تکمیل کتابش بسنده کرد
که در میان دو چاپ انجام داده است .یادداشتهای مذکور
بر سه شاخهی هنری تاکید دارند :نمایش ،رقص و موسیقی.
در موضوع نمایش وی سه نوع اثر در ایران را ذکر میکند
که البته همگی به دوران بعد از قرن چهارم هجری قمری
مربوط میشوند .نمونهی نخست او از قول ابن اثیر نوعی
«شبیه سازی» است .یعنی کسی را با لباسی درخور یکی از
بزرگان دین کرده و او آن شخصیت را بازنمایی میکرد.
نمونهی دیگر به دوران آل بویه مربوط میشود .مردی که
میتوانسته سخن گفتن و حرکات دیگران را تقلید کند .و
سر آخر کسی که میتوانسته صدای خران را چنان با مهارت
تقلید میکرده که دیگر خران نیز با او همصدایی میکردند.
نوع دیگر نمایش را نویسنده خیمهشببازی یا همان نمایش
عروسکی میداند .این هنر نمایشی را هم وی به اتکای
گفتههای شاعرانی چون مهیار دیلمی و فرخی سیستانی
(شاعران قرن چهارم و پنجم هجری/یازدهم میالدی)
میداند که در آثار خود بدان اشاره کرده اند .ظاهرا تحقیق
تکمیلی وی میان سالهای  1333تا  ،1356همین میزان
بوده و وی به اسناد و مدارک بیشتری در مقدمه اشاره
نمیکند.

قبول شود .نمونهی موفق این دسته از اهل نظر بهرام
بیضایی در کتاب با ارزش خود «نمایش در ایران» است.
مکث من در این نوشتار و شاید چند تای بعدی به چالش
کشیدن این دو نگاه عمده در تاریخ تاتر ایران خواهد بود.
پس نگاه انتقادی به کتابهای معتبر و پایهای تاریخ تاتر
ایران .در این راه سعی خواهم کرد به راحتی نظر نویسندگان
کتاب را نپذیرم و هر جا که به عقلم می رسد و تفسیر و
تعبیر را دور از منطق میبینم ،گوشزد کنم .بدون تعبد و
تقلید و تعصب نظریات آنان را بخوانم ،.اما به آسانی آن را
نپذیرم .چرا که تجربه نشان داده ،فکر هرکس در زمان و
مکان و برداشت و دانش شخصی دوران خود گرفتار است و
این میتواند راه خطا را ممکن کند یا حداقل فقط یکی از
هزاران نگاه به تاریخ باشد .پس بازخوانی این اندیشهها
میتواند احتمالن ما را با چشمانداز دیگری روبرو کند و
همچنین با نتایج دیگری .از این رو سعی کردم ابتدا یکبار
دیگر کتابهای موجود در این ارتباط را با دقت و نگاه انتقادی
بخوانم .نگاه انتقادی از این رو که به راحتی منطق و اسناد
ذکر شده نویسندگان را نپذیرم.
کتابهایی که تاریخ تاتر ایران را به طور مشخص و هدفمند
موضوع کار اصلی خود قرار داده اند ،چندان فراوان نیستند.
از برخی مقاالت پراکنده که اینجا و آنجا آمده بگذریم ،دو
کتاب مهم و مرجع در ارتباط با این موضوع به زبان فارسی
موجود است« :بنیاد نمایش در ایران» اثر ابولقاسم جنتی
عطایی و «نمایش در ایران» نوشتهی بهرام بیضایی .کتابهای
بعدی عمدتا با قرار دادن فرض این دو نویسنده به عنوان
حکم به نگارش کتاب خود پرداخته اند .البته کتابهای
تکمیلی بسیاری به زبان فارسی موجود است که بیشتر به
بخشی از هنر نمایش ،همچون تعزیه یا سیاهبازی
پرداختهاند .اما تاریخ عمومی تاتر ایران را در حد همان دو
کتاب ذکر شده کافی دانسته اند و معیار قرار داده اند .البته
این کتابها هم در سیر بررسی تاریخ تاتر ایران مورد توجه
نگارنده قرار خواهند گرفت ،اما اساس کار من در این
نوشتارها همان دو کتاب خواهد بود)1( .

کتاب به دو قسمت نامساوی تقسیم شده است .بخش
نخست آن به تاریخ عمومی تاتر ایران پرداخته که
دربرگیرندهی حدود  90صفحه است و باقی کتاب شامل
فهرست نمایشنامه های چاپ شده تا آن زمان (1333؟) و
گلچین آثار نمایشنامههای تئاتر حکومت زمان خان ،بقال
بازی در حضور ،عروسی جناب میرزا ،حاجی ریایی خان یا
تارتوف شرقی ،حکام قدیم-حکام جدید ،شیدوش و ناهید،
عروسی آحسین آقا میشود .یعنی از کتابی با  276صفحه
فقط یک سوم آن به موضوع تاریخ تاتر ایران پرداخته است
و باقی به ادبیات نمایشی معاصر نظر داشته است .اگرچه که
اسم کتاب «بنیاد نمایش در ایران» باشد.
از این  90صفحهی مربوط به تاریخ تاتر ایران یا به عبارت
کتاب «بنیاد نمایش» در ایران فقط  26صفحه آن به تاتر
دوران پیش از اسالم نظر دارد و حدود  40صفحه به تاتر
دوران پس از اسالم و کمتر از  20صفحه به تاریخ تاتر معاصر
توجه کرده است .همانطور که اشاره شد ،مهمترین ایرادی
که میتوان به لحاظ ساختاری بر این کتاب گرفت ،همانا

گفتار نخست :نشانههای هنر نمایش پیش از اسالم
کتاب «بنیاد نمایش در ایران» اثر دکتر ابوالقاسم جنتی
عطائی نخستین بار در سال  1333در تهران به چاپ رسیده
و آخرین چاپ آن که انگار تنها تجدید چاپ هم بوده (؟)،
باز در تهران توسط انتشارات صفیعلیشاه ،در سال 1356
(( )2536رخ داده است.
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نتیجه پست بودن تمدن در یونان را گرفت .این گونه نگاه
به تمدن و محتوا و غنای آن نوعی ساده انگاری است.
نویسنده از قول استرابون تسلط ایران را بر چین ذکر
میکند ،اما فراموش میکند که اشاره کند تسلط نظامی
الزامن نشانه ی تسلط و گسترش و وجود امور فرهنگی
نیست و نشانهی یک تمدن نیست .در همان یونان باستان
سالهای سال اسپارت تسلط و قدرت نظامی بر دیگر
تمدنهای همسایه داشت ،اما نمایش و هنر و فلسفه در آتن
رشد کرد .یا مغولها سراسر آسیا و ایران متمدنتر از خود
را گرفتند ،اما این تسلط و لشگرکشی آنها نشانهی برتری
فرهنگ و غنای تمدن آنها نبود .یعنی بُرندگی شمشیر
مساوی با غنی فرهنگی نیست .تازه اگر استرابون مُهر تایید
بر تسخیر چین توسط ایرانیان می گذارد ،از تاثیرات
فرهنگی به ویژه هنر (تاتر) نشانهای نمیدهد و چون بحث
هنر تاتر است ،ذکر چنین نقل قولی از استرابون کمکی به
ترسیم روشن چهرهی تاتر در ایران نمی کند.
جنتی خود واقف است که مدارک و اسناد کافی برای تاتر
دوران باستان ایران وجود ندارد ،برای همین میگوید
„گذشت زمان آثار ما را نابود کرده است ”.اما به این پرسش
احتمالی پاسخ نمیدهد :چرا در یونان چنین اتفاقی نیفتاده
است؟ مگر گذر زمان در آنجا رخ نداده است؟

ناهمخوانی محتوا و عنوان کتاب است .یعنی میزان توجه
اندک نویسنده به بحث اساسی یعنی بنیاد نمایش در ایران.
اگر اساس کار در اینجا را تاریخ ،به ویژه دوران گذشتهی
دور بدانیم ،متوجه ضعف ساختاری بیشتر کتاب میشویم.
چرا که کمترین بخش کتاب به تاریخ گذشتهی دور ،به ویژه
دوران پر ابهام تاریخ ایران ،یعنی تاتر پیش از اسالم،
پرداخته است.
نوعی دیگری از کم کاری نویسنده ،حتی در چاپ دوم ،ذکر
بیشتر رویدادها با تقویم هجری قمری است .چرایی این کار
نویسنده بر نگارندهی این سطور روشن نیست ،اما خواننده
برای فهم بسیاری از مطالب کتاب مدام مجبور به تبدیل
تقویم قمری به میالدی و شمسی است .به ویژه در مواردی
که رخدادها ارتباط مستقیم با تاریخ اروپا دارند .از دکتر
جنتی که تالش دارد تمدن ایران باستان را برجسته و شکوفا
معرفی کند ،چنین روشی عجیب به نظر می رسد .البته
گاهی هم تاریخ ها در کتاب به شمسی و اندکی هم میالدی
میشوند و همین هم کتاب را از یکدستی در ذکر تاریخها
مغشوش میکند..
از جنبه های ساختاری کتاب که بگذریم ،نوبت می رسد به
محتوای کتاب؛ نویسندهی »بنیاد نمایش در ایران» دکتر
ابولقاسم جنتی عطایی از همان ابتدای کار مایل است تاکید
کند که قدمت تاتر در ایران به درازای تاریخ تمدن در این
جغرافیا می رسد.
نویسنده در پیشگفتار خود با عنوان «منبع و منشا تمدن و
هنر؟» سعی دارد نظر کسانی را که مدعی هستند „نمایش
را هم از تمدن یونان می دانند” نقد (رد) کند .برای اثبات
ادعای خود هم مدعی میشود„ :اگر تمدن ما برتر نبود
آشیل کتاب «ایرانیان» را نمینوشت!
در این برهان و منطق متاسفانه دو اشتباه نهفته است .اولن
وقتی سرمنشا هنری را تمدن یونان بدانیم ،نتیجه پَست
بودن تمدن ایران نیست .دومن نوشتن تراژدی ایرانیان
توسط آشیل دلیل بر برتری تمدنی بر دیگر تمدنها نیست.
سومن در آن دوران این دو تمدن با هم در جنگ بودند و
نویسنده نیز در همین جنگها شرکت داشت .پس نگارش
چنین نمایشنامهای دال بر برتری تمدن ایرانی نیست .تازه
(چهارمن) در محتوای آن نمایش هم تاکیدی آنچنانی بر
برتری تمدن ایرانیان نشده است .از آن گذشته تراژدیهای
زیادی در یونان باستان نوشته شده است که محتوای آن
نقد و لعن حکومت یا قوانین یونانی است )2( .از اینها نباید

پیشگفتار کتاب (منبع و منشا تمدن و هنر؟)
در پایان پیشگفتار نویسنده از دو نکته برای اثبات تاتر در
ایران بهره میگیرد :نخست نقوش کاخهای داریوش و
خشایار و کتیبههای تخت جمشید .چرا که در آنها حتی باج
آوردن ملل (از جمله امپراطور روم) به دربار را ثابت میکند.
همچنین میان حجاریهای موجود رابطه آنها با نمایش به
لحاظ نور و هماهنگی حرکات دیده میشود(.؟) پس نتیجه
میگیرد که „اینها میتوانند مبانی و اصول هنر باشند”.
نویسنده همچنین مراسم مرگ و رستاخیز خدای بابلیان،
بعل ،را درتمدن میانرودان و همخوانی آن را با مراسم میترا،
خدایان ایرانیان ،را نشانه حضور نمایش در ایران دانسته
است .به نظر من این نمونهها اگر هم به لحاظ تاریخی و
برگزاری درست و دقیق باشند ،باز هنوز تاتر نیستند ،چرا
که مراسم آیینی نشانی از سرمنشا تاتر میدهند و نه اثبات
تداوم هنر تاتر .همانطور که مراسم آیینی یونانیان چنین
کارکردی داشتهاند.
اما نکتهی آخر پیشگفتار هم قابل توجه است .در اینجا از
قول سیلون لوی نوعی خویشاوندی میان ریگ ودا و گاتها
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را ذکر میکند و نتیجه می گیرد „به احتمال قوی تاتر
سانسکریت و پارکریت و همچنین ادبیات دراماتیک هندی
(مانند درامهای بهارتا) و … ریشه ی ایرانی دارند ”.چرا که
حتی نزدیکی ساختاری زیادی میان ریگ ودا و گاتهای
دیده میشود.
در اینکه به لحاظ تاریخی میان مردمان هند و ایران
خویشاوندی وجود دارد ،بنا بر نظریه کوچ آغازین آرایاییها
به ایران ،این ادعاها در نگاه نخست منطقی به نظر میرسد.
اینکه تمدنها از یکدیگر متاثر میشوند ،باز قابل تایید و
تاکید است .اما اهل تحقیق میدانند که دین در هند و ریگ
ودا از قدمت بیشتری نسبت به گاتها و دین زرتشت دارند.
پس تاثیرپذیری فرهنگی را برخالف ادعای جنتی باید
برعکس بدانیم .یعنی این ایران بوده که از تمدن هند تاثیر
پذیرفته است .از آن گذشته هندی ها ،همانطور که نویسنده
خود اذعان دارد ،هم در عرصهی نظری (کتابت) و هم در
عملی وجود هنر نمایش خودشان را میتوانند به راحتی تا
سالهای بسیار دور اثبات کنند .مثلن قدیمیترین رساله
(نقد) هنری ،از آن نوع که ارسطو سالها بعد در «فن شعر»
انجام داد ،هندی ها پیش از او تدوین کرده اند )3( .و ما
ایرانیان نه در عرصهی عمل و نه در عرصهی نظر چنین
اسنادی نداریم .از دیگر سو ما به نیکی می بینیم که هند با
همه خویشاوندی آغازین خود با ایران ،راه رشد و شکوفایی
دیگری در هنر نمایشی در پیش گرفته است.

کراسوس از سوی امپراطوری روم والی سوریه کنونی بوده
است .وی تصمیم می گیرد در زمان پادشاهی ارد دوم به
ایران اشکانی حمله کند .اما در این راه جانش را از دست
می دهد .در پیوند با مرگ وی دو واقعه در تاریخ ذکر شده
است که به انگار نویسندهی کتاب «بنیاد نمایش در ایران»
نشانهی نمایش در ایران محسوب میشود.
واقعه نخست از این قرار است که سردار ایرانی سورنا پس
از مرگ کراسوس برای آنکه آن سردار و امپراطوری روم را
تحقیر کند ،شخص دیگری را که شباهتی هم به کراسوس
داشته ،در شهر میچرخاند و به او دستور میدهد که وقت
صدا کردن نام کراسوس واکنش درخور نشان دهد.
واقعهی بعدی جشنی ست به مناسبت ازدواج پسر و دختر
پادشاهان ایران و ارمنستان .در اینجا نویسنده از قول
پلوتارک ( 46تا  127میالدی) نقل میکند که در آن جشن
نمایشی از اروپید در حضور بزرگان اجرا میشود .در
صحنهای از اجرای نمایش سر بریدهی کراسوس توسط
سیالس به میان صحنه پرتاب میشود .همین عمل او در
نمایش مذکور ادغام! میشود و قسمتی از دیالوگ نمایش
را هم پوماکسارث (به روایتی قاتل کراسوس) میگوید.
جنتی از این کار نتیجه میگیرد” :این گفته ی پلوتارک
دلیلی قطعی است که الاقل در سال  53پیش از میالد در
دربار ایران(؟!) تیاتر معمول بوده و حتی توسعه داشته که
در پایان جشنهای بزرگ درباری قسمتی از تراژدیهای
اروی پید را در حضور شاه و مهمانانش میخوانده اند.
بر این نتیجهگیری به نظر نگارنده چند ایراد وارد است؛
نخست اینکه واقعه نخست ،به تایید خود نویسنده ،خود
تقلیدی از کارهایی است که رومی ها با سرداران شکست
خورده خود میکردند .شاید ملبس کردن کسی به جای
کراسوس با اندک نمونههای نمایشی ،بیشتر می تواند یک
حیله نظامی باشد تا الزمن نشانه ی هنر نمایش به معنای
واقعی آن .اگر این گونه حیلههای نظامی نمایش باشد ،پس
باید حیله «اسب تروا» هم نوعی نمایش محسوب شود که
در تاریخ تاتر یونان هرگز چنین نتیجهگیری نشده است.
اما دالیل نویسنده برای نمونهی دوم ،یعنی نمایشی از
اروپید در دربار ،از نمونه ی نخست هم ضعیف تر است .چرا
که به احتمال زیاد نمایش در دربار ارمنستان اجرا شده است
و نه در دربار ایران )4( .دومن پادشاه ارمنستان خود دستی
در ادبیات یونان باستان و نوشتن شعر و نمایش داشته است.
سوما نمایش بر صحنه یک اثر یونانی ،آنهم به زبان اصلی،
بوده است .چهارمن گروه نمایش مهمان هم از منطقهی

از مادها تا ساسانیان
میتوان بخش اول کتاب را هنر تاتر پیش از اسالم از مادها
تا ساسانیان دانست .در اینجا نویسنده سعی دارد در هر
کدام از این سلسله حکومتها دنبال نشانه های هنر نمایش
باشد.
نویسنده دوران مادها و هخامنشیان را تنها با چند کار روی
سنگ و مجسمه سازی اثبات میکند و به قول خودش
چنین مینمایند که واجد هنر دراماتیک خاص خود بودند.
بعد متوسل به کتزیاس (پزشک دربار اردشیر
دوم/هخامنشیان) می شود .کسی که به قول نویسنده اهل
تحقیق حرفهایش را بیشتر حاصل فانتزی میدانند تا
تاریخ.
اما انگار در دوران اشکانیان مرگ کراسوس نه تنها واقعه
مهم سیاسی محسوب میشود ،بلکه هنر تاتر هم از آن بهره
میبرد:
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از آنجا که «بازیگر» واژه ی جدیدی است و نمی توانسته
حمزه اصفهانی در قرن سوم یا چهارم قمری/نهم یا دهم
میالدی چنین واژه ای را بکار گرفته باشد .این نقل قول
برای نگارنده شکبرانگیز گشت و کنجکاو تا اصل نوشته ی
حمزه اصفهانی را بیابد و بخواند .با شگفتی دیدم که اصل
مطلب چنین است :در خانهء او (خسرو پرویز)  3000زن
آزاد ،و  12000کنیز برای آوازخوانی و خوشگذرانی و اقسام
خدمتها ،و  6000تن نگهبان بودند ،و در اصطبل او 8500
اسب خاص …” ()6
هملنطورکه مالحظه میکنید در این نسخه هرگز کلمهی
بازیگر یا واژهای نزدیک بدان بکار نرفته است .حال جای
پرسش است که نقل قول مذکور دکتر جنتی عطایی از کجا
آمده است؟ احتمال میرود که خود وی هم از جایی این
نقلقول را آورده بدون آنکه اصل کتاب خوانده باشد(.؟)
جالب اینکه این نقل قول برخالف اکثر نقل قولها بدون
ذکر منبع در کتاب آمده است.
باز از همه مهمتر ذکر نام هنرمندان دوران ساسانیان از باربد
تا نکیسا و رامتین است که هیچکدام از ان هنرمندان در
عرصه ی هنر نمایش فعال نبودند .اینها همگی در بخش
موسیقی و بعضا در هنر رقص و رامشگری در خدمت دربار
بودند .بهمین خاطر برخالف نظر نویسنده/جنتی از حضور
این افراد نمیتوان پی به وجود هنر نمایش و هنرمند نمایش
در دربار نشانی یافت .البته نویسنده بیشتر الحان
موسیقیایی آن دوران همچو «مویه زال»« ،هفتخوان»،
«کین سیاوش» و … را ترجمان موسیقیایی نمایشنامه
های آن دوران میداند .اما شگفتا که نویسنده از خود
نمیپرسد چطور این الحان و نامهای کامل آن و
موسیقیدانهای دربار ،همگی ثبت تاریخی شده اند ،اما یک
نسخه از همین نمایشنامه ها و نویسندگان آنها یا بازیگران
آن دوران در دست نیست! مضاف بر اینکه نامگذاری الحان
موسیقی میتواند دالیل مختلف داشته باشد و نه الزامن
متاثر از یک نمایش یا صحنه دارماتیک .موسیقی بیشتر
متاثر از طبیعت ،تصادف و حس لحظه بوده است تا ادبیات
نمایشی .وگرنه نام دستگاهها و گوشههای موسیقی فعلی ما
با تناقض منطقی روبرو میشود .چون در هیچکدام از انها
نشانی از درام و ادبیات و حتی اساطیر به چشم نمیخورد.
در این قسمت از کتاب ،از فهرست جالبی از »غالم خسرو
قبادان در ارتباط با هنر میمیک (ص ،)22 .سخن به میان
آمده که من اصل سند را نیافتم .همانطور که چیزی در
باره ی شخصی به نام بیلی  Baileyنیافتم که انگار گزارشی

(ژازن-لیدیه) می آمدند که بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و
سیاست امپراطوری یونان/روم بودند.
اما مهمترین ایراد بر نتیجه گیری جنتی عطایی ،این نکتهی
مهم است که اگر هم نمونههایی از وجود یک نمود هنری
در یک تمدن دیده شود ،هنوز نمیتوان آن را تداوم ،عادت
و تعلق فرهنگی آن تمدن دانست .برای همین هم ما در
بررسی تاریخ تاتر ایران بیش از چند نمونه و مثال که آنهم
به تعبیر و تفسیر آلوده هستند ،چیز دیگری نمیبینیم.
همچنین بد نیست دو نمونهی دیگر از کتاب آقای جنتی
بیاوریم تا نکته ی مهمی را از قلم نیفتاده باشد؛
 -1ظاهرا گزنفون مورخ مشهور در ایران از دور شاهد عدهای
بوده که به تماشای امری تجمع کردهاند .گرچه جنتی
عطایی از گزنفون گله میکند که چرا کمی جلوتر نرفته تا
دقیق ببیند مردم چه چیز را تماشا میکردند ،اما خود نتیجه
می گیرد که این خود نشانه ی نمایش در همان دوران است.
زیرا گرنفون بر تماشای عده ای بر امری تاکید کرده است
 -2فردریش ساره ( )Friedrich Sarreخاور شناس
آلمانی در کتاب خود ( )5عنوان می کند که „وقتی پیسی
از یونانیان در حضور ایرانیان نمایش دادند ،ایرانیان
هیچگونه استقبال و رغبتی نسبت به آن نشان ندادند”.
جنتی عطایی دلیل چنین نقل قولی از ساره را دلیل وسعت
دامنهی هنر ما ایرانیان میداند .این هم یکی از
نتیجهگیرهای عجیبی است که نویسنده ارایه میدهد .اما
نویسنده به این نتیجه نمی رسد که شاید بیتوجهی مردم
آن زمان نسبت به تاتر یونانی دالیل دیگری چون غریب
بودن نوع هنر باشد.
عاقبت در فصل مربوط به دوران پیش از اسالم میرسیم به
دوران ساسانیان .این بخش نسبت به بخش های قبلی
اندکی مفصلتر نوشته شده است.
نخستین نشانهی نمایش در دوران ساسانیان را نویسنده از
قول تاریخ دان یونانی ،آمین مارسلن ،مراسم عزاداری یکی
از نجبا در دربار میداند که در آن رقص اجرا میشده است.
اگرچه رقص هم از هنرهای پایهای و آغازین محسوب
میشود و پیوندی بنیادی با هنر نمایش دارد ،اما اگر در
دوران ساسانیان تاتری وجود داشته ،باید مستقل شده باشد
و نمیتوان هر رقص و مراسمی را به پای نمایش/تاتر نوشت.
در کتاب از قول حمزهی اصفهانی گفته میشود„ :خسرو
پرویز سه هزار زن داشت و دوازده هزار کنیز ساز زن و بازیگر
…”.
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( )7با سپاس از داریوش بینیاز که نسخهی پایانی این
نوشتار را خواندند و چند نکته را به نگارنده گوشزد کردند.

از سفر برخی چینیها به ایران پیش از اسالم ،ارائه داده
است .بدون بررسی دوباره ی این منابع نمیتوان دقیقا به
درستی تفسیر نویسنده دست یافت و یقین حاصل کرد.
در اینجا بخش نخست بررسی کتاب بنیاد نمایش در ایران
را پایان میدهم و امیدوارم بخش دوم را که به دوران پس
از اسالم اختصاص دارد را هم به زودی مهیا کنم)7( .

( )1البته کتاب با ارزش «ادبیات نمایشی در ایران» اثر
جمشید ملکپور هم به تاریخ تاتر پرداخته است اما این
کتاب ،همانطور که از نامش پیداشت ،بیشتر ادبیات نمایشی
را مورد توجه قرار داده است و فقط از دوران قاجار تا سال
 1357را در بر میگرد.
( )2ادیپوس شاه ،آنتیگون و زنان تروا نمونه هایی از این
نمایشنمه ها هتند که به نوعی به ظلم و ستم و خطاهای
جبران ناپذیر در آن سرزمین (یونان) اشاره دارد.
/Natya
Shastra
شاسترا
ناتیا
()3
https://fa.vvikipedla.com/wiki/Natya_Sh
astra
( )4این احتمال را بهرام بیضایی نیز در کتاب «نمایش در
ایران» (ص ) 39 .تایید میکند .همچنین بنگرید به کتاب
«تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم» اثر دکتر احمد تفضلی
در صفحه .75
( )5هنر عتیق ایران ersienP alten unst desK ieD

( )6تاریخ پیامبران و شاهان (تاریخ سنی ملوکاالرض
و االنبیاء) ،اثر حمزه بن حسن اصفهانی ،ترجمه دکتر
جعفر شعار ،نسخه پی دی اف شده توسط تاریخ ما.
ص.58 .
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انسانی که میخواهد چهرهاش را و جامهاش را عوض کند:
تراژدی – کمدی این زمان پیوسته از این بازی تغییر چهره
یا لباس بهره میگیرد.
مذهب ،در این زمان و در ادبیات اندیشهها ،جایگاه
ویژهای دارد و در رابطه با مسائل مذهبی و ایمان در این
دوره ،سه جریان عمده حضور دارند .جانبداری مذهبی ،گواه
کشمکش دایمی میان نیروهای کاتولیک ،پروتستان و
اومانیسم مسیحی است که در جست و جوی دستیابی به
مفاهیم جهانشمولی برای آشتی و مماشات مذهبیاند .در
این میان" ،لیبرتیناژ( "4لیبرتینسم) یکی از این مقولههای
تازهای است که خواهان حق آزادی اندیشه است و تفسیری
از جهان را ارائه میدهد که از الگوهای مذهبی سنتی فراتر
میرود.
هم زمان با این واکنشها و اندیشههای مذهبی ،در تمام
سده هفدهم تفکر لیبرتیناژ به گونه غیر قابل اغماض همه
جا را فرا میگیرد .این اندیشه از فلسفه اپیکور (270-341
پیش از میالد) فیلسوف یونانی میآید و یک مفهوم مادی
از جهان را ارائه میدهد .اپیکور که خود تحت تأثیر فلسفه
دموکریت است ،فلسفهاش را در روزگاری دشوار و
درهمریخته سامان داد و نظامی را آفرید که به مردم اجازه
میداد دیگر در ترس نباشند ،به ویژه ترس از خدا و مرگ.
هواداران این جریان ،فلسفه خود را از اپیکور (– 270
 341پیش از میالد) میگیرند که همه جهان را مادی
میبیند .در این شرایط ،عملکرد جهان بر اساس قانون ماده
است .برای درک بیشتر جهان ،انسان میباید از ابزار خرد
خویش بهره گیرد و نیازی به توضیح خداوند ندارد .بنابراین،
لیبرتنها اغلب بیخدا و آتهاند.

رحمت بنی اسدی
لیبرتَنها ،نخستین آتهایستها

"قفل" اثر ژان اونوره فراگونارد 1777 -
سده پرآشوب هفدهم در فرانسه ،دوران گذار از تضادها
و نیز روزگار تنوع اندیشههاست و از این رو ،ادبیات این
دوره ،از حیث اندیشه چند وجهی است .ادبیات ،آنگاه که
درگیر خصومت و جنگهای مذهبی میشود ،اغلب آهنگ
جدل دارد و صدای خشونت آن بلند است و این اغراق از
ویژگی سبک باروک است .اما آنگاه که ادبیات رنگ فلسفی
میگیرد ،ادبیات تعقلی و میانهرو میشود که از هنر زندگی
و حکمت میگوید.
انسان در آغاز سده هفدهم با شرایط و موقعیت
درهمریخته ،زیر و رو شده از دگرگونیهای پیدرپی رو به
روست .این تکانهای دایمی است که اندیشه و قدرت تفکر
را به او میبخشد :جهان در حال بازسازی خود است .هیچ
چیز نهایی نیست .هیچ چیزی ثابت نیست .همه چیز بدون
انقطاع در حال تغییر است .همه چیز دگرگون میشود .همه
چیز در حال حرکت است .جنبش پادشاه است :و این
جنبش در معماری "بِرنَن ،)1598 – 1680("1در موسیقی
"مونتوِردی )1567 -1643( "2یا در نقشهای گوناگون
عربی – اسالمی 3تبلور و تحقق مییابد.
این نظریه ،طعم و سلیقه انسان عصر "باروک" را
تعریف می کند .سلیقه انسانی که مانند تصویری از جریان
آب روان است یا مانند آتش به اشکال عجیب شعله میکشد.

لیبرتیناژ و "لیبرتن"5از کلمه التین لیبرتینوس 6به
معنی بردهای است که آزاد میشود .اما این اصطالح خیلی
زود ،با مفهوم دینگریزی ارتباط یافت و در واقع ،در روزگار
بِلِز پاسکال ،در سده هفدهم ،این واژه بیشتر تعیینکننده

1

Libertin

5

2

Libertinus

6

Bernin
Monteverdi
3 Arabesque

Libertinage

4
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سود برد .انسان با تالش خود ،میتواند خود را بر روی زمین
خوشبخت سازد .در این شرایط ،هدف آدمی و وظیفهاش
باید جست و جوی شادی و لذت باشد ،اما میان این شادی
و لذت از جهان و عقل و خرد میباید تعادلی برقرار شود.
لیبرتن همواره از جسم و روان خویش راضی است.
ستایشگر زیباییهای طبیعت و هنر است.
جریان لیبرتن در تمام طول سده هفدهم در همه
زمینهها حضور دارد .از نمایندگان برجسته این جریان
میتوان از پییر گاسندی )1592 – 1655( 1ریاضیدان،

فردی بود که از تمام آموزههای دینی خود را رهانیده است.
به عبارت دیگر ،کسی که به آزادی اندیشه باور دارد.
"لیبرتیناژ" در قرن هجدهم مفهوم اخالقی یافت و در
بزرگترین دانشنامهای که دیدرو فیلسوف بزرگ فرانسوی
تدوین کرد ،این واژه معنای دیگری پیدا کرد و آن عبارت
بود از" :تسلیم شدن به غریزهای که ما را به لذتهای حسی
میرساند ".در فرهنگ لغت امروزی ،این واژه بار منفی دارد
و به معنی هرزگی ،بیادبی ،الواطی و لوطیگری و عیاشی
است ،اما در گذشته مفهوم دیگری داشته است .مقوله
مربوط به لیبرتیناژ در ادبیات ،شامل دو موضوع است :در
مرحله نخست به کسی اطالق میشود که تعصب و دگم را
زیر سئوال میبرد و از یک اندیشه آزاد دفاع میکند (یا

فیلسوف ،الهیاتشناس و ستارهشناس فرانسوی و نویسنده
اثر "زندگی و مرگ اپیکور( "2چاپ شده به سال ،)1647
گابریل نوده ، )1600 – 1653 ( 3دانشمند و آزادیخواه،
نظریهپرداز فرانسوی و مؤلف کتاب "ستایش از چهرههای
بزرگ مظنون به سِحر و جادو( " 4انتشار در  ،)1625ال موت
لووایه )1588- 1672(5فیلسوف و مورخ فرانسوی و صاحب

آزادی روان) و در مرحله دوم ،آنچه که امروز به ما رسیده
است عبارت از آزادی از عادات و قراردادهاست و نظر به
کسی دارد که خود را آزاد از هر حد و مرز و هر نوع اخالق
و مذهب میداند ،نگاهش همراه با یک فلسفه به جهان است
و آزادی توام با نوعی ظرافت فرهنگی و ادبی و هنری را
میخواهد.

کتاب "گفتمان ،رسالهها و گفتوگوها "6نام برد که در آن،
زندگی و اعمال مذهبی به چالش کشیده میشود .واژه مدارا
و تحمل ،برجستهترین واژه اندیشمندان "عقالنی" این دوره
است
از شاعرانی و رماننویسان این جریان میتوان از تئوفیل
دو ویو ،سنت– امان ،تریستان لِرمیت یا سیرانو دو برژراک
یاد کرد که اغلب از هزل – سالح ادبیات اعتراضی سنتی -
بهره میگیرند .همچنین از شاعران دیگر مانند دمیان
میتون ) 1618 – 1690( 7شاعر ترانههای ضد سنتهای
اجتماعی و مذهبی ،بارون دو بلو.) 1605- 1655 (8یا کلود
لو ُپتی )1638 – 1662 (9شاعر شعرهای «منافی عفت» را
میتوان نام برد.

زیر سوال بردن تشکیالت سیاسی و اجتماعی
لیبرتنها همچنین جامعه و دستگاه سلطنت را به
عنوان ستون دین زیر پرسش میبردند .آنها به امتیازاتی
که بعضی انسانها از بدو تولد دارند ،معترضاند و خواهان
جامعهای هستند که شایستگی انسانها در آن قانون شود.
رؤیاهایشان ایجاد یک توافق همگانی میان انسانهاست .بر
این باورند که برای اداره امور جهان باید ارزشهای
قراردادی ،جایشان را به ارزشهای حقیقی و پایدار دهند.
آرمان اینان برقراری آزادی و عدالت است.

عوارض لیبرتیناژ

فلسفه شادی و لذت

لیبرتن بودن ،یعنی مذهب را به زیر سئوال بردن و نیز
غالباً از دستگاه سلطنت انتقاد کردن است ،کاری که در آن
زمان خطرات زیادی به همراه داشت .در سده هفدهم

اخالق و فلسفه سنتی مبتنی بر پارسایی مورد انتقاد
لیبرتنهاست .آنها با انکار خدا ،معتقدند که باید از
هستای که به انسان اعطا شده است ،یعنی هستی دنیوی
1

5

2

6

La Mothe Le Vayer
Discours, Traités et Dialogues
7 Damien Miton
8 Baron de Blot
9 Claude Le Petit

Gassendi
(به التین)De vita et moribus Epicuri
3 Gabriel Naudé
4 Apologie pour les grands personnages soupçonnés de
magie
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مشکل نویسندگان نشر آثارشان است ،همچنان که برای
سیرانو دو برژراک این تجربه تلخ وجود داشت .گاه منجر به
دستگیری ،محاکمه و محکومیت میشود .زندان منتظر
لیبرتنهاست و این کمترین مجازات است .تئوفیل دو ویو
از محکومیت به مرگ میگریزد .در سال " 1619وانی نی"
فیلسوف ایتالیایی یکی از پایهگذاران این جنبش ،در شهر
تولوز به مرگ محکوم و سوزانده میشود .در فاصله سالهای
 1610تا  ،1698پنج نویسنده به اتهام ارتداد به مرگ
محکوم میشوند .
روحانیون نیز بیکار نیستند و کتابهای زیادی را در
تقبیح و رد نظرات لیبرتنها منتشر میکنند .آنها تمام
کوشش خود را به کار میبرند تا با بدنام و لکهدار کردن و
زدن برچسبهایی مانند فاسد خواندن ،عیاش و هرزه بودن
به واژه لیبرتن ،این جریان را از میان به در ببرند .به طور
کلی ویژگیهای لیبرتیناژ را میتوان را به این شرح دانست:
.
تمایل به آزادی اندیشه دارد.
•
• جنبش مهم در درون روشنفکران بورژوازی است.
( نخبگان صنعتی)
• هرنوع تعصب و دگم مذهبی را رد می کند.
• پیشداوری و ناآگاهی در باره دادههای تاریخی را
قبول ندارد.
• آداب و زندگی خیلی ساده را میپذیرد.
• روحیه انتقادی دارد و به همه چیز شک میکند.
• لیبرتن" .آته " و بیدین است.
• شکگراست و تردید پایه جست و جویش است.
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نوامبر  1956با خونریزی و کشتار سرکوب گردید  .ناگی
دستگیر و درسال  1958به عنوان "ضد انقالب" اعدام شد.
پیتر استرهازی در چنین دوره ای از تاریخ مجارستان
کودکی خود را سپری کرد  .او در  14آوریل  1950در
بوداپست به دنیا آمد  .نام او به تنهایی بیانگر خاستگاه
اشرافی خانواده اش است  .خانواده استرهازی ثروتمندترین
خانواده آریستوکرات مجارستان محسوب میشدند که پس
از استقالل حاکمیت کمونیست های طرفدار مسکو
( ،)1948در سال  1951از آن ها سلب مالکیت شد .آن ها
را از امالکشان بیرون راندند و به دهکده ای کوچک تبعید
کردند .خانواده استرهازی شش سال سخت را در تبعید
سپری کرد تا آن که یک سال پس از قیام  1956اجازه
یافتند مانند دیگر خانواده های آریستوکرات به بوداپست
بازگردند .البته حاکمان ازهمان آغاز تکلیف همه را معلوم
کردند" :ما امالک را پس نمی دهیم ".
چهل سال بعد  ،پیتر استرهازی خود با صدای بلند فریاد زد
" :من امالکم را پس نمیگیرم!" و این جمله در مجارستان
تبدیل به شعر فکاهی عامیانه ای شد که بر سر زبانها افتاد
 ،وسعت امالک استرهازی ها – اگر به آنها برگردانده می
شد – آن قدر بود که می توانست کشور کوچک جدیدی را
در اروپا بنا نهند  ....خانواده استرهازی در شمار کاتولیک
های محافظهکار محسوب می شدند و پیتر از جمله معدود
مجارهای همنسل خود بود که تحصیالت ابتدایی را در
مدرسه کاتولیک گذراند و اجرای مراسم مذهبی"قربانی
مقدس" را به زبان التین آموخت .او فارغ التحصیل رشته
ریاضیات از دانشگاه بوداپست بود  .در زندگینامه ای از او
آمده که در دهه " 1970برنامهنویس کامپیوتر در وزارت
ذوب فلز و ماشین سازی" بوده است .
پیتر استرهازی نویسندگی را به طور حرفه ای از  1978آغاز
کرد و امروز می توان او را سرآمد نسل جدیدی از
نویسندگان ادبیات پست مدرن مجارستان به شمار آورد .
آثار نخستین استرهازی نشان می دهد که نسل جدید
نویسندگان مجاری که زیر فشار خردکننده یک حکومت
ایدئولوژیک زندگی می کردند توانسته بودند زبان تازه ای را
برای بیان حرف های خود بیابند  .موهبتی که به نویسنده
اجازه می داد آنچه را که می خواهد دربین سطور و با

جالل رستمی

حقیقت ،تا هر وقت و به هر قیمت
(پیتر استرهازی)
روی کار آمدن نیکیتا خروشچف در فوریه  1956و انتقاد
وی از استالین و سیاست هایش  ،کشورهای بلوک شرق را
برانگیخت تا در برابر دیکتاتوری حاکم وابسته به استالین
قد علم کنند .جنبشهای اجتماعی برای دموکراسی و
آزادی به سرعت پا گرفتند .در ژوئن  1956اعتراضات
کارگری لهستان به مجارستان هم سرایت کرد  .در ماه
اکتبر ،دانشجویان بوداپست به پشتیبانی از کارگران
لهستانی تظاهرات کردند و همچنین خواستار دموکراسی،
آزادی و استقالل شدند .این تظاهرات که در بامداد با حضور
دانشجویان درخیابان برپا شده بود  ،در شامگاه تبدیل به
یک قیام مردمی شد و نیروهای نظامی شوروی را که در
پایتخت مستقر بودند وادار به خروج از شهر کرد  .ایمره
ناگی (  ، ) 1896 – 1956سوسیال دموکرات مخالف حزب
کمونیست مجارستان که با قیام مردم همراهی کرده بود و
نفوذ بسیاری در میان آنها داشت دولت جدید کشور را
تشکیل داد  .او نظامی چند حزبی را پایه گذاشت و اول
نوامبر  1956را برای برگزاری انتخابات عمومی تعیین کرد
 .با اعالم خروج مجارستان از پیمان ورشو  ،اتحاد شوروی
تحمل خود را از دست داد و بار دیگر تانک هایش را به
سوی بوداپست روانه ساخت  .قیام مردمی مجارستان در 4
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قابل احترام بود " .شخصیت اصلی رمان موفق استرهازی،
«هارمونی آسمانی» که نوشتن آن نه سال تمام وقت برد ،
همان پدر اوست  .پدری که پدر همه پدرهاست  .پدر
نمادینی که مضمون اصلی بسیاری از رمانهای خانوادگی
از توماس مان به بعد  ...را در بر می گیرد  .پدری که
شخصیت پردازی آن ریشه در متون عهد عقیق دارد".
ارزش آثار استرهازی تنها در وجه سیاسی آنها نیست  ،بلکه
آنها به لحاظ ادبی نیز ارزشمندند  .او تازنده بود به خاطر
نوشته هایش جوایز متعددی در داخل یا خارج مجارستان
دریافت داشت که ذکر همه آنها فهرستی طوالنی را تشکیل
می دهد  .دو رمــان «هارمونی آسمانی» و « نسخه تصحیح
شده» آن ،جزء آثــار معروف ادبی امروز جهان به شمار می
روند .
هارمونی آسمانی با این جمله آغاز می شود" :چه دشواری
نکبت باری است زمانی که انسان واقعیت را نشناسد و دروغ
بگوید " .هارمونی آسمانی رمان تاریخچه خانواده استرهازی
 ،بزرگترین خانواده آریستوکرات اروپا را شرح می دهد که
قرن های متمادی در تاریخ مجارستان و هابسبورگ
(اتریش) حضور و نقش اساسی داشته است  .کتاب پس از
انتشار در مجارستان به صورت یک اثر ادبی با درجهای از
اهمیت ملی شناخته شد  .بخش اول رمان (کتاب اول)
شامل اسطوره ها و قهرمانان افسانه ای باروک و سال شمار
رویدادها و وقایع بیشماری است که در همگی آن ها نقش
"پدر" برجسته است  .بخش دوم درحقیقت اعترافات یکی
از اعضای خانواده استرهازی – یعنی خود نویسنده – است
که این بار در قرن بیستم و تحت شرایط و قوانین یک
دیکتاتوری کمونیستی زندگی میکند .در بخش دوم
سرگذشت سلب مالکیت و تبدیل خانواده ای که روزی
"همه چیز" بود و بعد به "هیچ چیز" تبدیل شد ،به
تصویرکشیده می شود  .سرگذشت خانواده استرهازی میان
آن "همه" و این "هیچ چیز" در نوسان است.
اندکی پیش از انتشار «هارمونی آسمانی»  ،اداره اسناد و
مدارک تاریخی مجارستان سرانجام به درخواست پیتر
استرهازی برای دسترسی به اسناد خانوادگی اش پاسخ
مثبت می دهد  .او برای تکمیل بخش هایی از رمان خود
به این اسناد نیاز دارد  .اما کارکنان اداره به جای اسناد

ساختن اصطحالحات جدید بنویسد  ،بی آنکه اداره سانسور
دولتی آن را دریابد  .استرهازی به سرعت تبدیل به نویسنده
ای مورد پسند مردم شد و کتاب های او به راحتی به تیراژ
های باال دست یافت  ،بی آنکه برای رسیدن به این مرتبه
زحمتی به خود راه داده باشد  .از سوی دیگر  ،انتشار آثار
او به خاطر محتوای ضد حکومتی اش یا محتوایی که
حکومت نمی توانست با آن موافق باشد  ،برای حاکمان وقت
خطرناک می نمود  .ایمره کرتش  ،برنده نوبل ادبیات  ،می
گوید" :برای من قابل باور نبود که استرهازی همیشه راحت
می نشست و بدون هیچ نگرانی قهوه اش را می نوشید .
انگار سفیر اتریش است که این همه از امنیت خود مطمئن
است! او به سادگی مأموران سانسور را با مخفی کردن
مضامین پنهان بین خطوط و جمالت طنزآمیزگمراه می
کرد  .مأموران سانسور قادر به درک این مطالب نبودند و
تنها آموخته بودند چیزهایی را پیدا کنند که قبال به آن ها
دیکته شده بود  .یک مأمور سانسور و تفتیش عقاید نمی
تواند بقهمد که چگونه یک نوشته به ظاهر طنزآمیز به
سرعت می تواند خوانندگان بسیاری را به خود جذب کند
و طرفداران با استعداد یا کم استعدادی را هم بپرورد .
تکوین زبان استعاری در یک نوشته دقیقاً شبیه به راه
انداختن یک انقالب است  .چنین چیزی درنوشته های
استرهازی دیده می شود  .او را به خاطر به کار بردن وسیع
طنز در نوشته هایش با همینگوی مقایسه می کنند .
همچنین در آثار استرهازی می شود اروپای قدیم را با تمام
ویژگیهای فرهنگی اش باز یافت .

رابطه با پدر
یک تراژدی ادبی
کرتش در باره پیتر استرهازی می گوید ":زمانی که تلفنی
با او حــرف می زدم و او به طور خیلی رسمی مرا "آقای
کرتش" خطاب می کرد متوجه می شدم که حتما پدرش
در کنارش حضور دارد  .پدر پیتر برایش فردی با اقتدار و
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فهیمه فرسایی

در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی ،ولی ورق
برگشت؛ فشار بر سلمان رشدی کاهش یافت و جمهوری
اسالمی اعالم کرد ،با وجود معتبر ماندن حکم ،دولت وقت
اجرای آن را پی نمیگیرد .تا آن زمان هیتوشی ایگاراشی،
مترجم ژاپنی «آیههای شیطانی» ،به ضرب گلوله کشته
شده ( ،)1991مترجم ایتالیایی آن در میالن ،با چاقو مورد
ضرب و شتم قرار گرفته و ویلیام نیگارد ،ناشر نروژی کتاب،
ترور شده بود ( 37 .)1993تن از کسانی که در مراسم
سخنرانی عزیز نسین ،نویسنده طنزپرداز ترک ،درباره
برگردان تُرکی رمان در هتلی در سیواس ترکیه گرد هم
آمده بودند ،نیز در اثر به آتش کشیده شدن آن ،جان
باختند.

به یاد روزی که درهای نمایشگاه کتاب فرانکفورت به
روی جمهوری اسالمی بسته شد
هفتاد وسومین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت
که از  28مهر تا  2آبان  20 - 1400تا  24اکتبر 2021
برگزار میشود ،برابر است با سیام سال رویداد
جنجالبرانگیز دعوت ایران برای شرکت در چهل و سومین
دورهی آن؛ دعوتی که با اعتراض شدید اغلب نویسندگان و
رسانههای آلمان روبرو و سرانجام هم بهطور رسمی پس
گرفته شد .این نخستین و آخرین بار در طول فعالیت
نمایشگاه بود که دستاندرکاران آلمانی ناگزیر شدند ،عذر
یک کشورِ خواهان شرکت در آن را بخواهند.

اعتراضهای گسترده و روابط اقتصادی با ایران
در آغاز سال  1992روزنامهی سراسری تاگستسایتونگ ـ
تاتس چاپ برلین ،همراه با چند روزنامهی اروپایی دیگر،
یک کارزار همبستگی بینالمللی با سلمان رشدی از راه
نگارش نامه به او بهراه انداخت .دهها نویسنده از سراسر
جهان به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و با نوشتن نامهای
از نویسنده «آیههای شیطانی» پشتیبانی کردند .گونتر
گراس ،مارگارت آتوود ،ایلزه آیشینگر ،رالف جیوردانو ،نادینه
گوردیمر ،کازو ایشیگرو ،پل تروکس ،یوهانس ماریو زیمل و
نگارنده این جستار  ...از جمله این نویسندگان بودند** .
همزمان در گستره اقتصاد و سیاست ،ولی ساز و کار دیگری
عمل کرد و شکل گرفت که شالوده آن در گفتو گوهای
دوجانبه میان وزرای خارجی وقت آلمان و ایران طرحریزی
شد و واکنشهای مخالف و موافق بسیاری را برانگیخت .در
چنین فضای پرتنشی که برخی از رسانههای آلمان از
„پاگیری روابط و مناسبات دموکراتیک“ در ایران خبر
میدادند ،مدیریت نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت،
چندین غرفهی عریض و طویل را در اختیار ناشرانِ اغلب
پیرو و مبلّغِ سیاستهایِ فرهنگکُش جمهوری اسالمی قرار
داد تا در صحنهای بینالمللی ،قَدرقدرتی مناقشهناپذیر خود
را به نمایش بگذارد .مقاله زیر که در تاریخ  11اکتبر 1991
در روزنامه «تاتس» منتشر شد ،در رابطه با این رخدادها
نگاشته شده است.

حکم مسئلهساز
فرمان قتل سلمان رشدی ،نویسنده بریتانیایی هندیتبار،
از سوی آیتاهلل خمینی که خشم و انتقاد فرهنگسازان
آلمانی را برانگیخت ،دلیل اصلی رد دعوت رسمی مسئوالن
نمایشگاه بود .مسلمانان دوآتشهای که قصد جان رشدی را
داشتند ،ادعا کردند که او در «آیههای شیطانی» ،موازین
اسالمی را زیر سئوال برده ،به مقدسات مسلمانان توهین و
“احساسات آنان را جریحهدار“ کرده است .با آن که
نویسنده ،بارها از مسلمانان جهان پوزش خواست ،ولی
متولیان “اسالم راستینِ“ جمهوری اسالمی همچنان بر
اجرای فتوای خمینی که روز  14فوریه  1989صادر شد ،پا
فشردند و برای کسی که رشدی را میکشت ،جایزههای
کالن تعیین کردند .در سال  2005سید علی خامنهای،
رهبر فعلی ایران که در آن زمان هنوز به مقام آیتاللهی
نرسیده بود ،حکم خمینی را غیرقابل تغییر خواند.
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ـ انتشارات امیرکبیر ،دومین ناشر بزرگ تهران،

با وجود این باید از تصمیم مدیریت نمایشگاه کتاب
فرانکفورت که سرانجام دعوت خود از ایران را برای شرکت
در چهل و سومین دورهی آن پس گرفت ،استقبال کرد ،هر
چند این تصمیم بسیار دیر و در پی اعتراض نویسندگان،
ناشران و فرهنگسازان دموکرات آلمانی بهناگزیر اتخاذ شده
است .هلموت فُن در الر ،یکی از مسئوالن نمایشگاه ،ولی
هنوز هم عصبانی است و با تاسف میگوید که جوابکردن
ناشران ایرانی ،به «پویایی زندگی معنوی ما» خدشه وارد
میآورد .با این که سیاست کجدار و مریز دستاندرکاران
نمایشگاه و مدافعان آن با شکست روبرو شده ،با این حال
فُن در الر متاسف است و ادعا میکند که منتقدان به حضور
ایران در نمایشگاه ،از چند و چون امور بیاطالع بودند و
همکاران او ،نه بنگاههای نشر وابسته به حکومت ایران ،بلکه
ناشران مستقل ایرانی را برای معرفی تولیدات خود دعوت
کردهاند .فُن در الر با عصبانیت به رولف مایکلئیس که در
روزنامهی معتبر «دیتسایت» مقالهای در انتقاد از سیاست
مدیران نمایشگاه منتشر کرده ،حمله میکند و نوشته او را
در گفتوگویی با هفتهنامه اتحادیهی ناشران آلمان
(بورزنبالت « )Börsenblattننگ روزنامهنگاری»
میخواند؛ به دلیل این که «نویسنده حتی به خودش زحمت
نداده از مسئوالن بپرسد ناشران دعوتشده که همگی
مستقل هستند ،چه شناسنامهای دارند».
برای اطالع آقای فُن در الر که ظاهرا خود از چند و چون
کارنامهی مهمانان ایرانی نمایشگاه بیخبر است ،به چند
مورد اشاره میکنم:

مؤسسهای دولتی و متعلق به «سازمان تبلیغات اسالمی»
است که از سوی یکی از بانفوذترین روحانیون ایران ،آیتاهلل
جنتی ،اداره میشود.
ـ سروش ،ارگان رسمی «صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران» است که برادر هاشمی رفسنجانی ،نخست وزیر وقت،
ریاست آن را بر عهده دارد.
ـ سرویس کتاب جهان سوم ،نیز یکی از نهادهای دولتی
است که وظیفه اصلی خود را «صدور انقالب اسالمی به
جهان سوم و به همه عالم" اعالم کرده است.
در این میان البته نام دو یا سه ناشر تازه پاگرفته و ناشناخته
(مثل نی و زالل) هم در فهرست دعوتشدگان گنجانده
شده که میتوان این امر را به عنوان بخشی از توافق میان
حجتاالسالم خاتمی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،و پتر
وایدهاس ،مدیر نمایشگاه کتاب فرانکفورت ارزیابی کرد؛
بدون این “پوشش ناوابستهنما“ ،حضور ناشران جمهوری
اسالمی در این دوره نمایشگاه به سختی قابل توجیه بود:
ترفندی قدیمی که ثمری هم به بار نیاورد .هرچند آقای
وایدهاس از این طریق توانست وانمود کند که "حسن نیت"
دارد و دعوت از ایران تنها در جهت «کمک به روشنفکران
ایرانی و کسانی که از سوی آلمانیها آموزش دیدهاند» ،بوده
است .گویا این افراد به هلموت فن در الر گفته بودند« :شما
آلمانیها ،ما را اینجا آموزش دادهاید و حاال رهایمان
میکنید .ارتباط ما با جهان و رویدادهای آن قطع شده
است» (تاتس ـ 27سپتامبر .)1991ناگفته نماند که
استدالل طرفداران حضور جمهوری اسالمی در نمایشگاه
کتاب هم بر همین منطق بنا شده است.

 بنگاه نشر چند رسانهای اطالعات ،از سوی آخوندیبه نام حجتاالسالم دعایی سرپرستی میشود که مستقیم
به دستور آیتاهلل خمینی به این سمت منصوب شده است.
گروه رسانهای اطالعات ،بهطورکلی به نهادی دولتی به نام
“بنیاد مستضعفین“ تعلق دارد که از سوی وزیر پیشین
سپاه پاسداران اداره میشود .یکی از نشریات این بنگاه،
روزنامه اطالعات که روزانه منتشر میشود ،بارها فتوای
خمینی برای قتل سلمان رشدی را به چاپ رسانده و از آن
حمایت کرده است.

اما آیا واقعاً پشتیبانی از روشنفکران ایرانی (و نه مبلغانِ
اسالم دولتیِ جمهوری اسالمی) در این میان مطرح بوده
ِ
است؟ آیا حتی یک صفحه از آثار دگراندیشان ایرانی در
بنگاههای انتشاراتی یادشده در باال منتشر شده است؟ آیا
"تبادل نظر و فکر با ایران" ،دیدگاهها و تامالت «روشنفکران
آموزشدیده از سوی آلمانیها» ،و سایر دگراندیشان ایرانی

178

شماره 22

آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ

اسالمی شرکت خود در این رویداد فرهنگی بینالمللی را به
عنوان تأییدی بر سیاستهای تضییقی و تسلیم "جهان
غرب" در برابر قدرت بی چون و چرای خود تفسیر و تبلیغ
میکرد؛ امری که به آنان امکان میداد ،عرصه را بیش از
پیش بر فرهنگسازان و دگراندیشان ایران تنگ و هرگونه
اعتراضی را در نطفه خفه کنند.
تاثیر چنین سیاستی میتواند حتی دامن نویسندگان و
هنرمندان ایرانی در تبعید را هم بگیرد .از هنگامی که گفتو
گوهای دوجانبه میان وزرای خارجی آلمان و ایران آغاز
شده ،اغلب رسانههای آلمانی تنها دربارهی از سرگیری روند
„عادیشدن وضعیت“„ ،گشایش فضای آزاد“ و „پاگیری
روابط و مناسبات دموکراتیک“ در ایران خبر میدهند.
میخواهند که ایرانیان تبعیدی به ایران برگردند ،چون گویا
خطری جان ،جسم و آزادی آنان را تهدید نمیکند .به
پناهجویان حتی نوید داده میشود که اگر از اعمال گذشته
خود „ابراز پشیمانی کنند“ ،میتوانند بی خوف و ترس در
ایران در صلح و صفا به زندگی ادامه دهند .ظاهراً بستن
قراردادهای میلیاردری با ایران که چندی پیش صورت
گرفت ،آلمانیها را به کشف "تغییرات دموکراتیکِ بسیاری
در جامعه ایران" راهبر شده است و در پی آن،
دستاندرکاران نمایشگاه خواستهاند ،حاال که بازار روابط دو
دولت در سطح اقتصادی دوباره گرم شده ،مناسبات دو
کشور در گستره فرهنگی را هم با دعوت ایران برای شرکت
در نمایشگاه کتاب" ،عادی" کنند؛ حسابی که اشتباه از آب
درآمد.

را دربرمیگیرد ،یا تنها لطفی است در حقّ کارگزاران
جمهوری اسالمی؟
هنگامی که پتر وایدهاس برای مذاکره با مقامات اسالمی (و
نه با "ناشران مستقل") در ایران بهسر میبرد ،شهرنوش
پارسیپور ،نویسنده پرآوازه ایران ،به اتهام این که
"ارزشهای اخالقی ـ اسالمی جامعه" را به خطر انداخته
است ،دستگیر شد .پارسیپور ،در یکی از داستانهایش با
عنوان «زنان بدون مردان» ،به زندگی پنج زن از اقشار
مختلف و با پیشینههای گوناگون پرداخته بود که به طور
اتفاقی با یکدیگر آشنا میشوند و تصمیم میگیرند در
خانهای بدون مردان زندگی کنند .یکی از این شخصیتها
در گفتوگویی ،سنّت حفظ بکارت نزد دختران جوان را به
سخره میگیرد .ظاهراً برخورد این شخصیت ،دلیلی
محکمهپسند برای دستگیری نویسنده اثر بوده است.
در همان روزها" ،برخی از مادران شهدای انقالب" به
تحریریه مجله ماهانه «گردون» حمله بردند و با چوب و
چماق به جان اسباب و وسایل محل کار روزنامهنگاران
افتادند .دلیل؟ :طرح روی جلد مجله که در آن شماره به
موضوع بهروز تبعید و مهاجرت پرداخته بود و در کنار زنی
سیاهپوش پشت میلههای زندان ،هواپیمایی را نشان میداد
که در آسمانی روشن و آفتابی در حالی که چند نفر به
بالهای آن آویزان شدهاند ،به سوی افق در پرواز است.
یک رویداد دیگر هم در همان اوان رخ داد :تمام نسخههای
مجلهی ادبی "بهترینها” از کیوسکها و غرفههای
روزنامهفروشیهای تمام شهرهای ایران جمعآوری شد؛ به
این دلیل بی پر و پایه که در آن نقدی همهسویه بر کتابی
منتشر شده بود که در بازار یافت میشد.
الزم به شرح نیست که چنین رویدادهایی ،بخشی از زندگی
فرهنگی روزمره در جمهوری اسالمی را تشکیل میدهد .آیا
پتر وایدهاس و همفکرانش میتوانند ،حتی اگر بخواهند ،با
دعوت از ناشران دولتی از روشنفکرانی که نه تنها آثارشان،
بلکه جان و آزادیشان هم در جمهوری اسالمی در خطر
است ،پشتیبانی کنند تا آنها احساس نکنند که “رابطهای
با جهان و رویدادهای آن“ ندارند؟
نه .آنچه عاید مسئوالن نمایشگاه میشد ،در جهت خالف
"حسن نیتِ" ادعایی آنان ،شکل میگرفت .چون جمهوری

 ...با این حال باید از تصمیم مدیریت نمایشگاه استقبال
کرد ،هر چند ایران بیدرنگ به عنوان تالفی ،حضور ناشران
آلمانی در نمایشگاه کتاب تهران ( )1991را ممنوع اعالم
کرد.

* این مقاله برگردان آزاد و کوتاهشده نوشتهای با عنوان «...
 »Dennoch begrüßenswertاست که در  11اکتبر
 1991در روزنامه سراسری «تاتس» منتشر شد.
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** تحریریه روزنامه تاتس از فهیمه فرسایی که تا آن هنگام
دو رمان به زبان آلمانی منتشر کرده بود و به عنوان منتقد
ادبی با نشریات آلمانیزبان همکاری میکرد ،خواست که در
این کارزار شرکت کند .عنوان نامه او خبر ولی کمتر خبر از
پشتیبانی میداد« :آقای رشدی ،به سختی میتوانم با شما
ابراز همبستگی کنم» .لینک زیر برگردان آن به فارسی است
که در پنجم فوریه  1992در "تاتس" منتشر شد:
https://www.radiozamaneh.com/433196/
)
پس از اعالم پایان کارزار ،سلمان رشدی نامهای به انگلیسی
که برگردان آلمانی آن در شمارهی  18آوریل  1992در
"تاتس" به چاپ رسید ،نوشت و به انتقاد فهیمه فرسایی
پاسخ داد .او در ابتدای نوشتهی خود از اعضای تحریریه به
خاطر ابراز پشتیبانی از او تشکر کرد .نویسندهی رمان
"بچههای نیمهشب "در این نامه همچنین از نوشتههای
نادینه گوردیمر ،کازو ایشیگرو ،پل تروکس و یوهانس ماریو
زیمل نام برد و نوشت« :و شاید از همه صمیمانهتر ،از فهیمه
فرسایی تشکر میکنم که تاکید کرده ،حمله به من و به
کار من ،تنها گوشهای از پیکاری بوده در کل جنگی
بزرگتر ».
رشدی در ادامه مینویسد« :حاال اگر باید چیزی در مورد
موضوعی که دربارهاش زیاد گفته شده ،گفت ،آن همین
جنگ بزرگ است .فهیمه فرسایی در مقالهی خود انتقاد
کرده که من از دیگر نویسندگان دفاع نکردهام؛ از سایر
هنرمندان ،تبعیدیان ،زندانیان ،شکنجهشدگان و نیز کسانی
که کشته شدهاند .در واقع ولی من حتی از پیش از فتوای
خمینی کوشیدهام با صدایی رسا بگویم که امروز در جهان
مسلمانی ،پاسبانان فکری قدرت گرفتهاند و نه تنها در
دنیای مسلمانی؛ که بگویم تالش برای محدود کردن آزادی
تخیل ،آزادی تفکر و باورهای متفاوت افزایش یافته است.
من این نکته را در هر فرصتی که دست داده ،گفتهام و بعد
از این هم همین کار را خواهم کرد».
رشدی ،پس از آن در  13ژوییه  1994خود کارزاری در
پشتیبانی از تسلیما نسرین ،نویسندهی بنگالدشی ،که از
سوی مسلمانان بنیادگرا به دلیل نگارش رمان "انتقام"
تهدید به مرگ شده بود ،بهراه انداخت و در نامهای او و

اثرش را مورد پشتیبانی قرار داد .فهیمه فرسایی هم در
نامهای خطاب به نسرین از او دفاع کرده است.
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چه کتاب خوبی در این روزها خواندهاید؟

این سؤال را با تنی چند از دوستان در میان گذاشتیم .پاسخها را در این بخش میخواین
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در تودهی مردم ما به یک عارضه تبدیل شده است .مردم
آواره و خانهبهدوش شدهاند ".و چند سطر بعد تأکید میکند
که این را از "زاویهی دید یک پزشک" میگوید.
چنین چیزی در ارتباط با این موضوع بسیار جالب است،
پنداری که خانهبهدوشی در معنایی کلی نوعی "بیماری"
است.
این خانهبهدوشی در رمان "جوان خام" را باید در معنایی
وسیع دید .نوعی انشقاق و دوپارگی و آوارگی ذهنی .چرا
که شهروند روسیه در فضای این رمان ،تمام تکیهگاههای
کهن را از دست داده است .
مسئله در اینجا از طریق ماکار که آدم خداپرستی است به
"خدا" نیز گره میخورد .یعنی ما ،نهایتا از طریق او ،ارتباط
خانواده ،جامعه ودین را همزمان میبینیم .خدای ماکار،
وظیفهای را که قرار بوده است انجام بدهد ،انجام نداده و یا
از پس آن برنیامده است .پس ماکار با وجود ایمانش
خانهبهدوش ذهنی شده و آوارگی و سرگردانی بخشی از
وجود اوست.

احمد خلفانی:

داستایفسکی ،جوان خام
از میان پنج رمان بزرگ داستایفسکی (جنایت و مکافات،
ابله ،اهریمنان ،جوان خام و برادران کارامازوف) رمان "جوان
خام" کمتر شناخته شده و به همان نسبت ،کمتر خوانده
شده است .من نیز تا به حال آن را نخوانده بودم" .جوان
خام" مثل همه رمانهای دیگر داستایفسکی موضوعات
اساسی مختلفی را مطرح میکند .مهمترین موضوع در
اینجا فروپاشی خانواده است که نشانهای از فروپاشی
اجتماعی نیز هست ،ازهمگسیختگی جامعهای که سنتها
را پشت سر گذاشته و رو به آیندهای مبهم و غیرقابل
پیشبینی دارد .آرکادی که راوی است ،فرزند یک رابطه
"نامشروع" است و عمال تنها و بدون خانواده .مادرش از
شوهر خود ـ ماکار ـ جدا شده و با اشرافزادهای به نام
ورسیلوف زندگی میکند .آرکادی فرزند ورسیلوف است ولی
از نظر قانونی فرزند ماکار به حساب میآید چرا که ماکار
هنوز شوهر قانونی مادرش است .ورسیلوف ،از طرف دیگر،
عاشق دختری به نام کاتارینا است ،و آنا ،خواهر ناتنی
آرکادی و دختر ورسیلوف ،میخواهد با پدر کاتارینا ازدواج
کند که ،در این صورت ،عمال به مادرزنِ پدر خودش مبدل
میشود.
سالهای سال بعد که باالخره سروکله ماکار پیدا میشود
بیمار است و در شرف مرگ .پزشکی که برای بررسی
بیماری قلبی او آمده است میگوید..." :شما عادت ندارید
مدت مدیدی یک جا بمانید .شما یک زائرید .خانهبهدوشی

داستایفسکی در این رمان نشان میدهد که موقعیت
اجتماعی ،نه تنها انسانها بلکه باورها و قضاوتهایشان را
عوض میکند" .آنا" خواهر جوان آرکادی که تصمیم به
ازدواج با یک پیرمرد گرفته ،میگوید" :چه کسی به خود
اجازه میدهد مرا محکوم کند؟" قضیه در حقیقت این است
که شرایط جامعه وی را پیش از این به چنین کاری مجبور
ساخته است .اگر به بقیه شخصیتهای رمان دقت کنیم،
میبینیم که همه آنها ،هر کدام به شکلی ،دست به اعمالی
زدهاند که از حوزه "حق" و "قانون" و سنتها فراتر میرود
و ،پس ،همه کمابیش محکومند .و وقتی که جامعه کسی را
به عبور از قوانین مجبور ساخته ،مسئولیت فردی ،ظاهرا ،از
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روی دوش او برداشته شده است .در رمان "جوان خام"
میبینیم که همه کمابیش مشغول همین فراروی هستند.
در این جا قضاوت همراه با محکومیت یک شخص ،دیگر
محلی از اعراب ندارد.
آنچه که در رمانهای داستایفسکی عرض اندام میکند و
قواعد را زیر پا میگذارد خود زندگی است که گویا به تنگنا
رسیده و به مسیر دیگری افتاده ،و حتی ،هر چند به آرامی
و در الیههای زیرین ،طغیان کرده است .صحبت از مثبت یا
منفی بودن قوانین نیست .همانطور که صحبت از خوب یا
بد بودن فراروی از قوانین نیز نیست .طرح این سئوال در
این مورد میتواند گمراهکننده باشد .واقعیت این است که
قوانین اجتماعی از منطق خاصی (درست یا غلط) سرچشمه
میگیرند و زندگی در حالت طبیعیاش همیشه چیزی فراتر
از قوانین اجتماعی و نیز فراتر از منطق است .و اگر زندگی
رو به انبساط و فراروی دارد ،وظیفه قوانین ـ قوانین فرسوده
که جای خود دارند ـ ایجاد مانع در راه این فرارویهاست.
سئوال این است :جامعهی در حال فروپاشی چه تأثیری بر
رمان دارد؟ داستایفسکی این را در "جوان خام" به خوبی
نشان میدهد .در میان پنج رمان بزرگ داستایفسکی ،این
رمان از زبان و ذهن اول شخص گفته میشود ،از قول همان
آرکادی که از "یادداشت"هایش حرف میزند و نه از رمان.
او در حقیقت با این کار نشان میدهد که رمان چه مشکالتی
برای نشاندادن وقایع دارد ،چرا که رمان به جامعهای که
دفرمه شده است نیز فرم میدهد .و همین باعث شده است
که منتقدینی حتی به درستی "جوان خام" را رمانی برعلیه
رمان بدانند .راوی برای نوشتن این یادداشتها عمال باید
بارها و بارها رویدادها را پس و پیش کند ،سعی کند میان
آنها ارتباطی ایجاد کند ،گاهی در میان شرح واقعهای ناچار
است به سراغ واقعه دیگری برود ،گاهی به عقب برگردد،
گاهی به جلو برود و باز از راه دیگری به همانجا بازگردد.
گویا همه چیز در حال فروپاشی است حتی همین شرح
دادن.
نویسنده روس این رمان را در پنجاه و چهار سالگی ،پیش
از آخرین رمانش یعنی "برادران کارامازوف" نوشته است.
اگر در اینجا ،پدر که نماد سنتهاست ،در مسیری ـ گویا
ناگزیر ـ از زندگی آرکادی و خانوادهاش کنار گذاشته

می شود ،در مرحله بعدی ،در برادران کارامازوف ،به قتل
میرسد و قتل پدر مهمترین موضوع آخرین رمان
داستایفسکی میشود ،و سه فرزندی که ،به همراه فرزند
ناتنی دیگری ،هر کدام ،دست کم از نظر ذهنی ،به
جهتهای کامال متفاوت میروند.
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دروغ و تناقض

فهیمه فرسایی

کاسی ،راوی داستان ،دانشگاهدیده ،ولی بیکار است و از
آنجا که معشوق بیوفا او را ترک کرده ،میکوشد با گریه
و شراب و سیگار از بار اندوه اولین تجربه شکست خود در
عشق بکاهد .زایا ابتدا ،به عنوان یک تروریست قهار معرفی
میشود ،اما در پایان ،فرشته بیگناهی از آب در میآید که
کاسی در آغوش گرماش فرو میرود تا به آرامی بخوابد .و
هانی ،با آن که کارمندی سختکوش ،با انضباط و محبوب
همه در یک اداره حفظ محیط زیستی است ،اما جسارت
این که از رییس شفیق خود درخواست افزایش حقوق کند،
ندارد .نویسنده ،زندگی این رفیق سوم را بهگونهای به تصویر
میکشد که انگار او هم مانند زایا و کاسی ساکن آلمان است
و در یکی از نهادهای یکی از شهرهای این کشور کار میکند
 اما سر آخر مشخص میشود که هانی سالها است باخانواده خود به آمریکا مهاجرت کرده و زندگی جدیدی را
در سرزمین «امکانات بیپایان» ساخته است.
اگر خواننده بخواهد از سرانجام سرنوشت این سه رفیق
دوستداشتنی با خبر شود ،باید خود را برای خواندن و
تجربه «دروغها» و تناقضهای بیشتری که بازیار آگاهانه در
بنای داستان خود گنجانده ،آماده کند؛ با این حال نمیتواند
در پایان داستان ،خود را از دست این حس رها کند که هر
آنچه در  350صفحه رمان خوانده ،تنها یک شوخی اول
آوریل بوده است .خود نویسنده هم در صفحه آخر رمان
خواننده را مخاطب قرار میدهد و سرخوشانه میگوید
"آوریل ،آوریل"« :شاید واقعا این انتظار زیادی باشد که از
تو بخواهم به من اعتماد کنی و بپذیری که من هم در این
داستان دستکم همان اندازه دروغ گفتهام که تو و امثال تو
در زندگیات".

با خشم و فیکنیوز علیه نژادپرستی در
آلمان*
شیدا بازیار ،در کنار نوا ابراهیمی و مهرنوش زائری اصفهانی،
یکی از سه نویسندهی نسل دومی ایرانیتبار در آلمان است
که چندی پیش دومین رمان خود را با عنوان «سه رفیق
زن» به بازار عرضه کرد .نخستین رمان او «شبها در تهران
آرام است» ،نه تنها توجه رسانهها و منتقدان ادبی را به خود
جلب کرد ،بلکه در سال  2016جایزهی ادبی «اوال هان» را
نیز از آنِ او ساخت.
نقد زیر برگردان آزاد نوشتهای با عنوان Mit Wut
 gegen Rassismusبه زبان آلمانی است که در تاریخ
 21ژوئن در  Iran Journalو ترجمه آن به فارسی در اول
اوت  2021در ایندیپندنت به چاپ رسیده است.
جهان داستانی رمان «سه رفیق زن» از شیدا بازیار ،نویسنده
آلمانی ایرانیتبار ،بر سه اصل بنا شده است :تخیل ،فیک
نیوز (اخبار جعلی) و رویدادهای واقعی .این سه عنصر در
دستان بازیار به توپهای رنگین شعبدهبازی میماند که او
با تردستی باال و پایین میاندازد تا توجه «آلمانیهایِ سفیدِ
نشسته بر مسندِ قدرت» را به خود جلب کند و با نشان
دادن گرایشهای نژادپرستانه و زنستیزانه آنها،
برخوردهای خشن و تنگنظرانهشان را با غیرآلمانینماها
یک به یک برشمرد؛ آن هم با لحنی نهچندان دوستانه.
کاسی ،هانی و زایا ،سه شخصیت اصلی داستان ،دل پُری از
جامعه راسیستی و مردمحور آلمان دارند و به همین خاطر
هنگام شرح و تصویر آن ،از تمام احساساتی که روابط انسانی
را میسازد ،تنها خشم و نفرت را انتخاب کردهاند.

داستانهای وحشتناک
بازیار در دومین رمان خود «سه رفیق زن» ،به موضوع حاد
نژادپرستی و جایگاه جنسیت در جامعه آلمان و به
«میلیونها نمونه زشت تجربههای زشت یک زن غیر
سفیدپوست» میپردازد .کاسی ،زایا و هانی در محلهای
خارجینشین در حاشیه شهری کوچک در آلمان بزرگ
شدهاند .نویسنده از چند و چون زندگی در آن محله و شهر،
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بورنهمن هم هست .شغل زایا ام .مددکاری اجتماعی است و
تا پیش از دستزدن به اقدامات تروریستی ،جوانان جویای
کار را در چارچوب «برنامههای پیشگیرانه در جهت مبارزه
با نژادپرستی» آموزش میداده است .پایان خبر.
خواننده ولی در صفحه  344پی میبرد که گزارش یادشده
نادرست بوده است .بازیار در آن صفحه« ،فیک نیوز» ابتدای
رمان را تکذیب میکند و در مقام دفاع از دوست خود
مینویسد« :زایا نه هوادار داعش است و نه میخواهد
بهخاطر پایمالشدن حق مظلومان از کسی انتقام بگیرد .زایا
اصوال اهل تالفی کردن نیست و برای این کار هم بهطور
کلی برنامهای ندارد».

همچنین خاستگاه خانوادگی و روابط گذشته سه رفیق،
حرفی به میان نمیآورد .آنچه به تصویر در میآید این
است که سبک زندگی این سه دوست غیرآلمانینما به
عنوان زنان جوان تحصیلکرده و آگاه به مسایل اجتماعی و
جنسیتی در جامعه آلمان ،تفاوتی با همنسالن
«سفیدپوست» خود ندارد :آنها هم به پارتیهای شبانه
میروند ،سیگار میکشند ،مشروب مینوشند ،سفر میکنند،
نسبت به رویدادهای سیاسی ـ اجتماعی نظر دارند ،عاشق
یا فارغاند یا از درد عشق رنج میبرند و نگران آینده خود
هم هستند.
مشکل اصلی این سه زن مدرن و مستقل ،از جنس دیگری
است :این که با وجود داشتن حضوری عادی ،همگون و
همپیوند با جامعه ،از سوی آلمانیهای سفیدپوست به عنوان
شهروندانی برابر حقوق به رسمیت شناخته نمیشوند ،اغلب
با انگیزههای نژادپرستانه مورد حمله قرار میگیرند و از
بهرهگیری از امکانات اجتماعی بهطور یکسان محروم
میمانند .دلیل :داشتن اصل و تبار مهاجرتی.
از آنجا که راوی و دو دوستش ،مانند «میلیونها زن غیر
سفیدپوست دیگر» به خاطر داشتن نَسَب غیرآلمانی از بازی
در صحنه اصلی بیرون رانده شدهاند ،خود را در صحنه جنگ
با آلمانیها مییابند :هانی به عنوان نمونه ،در بحثهای خود
بهگونهای تحریکآمیز از «ما» و «شما» و از برخوردهای
پرنخوت و خودمرکزبینانه جامعه ستیزهجوی آلمان صحبت
میکند؛ از سرزمینی که ذرهای از پیشینه شرمآور تاریخی
خود نیاموخته و نمیتواند به انسانها «روی خوش» نشان
دهد .در پی این برداشت ،یک پرسش حیاتی مطرح میشود:
غیرآلمانیها چگونه میتوانند از این جامعه بیرحم انتقام
بگیرند؟ با اقدامات تروریستی؟

ترفندهای تکنیکی
از جمله ابداعهای تکنیکی شیدا بازیار ،پیوندزدن
رویدادهای واقعی به جعلی و شرح تخیلی آنها در قالب
روایت است .او با این ترفند ،ماجرای قتلها و
آتشسوزیهای زنجیرهای سالهای دهه  1990را که با
انگیزه نژادپرستانه از جمله در شهرهای زولینگن و روستک
آلمان رخ داد ،با جنایاتی که در فوریه  2020در شهرهای
هاله و هاناو تکرار شد ،ربط میدهد و با تصاویر
تکاندهندهای بازمیتاباند .در شهر کوچک هاناو ،از جمله،
یک نژادپرست آلمانی حمام خون راه انداخت و  9تن از
مشتریان دو کافه قلیانکشی محلهای مهاجرنشین را به
گلوله بست .بنا به گزارش پلیس محلی 6 ،تن از قربانیان
تبار ترکی ،بلغاری ،بوسنیائی و رومانیائی داشتند و  3تن از
آنان آلمانی بودند .
تجربههای شخصی
رمان «سه رفیق زن» از سوی دیگر ،بازتاب تجربههای خود
نویسنده هم هست .بازیار این نکته را در مقالهای به نام
"کالس نگارش خالق در آموزشگاه عالی هیلدزهایم" در
سال  2017شرح داده است« :من میبایست در دوران
تحصیل در آموزشگاه با این واقعیت دردناک و غمانگیز کنار
بیایم که ساختارهای نژادپرستانه و زنستیزانه آن تا چه حد
بر من به عنوان فرزند کارگری مهاجر و زنی غیرسفیدپوست
تاثیر منفی گذاشته بودند».

"فاکت آلترناتیوی"
«سه رفیق زن» ،با خبر جعلی «آتش سوزی قرن در خیابان
بورنهمن» که در صفحه  4به صورت گزارشی رسانهای
منتشر شده ،آغاز میشود .در این خبر آمده است که زنی
به نام زایا ام" .اهلل اکبر" گویان روبروی کافهای به مردی
آلمانی حمله کرده و در حال فرار ،دستگیر شده است .به
گفته پلیس ،این زن مسئول آتشزدن خانهای در خیابان
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رویدادهای نخستین رمان این نویسنده با عنوان «شبها در
تهران آرام است» که در سال  2016در آلمان منتشر شد،
نیز از تجربههای شخصی او و خانوادهاش سرچشمه
میگیرد .بازیار که در سال  1988در شهر هرمزکایل در
ایالت راینلندفالز آلمان در خانوادهای مهاجر به دنیا آمده
است ،در این رمان سرنوشت یک کمونیست به نام بهزاد را
بازگو میکند که در بحبوحه انقالب  1979ایران با ناهید
که دانشجوی ادبیات است ،در یک گروه سیاسی آشنا
میشود و در پی عشقی سوزان با او ازدواج میکند .این زوج
پس از آغاز یورش ماموران امنیتی به تشکیالت سیاسی و
گذراندن یک دوره زندگی مخفی ،برای حفظ جان خود و
دو فرزندشان ،ایران را ترک میکنند به آلمان پناهنده
میشوند.
رمان «شبها در تهران آرام است» ،جوایز ادبی بسیاری را
از آن خود کرد؛ از جمله "جایزه ادبی اوال هان" .این شاعر
و رماننویس زن آلمانی ،متولد  1945در شهر مونهایم ،یکی
از پراهمیتترین شاعران معاصر این کشور است.
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میکرد .فروغ بعدها هرگاه میخواست درد دل کند و یا خسته
از چیزی بود فقط با خاله خود ،خانم لقا صحبت میکرد.

رضا بهزادی

نویسنده در مورد ازدواجها ،بچهدار شدنها ،کار کردن،
خانه ساختن ،مدرسه بچه ها ،عروسیها ،عزاداریها و دیگر
اتفاقات ساده زندگی می نویسد ،اما خواننده همیشه به
دنبال «چرا» است! چرایی که خواننده با دقت تا آخر رمان
دنبال میکند ،و این خود به خود نشان میدهد که رمان
دارای ساختاری محکم و خوب هست ،ساختاری که با طرح
سوالها ،خواننده را به دنیای مردان و زنان آن دوران میبرد،
با آنکه نویسنده خیلی بندرت از مردان مینویسد و یا راوی
خیلی خالصه و فقط بر اساس نیاز به سراغ مردان میرود،
اما گاه این کمک دکتر اعتماد است که زنی که همسرش
باشد ،تشویق میشود تا شبانه درس بخواند و یا دکتر
فرامرزی دختری بیکس و بیپناهی را به فرزندی میپذیرد
و از این نمونه ها در رمان دیده میشود ،اما این داستان،
داستان زنان و تالش و زندگی آنان است و بس.

نگاهی به «کمی بهار» اثر شهرنوش پارسیپور
این رمان زندگی ،تالش ،تغیر و تحوالت زنان در جامعه آن
روزگار را به ما نشان میدهد و میگوید :زنان گاه بدون مردان
موفقتر هستند و بهتر تصمصم میگیرند و بهتر عمل میکنند.
شهر نوش پارسیپور در رمان «بر بال باد نشستن» نیز به
ساختار و مبنای جامعه در دوران پهلوی میپردازد اما در
رمان کمی بهار این جستجو و تجسس بیشتر به انسانها و
برای انسانها تعلق دارد ،گرچه تشابهات زیادی بین این دو
رمان وجود دارد اما آنچه که این رمان را مجزا و استثنا قرار

شوکت و منیر دو شخصیت داستان هستند که با کوشش و
کار زیاد وضعیت اجتماعی خود را نجات میدهند.

میدهد تغییر و تحوالتی است که شخصیت های زن در
این دوران  25تا  30ساله در خود به وجود می آورند .تفاوت
عمده این رمان با رمان «بر بال باد نشستن» این نویسنده
نشان دادن تجدد ،مدرن شدن جامعه و شروع مدرنیتت و
آغاز فعالیت زنها دز کا و جامعه  ،تشکیل تشکلها و
نوعآوریهای جامعه مدرن میباشد .یکی از موارد بسیار جالب
این رمان ،شخصیت دکتر فرامرزی و همسرش فروغ است.

فروغ بعد از ازدواج با دکتر الهیار فرامرزی به خاطر ضعف
جنسی دکترکه بچهدار نمیشدند ،از سه مرد مختلف بچهدار
میشود و همسرش از این راز نیز آگاه است و هیچ زمانی با
فروغ در این زمینه حرف نمیرند .آنها دختری فقیر را که
گویا مورد تجاوز قرار گرفته بوده نیز به فرزندی نیز قبول
میکنند.

این سرگذشت در مورد یکی دو خانواده است و اما تاکید
نویسنده بیشتر بر خانواده لقاخانم و فرزاندان او ،شوکت و
عزت و عشرت هست و همچنین خانواده فروغ و دیگر افراد
وابسته به خانواده خانم لقا و خواهرش، .خواننده خانم لقا
و فروغ را از اول تا آخر رمان حس میکند و با اعمالشان
خواننده را با سوالهای بیشماری مواجعه میکند .خانم لقا
نقشی بسیار جدی در تغیر و تحوالت این خانواده و
بخصوص زنها داشته است .گرچه این زن خود خیلی زود
طعم تنهایی را چشید ،اما با تفکر و تعقلی که داشت نه تنها
بچه هایش را بزرگ کرد ،بلکه محرم و گاه تکیهگاهی برای
دیگران شده ،و از هوش و تجربه خویش بخوبی استفاده

نویسنده در پایان کار از مرگ شخصیتهایش به راحتی
صحبت می کند و آمدن مرگ را برای خواننده آسان تر و
جزئی از زندگی نشان میدهد ،البته قصد ندارد که با این
ترفند به داستان بلند خود خاتمه بدهد ،فقط گوشزد
میکند که ما مرگ را چون شخصیتهای داستانش در انتظار
باشیم ،اگرچه منیر کوشا و شوکت با ذوق و سلیقه باشیم،
یا فروغ با ایدههای عجیب و غریب و با خانم لقا با همه
ذکاوت و تجربه.
او خواننده را با خود از سرگذشت ها و پدیده های روشن و
تاریک زندگی دوباره به زمین برمی گرداند و در آخر شاید
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با مرگ نسل قدیم بهاری تازه ،اگرچه حتی کم برای نسل
جوان به ارمغان می آورد و نویسنده به ما گوشزد میکند
که آرزوها و ایده های ما و حتی عشق اگرچه گاه به گاه
خود را به خاطر شرایط پنهان میکنند ،همچنان با ما و در
سرنوشت ما نقش بسزایی دارند.

داستان به سالهای  10تا  40تعلق دارد ،اما رمان بر بال باد
نشستن بسیار گستردهتر و به شکلی دیگر با هدفی
مشخصتر در این زمینه پرداخته است .در رمان کمی بهار
فقط گاهگاه اشاراتی ،آن هم به شکل دیالوگ و یا به شکل
خبری خواننده را از آن شرایط اجتماعی و سیاسی و
معضالت ناشی از آن دوران می کشاند ،با آنکه نویسنده
قصد آن ندارد که از ماجراهای حزب چیزی بگوید اما
خواننده خود متوجه تغییر و تحوالت و ایده های جوانان و
به خصوص قشر تحصیلکرده میشود .گاه نویسنده با نشان
دادن اوامری همچون نماز و یا دیگر مراسم ،گفتگو و یا
خوردن این و یا آن نوشیدنی ،یا گفتگوهای کوتاه با
شخصیت های داستان& آن را برای خواننده عریانتر میکند،
توجه به سنتهای اسالمی و رسوم موجود و این روزگاران را
در جامعه آن دوران القا میکند مانند روزی که فروغ بعد از
نزدیکی با احمد در راه برگشت به خانه به کبابی میرود و
صاحب مغازه از او خواهش میکند که رو به دیوار بنشیند تا
مورد توجه و نگاه مردان حاضر در مغازه نشود.
نویسنده در انتقال حس و هوای آن روزها و آنهم در جامعه
آنچنانی و با آن قوانین ،رسوم و سنت ،بسیار موفق بوده
است و از نویسنده با تجربهای چون شهرنوش پارسی پور
انتظار دیکری نباید داشت.

نویسنده پرداختن به مرگ را نیز مانند پرداختن به حوادث
زندگی بیشتر اوقات بر مشاهده استوار می کند و این پدیده
و حادثه را برای خواننده حاضر و آماده می سازد که هضم
آن برای خواننده آسان می شود ،همانطور که حذف و
پذیرش راه حلهای فروغ برای بچهدار شدن و ادامه زندگی
این زن ،خواننده را سرگردان و حیرتزده می کند .یکبار
بدون اعتقاد به دین و پیر و پیامبر در عرصه های مختلف
زندگی یکهتازی میکند و با تکیه بر شخصیت خویش و
اعتقادات خود زندگی می کند و گاه مذهبی دو آتشه
میشود و آنقدر به نماز و دعا و نیایش می پردازد که
خواننده را گیج و متعجب میسازد.
با وارد شدن گلپر در خانواده دکتر الهیاری و فروغ و با
همکاری و همیاری دیگر فامیل و سعی و تالش خود گلپر
در استفاده درست از امکانات موجود ،او را خواسته و
ناخواسته وارد دنیای بهتر و مدرن تری میکند .نویسنده او
را از دنیای فقر و بدبختی ،مانند تیری به دنیای مردمان
تحصیلکرده پرتاب میکند ،و در ادامه راه ،به دنیایی
مدرنتر و بهتر با امکاناتی باالتر از ایران یعنی به اروپا و
آمریکا پرتاب میکند.
نویسنده در این رمان همچون رمان بلند بر بال باد
نشستن از جنبش چپ و به خصوص دوران شکل گیری
حزب توده هر چند کوتاه ،اما اشاره می کند زیرا که این
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تی دخیلم! بوشویی هوا بامویی زمین من تره میرم" یا "آی
گیالن  /تاج سرخوشگالن "..منتشر کرده بود"( .شال بامو"
اما یک اثر تاریخی ،سیاسی –اجتماعی و اقلیمیست و
مقطع زمانی و تاریخی نزدیک نیم قرن را در برمیگیرد  ).دو
عنصر وجه مشترک دو کتاب اتوبیوگرافی و استفاده از اقلیم
شمال و شهر رشت و استفاده از اصطالحات
وضربالمثلهای گیلکی همرا با آداب و سنتهای مردم
رشت است.
زبان یکی از عناصر بسیار مهم و تاثیرگذاردر ارتباط بین
متن و خواننده است .زبان "روزی روزگاری رشت" چه
گیلکی و چه فارسی زبانی سلیس ،نرم و صمیمانه است و
لحن راوی سعی شده در مقاطع سنی مختلف متناسب با
ساختار شخصیت باشد .گیلکی ِرشتی که نصف بیشتر کتاب
را در برگرفته بسیار شیرین و دلنشین بویژه برای کسانی
که تجربه زیست مشترک در جغرافیای گیالن و رشت
داشتهاند .این زبان که بدون زیرنویس نیز هست ،شاید حتی
برای بسیاری از غیر گیالنیها تا حد زیادی فهمیدنی و قابل
درک است.
(اگرچه تفاوت چندانی در لحن گیلگی میانسالها مثل مادر
و خاله با خانم جان و مادرجان که مسنترند ،دیده نمشود)
زبان و لحنی است صمیمی و خالصانه و درعین حال آمرانه
که خود حکایتگر اتوریته و تسلط والدین بر فرزندان در آن
مقطع زمانی از نظر فرهنگیست.
"باز اشان دریایه بیدییدی و دیوانه بوبوستیدی"ص7
"خیر باشد! پیله کی شتران! اول کمک بکنید وسایل جابجا
بکونیم"ص8
"خاک َ شیمی سر  ،بایید بوجور ،االن سرما خوریدی"
"ذلیل بمردان ،جلو نشیدها جلو بیسید".ص10
بیشتر شخصیتهای کتاب مادرها ،خالهها  ،معلمین مدارس
و و "آدم ها" ( خدمتکارانی که درخانهشان کار میکنند)
گیلکی حرف می زنند .راوی اول شخص زندگی و خاطرات
عمدتاً شیرین و نوستالژیک خود را در دهۀ چهل ،از کالس
دو سه تا دیپلم به طور ناپیوسته و یک فصل در میان روایت
می کند .فصلهایی از کتاب مربوط به سن دبستان است که
با زبان کودکی و روحیات کودکانه روایت میشود و
فصلهایی از زمانی که راوی دانشآموزی دوازه تا هفده ساله

نرگس مقدسیان

نوستالژی
یادداشتی برکتاب "روزی روزگاری رشت" از مه
کامه رحیم زاده
"روزی روزگاری رشت " نوشتۀ مهکامه رحیمزاده در سال
نودوهفت در انتشارات "مهری" به چاپ رسیده است .از
مهکامه رحیمزاده پیش از این آثاری چون رمان "یلدا و
رهایی" " ،مجموعه داستانهای "اتاق صورتی" و "رد پای
حلزون"...منتشر شده است.
"روزی روزگاری رشت" کتابیست با فرم و ساختاری بسیار
ساده و مجموعه ای از خاطرات که گاه به داستان نزدیک و
گاه از آن دور و به خاطره نزدیک میشود.
می توان گفت کتاب طیفی از خاطره تا داستان را در
برمیگیرد و چنانکه پشت جلد کتاب نیز از قول نویسنده از
آن به " خاطره – داستان" نام برده شده است .
همانطورکه از نام کتاب "روزی روزگاری رشت" برمیآید
جغرافیای داستان شهر رشت و مناطق مرکزی و محالت
قدیمی رشت ،خیابان پهلوی ،خیابان شاه ،شیک ،شهناز،
آفخرا ،چهارراه میکائیل و...است .زمان داستان در مقطع
زمانی دهۀ چهل یعنی هزار وسیصد و چهل تا هزاروسیصد
و پنجاه را شامل میشود .می توان گفت کتاب نوعی
اتوبیوگرافینوشت یا زندگینامهنوشت با فرم و ساختار
سادهی داستانی است .پیش از این فریده الشایی نیز در اثر
اتوبیوگرافی وگزارشگونه خود "شال بامو" که بخش های
عمدۀ آن گیالن و مکانهایی از رشت قدیم و همراه زبان
گیلکی اشعار و ترانه هایی گیلکی مانند :دکتر مصدق من
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در تمام کتاب چندان از مردان خانواده گفته نمیشود .فقط
در حد یکی دو جمله که "پاپا هم صاحب سینماست و مدیر
سینما " به شغل پدر اشاره می شود .شغل مادر و خاله ها
اما معلمی ست .آگهی و نام فروشگاههای مختلف لباس و
کفش خیاطی ها و اجناس ورزشی از کفش ملی تا فردوسی
تا گیالن اسپرت ،لبنیاتی آذربایجانی و غیره مکرر در بیشتر
فصلها آورده میشود .سفره های غذاهای متعدد و مختلف
گیالنی و غیرگیالنی "از دیس های متعدد پلو زعفرانی تا
فسنجان ،باقالقاتق ،مرغ ترش ،میرزاقاسمی ،اناربیج ،کال
کباب ،ماهی شور ،کال باقال ،زیتون "...ص 79و نگاه از باال
به پایین راوی به رعیتِ مادرجانش که نیازی به اجازه برای
برداشتن دوچرخه اش نمی بیند چرا که " او نوه ی رعیت
مادرجان است .از خدا بخواد من سوار دوچرخه اش
بشم"ص 81نشان از جایگا اجتماعی راوی دارد.
راوی از نظر جایگاه اجتماعی از اقشار نسبتاً مرفه و متمول
رشت است .مادر و خاله ها (که به اندازه موهای سرشان
لباس دارند ص )14دائم از پارچه های شیکی که قرار است
بگیرند حرف می زنند وهمراه دخترها درحال خرید لباس
و پارچه و دادن آن به خیاطی و گرفتن از آنجا و دادن به
خشکشویی هستند .و سالن انتظار سینما که پر بود از"زنان
و مردانی که لباس های خوشدوخت وکفش های شیک
پوشیده بودند و بوی عطر و ادکلن های گران بهایشان ،فضا
را پرکرده بود"ص 16وخاله ها که بعد حمام یک راست
آرایشگاه (سافو) می روند که موها را میزانپلی کنند .و
خیالشان راحت است که جایشان لژ مخصوص است v.i.p
هستند و راوی انتظار "آب و هوا"هایی را می کشد که به
سینما بیایند.
او در رویایش ناتالیوود ،جوانوودوارد ،جولی
کریستی...میشود وخودش را در نقش آلیسون مکنزی
میبیند و بخاطرش تصمیم میگیرد موهایش راکوتا و چتری
بگذارد .و عاشق هنرپیشگان معروف سینما چون الیزابت
تیلور وریچارد برتون و ...است.
افعال بیشتر فصل های کتاب زمان حال است .اگراز زمان
افعال گذشته مثالً "بعید" برای روایت استفاده می شد،
داستان به گزارش نزدیک تر و کمتر جذابیت و تعلیق در
مخاطب ایجاد میکرد .در حالیکه با این تمهیدِ هوشمندانۀ

دبیرستانی است که لحن با شور و حال هوای روحیات
جوانی سازگار است .سینما و فیلم به یمن شوهرخالههای
صاحب سینما نقش ویژه ای برای راوی و دخترخالههایش
دارد" .اگر می خواستیم به سینما مولنروژ برویم که
میرفتیم آن طرف و از جلوی شهرداری و هتل اردیبهشت
نو و سینما نیاگارا و گاراژ تی بی تی رد می شدیم و
میرسیدیم به کوچه ای که سینما مولنروژ آنجا بود و چه
فیلم های محشری نشان می داد؛ اشک ها ولبخندها ،
ویولنزن روی بام و دکتر ژیواگو .اگر هم می خواستیم به
سینما رادیو سیتی برویم که کبک ما خروس می خواند.
میدانستیم هرچه «آب وهوا» در رشت هست ،همه را تا
رسیدن به سینما می بینیم " "...ص16و "گارسن تا ما را
می دید فوراً میزها را به هم میچسباند ودست به سینه
جلویمان می ایستاد و چقدر آن ماروژنی های وانیلی،
تخممرغی با فالوده و آبلیمو توی بستنیخوریهای بلور
پایهدار در شب های گرم تابستان مزه می داد".ص16
راوی ازخاطرات کنار دریا  ،سینما و فیلم های معروف
ستاره های زمان ،عاشقیهای دوران نوجوانی و جوانی،
لوتکاسواری ،خاطرات مدرسه (دسته موزیک برای چهار
آبان ،عیدی کودکی ،)...،تماشای فیلم های تلویزیونی که
تازه به خانه ها راه پیدا کرده بود ،ازسیزده بدر ،از آیین ها
و مناسک دستهبری در خیابانهای مرکزی و معروف رشت
از روضهخوانی ها  ،چهل منبر در مساجد رشت می گوید و
از مساجدی چون ( صفی ،الکانی ،آفخرا ،سوخته تکیه،
چلهخانه ،کاسه فروشان ،آسیدابراهیم )...نام می برد  .از
مکان های قدیمی چون حمام های عمومی رشت (حاج آقا
بزرگ) با ریزنگاری ها و جزییات کامل می گوید .از
بارانهای ممتد"،خاکه باران" و از حوادث طبیعی دهۀ چهل
مثل زلزله «بویین زهرا» قزوین و برف سنگین این دهه در
رشت می گوید که باعث تعطیلی طوالنی مدت مدارس شده
بود .و از شخصیتهای ارمنی معروف رشت چون موسیو
آرسنِ داروخانهداریا دکتر میناسیان و ذهنیت منفی
مادرجان و خانم جان نسبت به ارمنی ها و جذابیت فال
قهوه و خیاطی مادام آوانسیان برای مادر و خاله ها.
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کسی در گیالن اسپرت دیده و خوشش آمده برو بیا میکند
وسرانجام او را کنار خیابان دست در دست زنی باردار
میبیند .این تعلیق و فالش بک ذهنی وجهی داستانی به
متن می دهد و هرجا که از این شگردها استفاده میشود،
خاطره یا خاطره -داستان ها را به داستان نزدیکتر میکند.
با این همه می توان گفت "روزی روزگاری رشت" چندان
برای برآوردن توقع مخاطب خاص توفیقی ندارد .زیرا که با
خواندن و به پایان رسیدن هرفصل همه چیز گفته میشود
و جایی برای تأمل ،کنکاش و مشارکت خواننده باقی
نمیگذارد.
"محققین برای ادبیات اقلیمی از نظر هویت دو شاخه ی
فیزیکی و انسانی شمرده اند .شاخۀ فیزیکی شامل :آب و
هوا ،گیاهان ،نوع خاک ...و شاخۀ انسانی شامل :مسائل
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است .براین اساس
متونی که برپایۀ فرهنگ و سنت های رفتاری (رسوم
اخالقی ،جشن ها ،آیین ها و )...سنت های مادی (کاال ها،
اشیاء ،معماری ،مشاغل و )...سنت های گفتاری (اعتقادات
و دانش هاو1")...
و "روزی روزگاری رشت" را براین اساس می توان از جنبۀ
مردم شناسی ویژگی های اقلیمی و فولکلوریک بسیار حائز
اهمیت دانست.
با خواندن "روزی روزگاری رشت" خواننده با یک فضای
طربانگیز ،بی دغدغه و مصائب و مفرح مواجه میشود و
شاید حسرت طیف وسیعی از مخاطبین یا خوانندگان جوان
برای زیست در آن فضای "گل وبلبلی" برانگیخته میشود.
اما آیا تصاویری که نویسنده ازخاطرات فردی خود از
دوران دهه چهل ارائه می دهد ،می تواند از حوزۀ شخصی
و فردی فراتر رود؟ آیا این خاطرات می تواند خاطرات
"جمعی" نسل دهه چهل باشد؟! و اساسا چطور
شخصیترین خاطرات برخی از نویسندگان جنبۀ عمومی و
اجتماعی می یابند؟ آیا دو جنبۀ فردی و اجتماعی توامان
می توانند در آثار ادبی نمود پیدا کنند؟
خواننده ای که کتابهایی چند از آثار متفاوت تاریخی و
جامعه شناختی و ادبی خوانده و خواننده حرفه ای ادبیات
که آثار ادبی مقاطع تاریخی مختلف را خوانده ،خواهد گفت
به گواه آثار تاریخی و آثارادبی بجا مانده از نویسندگان و

نویسنده ،بُعدی اکنونی و کنشمند در داستان ایجاد میشود.
به طور مثال "پانزده ساله ام کالس نهم .ساعت چهار است
و دبستان تعطیل شده مثل همیشه دم در دبیرستان منتظر
مهرناز هستم"...ص" 66مامان با صدای بلند داد میزند:
"ویریزید ،ویریزید ،برف آموندره" ،".آدم ها شب ها ساعت
نه که میشود می گویند" :می جان کرا واجایه ،شوندم
بخوسم"ص33
داستان دارای خردهروایتهایی است که هرکدام خاطره -
داستانهای مجزا هستند .سوژه و موضوع آن (مکان ،شخص،
مناسک  ،ایام ،حوادث طبیعی و )...در پیشانی هر فصل قید
شده است .و هرکدام از فصل ها می توانند خاطره یا داستان
مستقلی باشند .خردهروایتهایی که اغاز و پایانش را نیز در
خود دارند .و خط اصلی روایی که بخواهد در همه داستانها
مثل رشته تسبیح انها را به هم وصل کند ،موجود نیست و
این فقدان خط اصلی روایی سبب میشود ،کتاب بتواند تا
بسیاری صفحات دیگر نیز همینطور ادامه یابد .راوی یکجا
در ازای فاش نکردن رازی از دخترخالهاش مهرناز به او قول
می دهد که برای او داستانی بنویسد که صاحب جوایزی
شود .اما بعد اصالً به کلی موضوعش به فراموشی سپرده
میشود .و ما کتاب داستانی یا اصالً هیچ کتاب غیردرسی
نمییبینم که او در دوران دبیرستان بخواند یا عالقهمند به
خواندنش باشد .به عنوان راوی که در داستانویسی
سررشتهای دارد ،هیچ کنشی یا نشانه ای از راوی نمی
بینیم .حتی نمی بینیم در الیه های ذهنیاش از یک یا دو
نویسنده معروف نامی ببرد( .البته عالقه مندی به سینما
میتواند در این وادی نزدیک و تاثیر گذار باشد .اما ابدا کافی
نیست).
گرهافکنی مالیم ابتدای برخی داستان ها و گرهگشایی
وغافلگیریهای انتهای داستان به طور مثال چقدر برای
رفتن به عروسی که فکر می کند سعید میآید ،مدتها
مقدمهچینی و تالش می کند و رویاهایی که با او چطور و
با چه آهنگهایی برقصد( ،از جانی هالیدی ،ادامو ،سیلوی
وارتان ،راکاند رول یا چاچا  )...اما باالخره در غافل گیری
آخر داستان سعید را می بیند با دختر جوان دیگری دست
در دست آمده .یا مثالً چقدر برای دیدن و ایجاد رابطه با
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نمایشنامه نویسان گیالنی و غیرگیالنی دراین برهۀ زمانی
که تصویرگر رنج  ،بدبختی  ،فقر مردم و فاصله طبقاتی در
جامعه بوده اند ،کتاب "روزی روزگاری رشت" نمی تواند
تصویر روزگار خیلی از مردم رشت باشد .بلکه این کتاب
تصویرگر روزگار بخش اندکی از مردم متمول و مرفه
مرکزنشین شهر بوده است( .چراکه خاطرات و نوستالژی
هرانسانی برخاسته از جایگاه اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی
او درجامعه است )...
با این همه اما " روزی روزگاری رشت" بی تردید می تواند
خاطره و نوستالژی بسیاری از نظر ارزش های فولکلوریک و
زبان گیلکی باشد .در خاتمه دستمریزاد می گویم به همۀ
کسانی که باعشق به زبان مادری درجهت اعتال و ماندگاری
آن می کوشند و برای زنده نگه داشتن هویت های بومی
اقلیمی و فولکلوریک تالش میکنند.
*ادبیات بومی چیست؟/عبدالعلی دستغیب
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پرسش ها ی بنیادی را از نظر فلسفه های مختلف به بحث
و نقد می گذارد :به عنوان نمونه :آیا ناپاکی انسان آنطور
که مارکس می گفت از زمان مالکیت خصوصی نشات گرفته
است و علت ناپاکی انسان مالکیت خصوصی است ؟ یا
مالکیت خصوصی خود تحت قوانینی از طبیعت بشری است

فریبا صدیقیم

که شکل گرفته است .در این میان بهویژه جایگاه
خصلتها و طبیعت آدمی چیست؟ ما در پی این سوال

که آیا "طبیعت بیرحم و گرگ صفت" بشر از ماهیت
سرمایه برمیخیزد ،یا اینکه ریشه در عواملی بهمراتب
عمیقتر دارد ،کتاب را پی می گیریم؛ نویسنده این بحث را
که بشر حاصل مناسبات اقتصادی است به چالش می کشد
و به ریشه یابی خصوصیات بشر و رفتار اجتماعی او از زاویه
ی "محرک های بشری" و رانش های اصلی رفتاری در
بشر می پردازد .انسان در زندگی برای چه چیزی تالش می
کند؟ محرک های این تالش چیست و کجاست؟ خاستگاه
مادی و معنوی این محرک ها کجایند؟ در این روند نویسنده
توضیح کاملی از منیت و مائیت بشری می دهد و نیز نقش
پر اهمیت "تنازع بقا" را در تشریح محرک های بشری بیان
می کند.
مقدمه کتاب با این جمله شروع می شود:
"محرک انسان خرد نیست ،احساس است .خرد آنگاه
هدایت گر است که بتواند احساس را همراه خود سازد".
نویسنده با تعریفی از خصوصیات منیت و مائیت در طبیعت
بشر شروع می کند.
منیت و مائیت:
منیت چیست؟ منیت آنطور که ابراهیم مهاجر می گوید
مجموعه ای از ویژگی های روانی ،رفتاری و حتی
فیزیولوژیک است که از
" من" محافظت می کند .بشر از ویژگی های منیت
برخوردار بوده تا در تنازع بقا خودش را حفظ کند؛ او از
شرایط مناسب بهره برداری کرده تا بقای خود را امکان پذیر
کند؛ فعالیت هایی چون تامین نیازهای فیزیولوژیک از
منابع طبیعی ( مانند خوردن و خوابیدن و غیره) ،نیازهای
امنیتی و احساس تعلق ،نیاز به حرمت و حیثیت و تمام
فعالیت ها و توانایی های بشر در شکل های پیش رفته تر.

معرفی کتاب مائیتِ منیت
نویسنده :ابراهیم مهاجر
نشر باران /سال 2018
"آیا انسان با طبیعتی ناب و انسانی به دنیا می آید و سرمایه
است که او را به آز و حرص تشویق می کند یا چیزی در
طبیعت خود انسان برای توضیح این آز و حرص وجود
دارد؟"
شاید نام کتاب بحثی روانشناسانه را به ذهن متبادر کند و
یا حتی جامعه شناسی را ،اما متن این کتاب بحثی ماورای
این ها دارد؛ بحثی که ذهنیت بشر را در تحول زیست
شناسی ،بیولوژیک و عصب شناسی پیش می کشد و به
تحلیل می کشاند .خاستگاه این نقطه نظرات آنطور که
نویسنده ی این کتاب ابراهیم مهاجر می گوید عمدتا نه بر
یک پژوهش آکادمیک بلکه اساسا بر تجربیات فعاالن
اجتماعی تکیه دارد و بیشتر به طرح مطلب و پرسش نزدیک
است تا به نتیجه گیری و استنتاج .او می گوید" :حساسیت
پیرامون جایگاه آکادمیک این جزوه بیشتر از هر چیز
دیگری تاکیدی بر ضرورت توجه بیشتر مجامع آکادمیک به
این مباحث می باشد".
این کتاب در  410صفحه تهیه شده با بخش هایی پایه ای
و قابل تامل در مورد بشر و طبیعت بشر در مرحله ی تکاملی
اش .اینجا برای معرفی این کتاب نکاتی از بخش های اولیه
ی کتاب را خالصه می کنم .یکی از نکات مثبت این کتاب
در این است که در باب طبیعت انسان پرسش هایی بسیار
بنیادی را طرح می کند؛ پرسش هایی که گمان می کنیم
جوابشان را می دانیم و یا خوانده ایم .نویسنده سپس این
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کتاب دو نمونه از چگونگی تلفیق و سوخت و ساز منیت و
مائیت را با هم آورده که من اینجا ذکر می کنم:
شخصی به نام آلفرد نوبل که مخترع دینامیت بوده روزی
در روزنامه ای خبر مرگ خود را اینطور می خواند" :تاجر
مرگ مرد".

و مائیت چیست؟ بشر با منیت خود است که در گروه ظاهر
می شود و با گروه زندگی می کند و با طبیعت مواجه می
شود .بشر برای بقا نیازمند این است که با انسانهای دیگر
در در برابر طبیعت خشن صف آرایی کند .نطفه ی ماییت
در همین صف آرایی مشترک بسته می شود .مفاهیم و
ویژگی هایی که در مائیت وجود دارند عبارتند از همیاری،
همگامی ،هدف مشترک ،منافع مشترک ،یکپارچگی و
حمایت از یکدیگر و همدردی .اینها از جمله ویژگی های
انسانی هستند که مائیت را توضیح می دهند .نویسنده می
گوید ":اما شاید پایه ای تر از هر وضعیت دیگری ،مائیت در
"هم حسی" بین انسانهاست که تبلور می یابد .این نکته
دو نمونه را به یاد این نگارنده می آورد که شاید بی ربط
نباشد؛ مثال اول را از کتابی به نام لونلی نس ( اثر جان
کاسیپو و ویلیام پاتریک) نقل به معنا می کنم :مردمی اولیه
که در صحرا زندگی می کردند ،از ترس حمله شیر و
حیوانات بود که درِ باز چادرهایشان را به روی هم باز می
کردند و بدین گونه احساس امنیت می کردند که در تنهایی
با حیوانات درنده مقابله نمی کنند؛ آنها با یکدیگر برنامه
ریزی می کردند که چه کسی در شب کنار آتش افروخته
بنشیند تا گرگی یا شیری درنده به چادرها حمله نکند.
مثال دیگری که در مورد " هم حسی" است ،تحقیقی است
که در آن عده ای بیننده را می نشانند روبروی تلویزیون در
حالی که مغز آنها را تحت آزمایش فانکشنال ام آر آی قرار
می دهند .به آنها فیلمی نشان می دهند که در آن انگشتان
دست فردی بین در اتوموبیلی قرار می گیرد .آن قسمت
مغز انسان که مربوط به حس درد است در همه ی آنها
روشن می شود .یعنی "هم حسی" در داشتن درد در کسانی
که فقط ناظر بوده اند هم اتفاق افتاده .نویسنده ی کتاب بر
این اعتقاد است که رویکرد انسانها در مبارزات اجتماعی و
عدالت خواهی نمونه های بارز و فشرده ای از کارکرد مائیت
است.
یکی از بزرگترین مشکالت در تاریخ مبارزات اجتماعی این
بوده که گمان می رفته که باید منیت در زیر مائیت نفی
شود در حالی که هدف از بین رفتن آن نیست و هدف تعامل
ایندو صفت با یکدیگر است و اینکه توسن منیت چطور می
تواند در مرغزار مائیت مهار شود.

البته روزنامه ها به اشتباه خبر مرگ برادرِ آلفرد نوبل را به
او نسبت داده بودند .اما همین خبر سه کلمه ای زندگی او
را عوض می کند .او تا چند سال بعد 94 ،در صد از دارایی
خود را که طبعا بخشی از آن را به اصطالح در "تجارت
مرگ" کسب کرده بود برای برپایی کمیته ی اهدای جایزه
ی نوبل در راه علم و صلح صرف کرد .احساسات ،روحیات
و شرایطی که " تاجر مرگ" را آفریده بود فقط به تلنگری
نیاز داشت که به ابقای دانش و صلح تغییر جهت دهد .این
تلنگر حاکی از یک کشمکش عمیق در افکار ارزش ها و
تعلق های ذهنی او بود .کشمکشی بین منیت و مائیت او:
در یک سو ساختن دینامیت بود که نتیجه ی آن رکورد
جدیدی در کشتن انسان بود و سوی دیگر فعالیت و تمایل
او به صلح و دانش با هدف حفظ و آسایش انسانها .گرچه
زندگی نوبل نمونه ای پر رنگ و افراطی در توضیح این
کشمکش است اما این کشمکش که مجموعه ای پیچیده از
غرایز ،احساسات و تعلقات انسانی بود نه با آلفرد نوبل شروع
شد و نه با او به پایان رسید .این کلنجار درونی داستان
زندگی تک تک انسان هاست.
نمونه ی دیگر از بارزترین نمونه های تاریخی است :آشوکا
یکی از امپراطوران هند که  230سال قبل از میالد زندگی
می کرد ،برای تسلط بر کشور کالینگا در شرق هند ،دست
به کشتاری همه جانبه زد .در نتیجه ی این کشتار آشوکا
به هر چیزی که خواست رسید؛ قدرت ،ثروت و همه ی آمال
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نظریه ی منیت و مانیت در این کتاب با به چالش کشیدن
دیدگاه های مارکسیستی و با مطرح کردن مبارزات عدالت
خواهانه از گوشه کنار دنیا این سوال پر اهمیت را برای ما
مطرح می کند :چرا آزادیخواهانی مانند دانشجویان
دانشگاهی معتبر ،موقعیت و درس و دانشگاه خود را به
خاطر مبارزه رها می کنند و به زحمتکشان می پیوندند و
خود را دائما در معرض خطر قرار می دهند در حالی که می
دانند عمر آنها ممکن است به پیروزی قطع ندهد و هرگز
هدفی را که به دنبال آنند در زندگی عملی نشود؟ از یکی
از این مبارزان می پرسند :فکر می کنید چه زمانی به
پیروزی می رسید و او با متانت و لحن تسکین دهنده ای
می گوید" :اکثر قریب به اتفاق ما آن روز را نخواهیم دید.
اکثر ما را یا در زندان یا در کوچه و خیابان و یا در رو در
رویی نهایی از پای درخواهند آورد و احتمال اینکه من و تو
آن روز را ببینیم خیلی ضعیف است".
پرسش اینجاست :چرا کسانی که می توانسته اند به یک
زندگی ایده ال فردی ( همان منیت) برسند به همه چیز
پشت می کنند و در راهی قدم می گذارند که باور دارند
انتهای آن احتماال چیزی جز زندان شکنجه و مرگ نیست؟
این امر در مورد آنان که به زندگی پس از مرگ و به پاداش
و بهشت و نعمت آرامش در دنیای دیگر باور دارند ،قابل
درک است ،اما برای آنها که به زندگی پس از مرگ اعتقادی
ندارند و بدون هیچ چشمداشتی در مبارزات اجتماعی خطر
می کنند ،این انگیزش و فعالیت را چگونه می توان جواب
داد؟ این سوال همیشه یک سوال گره ای برای اندیشمندان
اجتماعی بوده است
در جواب این پرسش ،آیا پرداختن به طبیعت انسان جایی
در چپ ایدئولوژیک دارد؟
پژوهش برای درک ابعاد محتمل به این پرسش اساسی می
تواند به روشن شدن جوهره ی کشمکش های اجتماعی هم
از منظر فردی و هم در بعد جمعی کمک کننده باشد.
تامل بر این پرسش و اختصاص صفحاتی چند بر این موضوع
اهمیت پایه ای آن را در این کتاب انعکاس می دهد .پس
از این پرسش های اساسی نویسنده به طبیعت انسان می
پردازد؛ همان نکته ای که از نظر او در ایدتولوزی چپ
معنایی نداشته است.

و اهداف فردی اش ( همان منیت) ،اما او نیز مانند نوبل
تحت تاثیر قساوت و ابعاد کشتار خود ،اسلحه را بر زمین
گذاشت و بعد از آن مبشر و مبلغ آموزه های بودا شد که بر
بخشش ،نفی خشونت ،گشاده دستی ،مهربانی ،همزیستی
مسالمت آمیز و حتی حمایت از حیوانات بود.
آشوکا در زندگی دنبال چه بود؟ چرا از مزایای امپراطوری
که به قیمت قتل عامها به دست آورده بود صرف نظر کرد
و اینها را با نصف انبه عوض کرد .از نظر نویسنده آلفرد نوبل
و آشوکا شاید این وظیفه ی تاریخی را داشته اند که با
نمایش نمونه ای افراطی از دو وجه ماهیت نوع بشر(منیت
و مائیت) تفکر بشری را به چالش بکشند .وی می گوید":
درک آناتومی این دو قطب و نقش آن در زندگی اجتماعی
انسان ها از یک سو و درک دینامیسم تحول آنها از سوی
دیگر موضوع و چالش این نوشته است ".دو قطبی که در
تعامل و کشمکش با یکدیگر شکل گرفته اند.
کلمه ی "مائیت" برای نخستین بار در این کتاب مطرح
شده است .نویسنده می گوید که اگر مذاهب تناقص های
کردار بشر را در هیبت فرشته و شیطان نشان می دهند و
وجود آنها را در آسمانها و ماورالطبیعه جست و جو می
کنند ،و اگر مارکسیسم این تناقص را در تضادی که در
شیوه های تولید است و در کشمکش بین بورژوازی و
پرولتاریا می بیند ،این کتاب تحول و ویژگی های انسان و
جامعه اش را در پروسه ی تکامل انسان و با تعریف منیت و
مائیت است که بررسی می کند؛ با این توضیح که شاید
تاریخ طبیعت برای دانشمندان قرن نوزده و از جمله مارکس
به شکل امروزه خیلی شناخته شده نبوده و در نتیجه آنها
حق داشته اند که نتوانند ریشه ی مناسبات اجتماعی را به
طور عمیق تری در تاریخ تکامل جست و کو کنند .برخالف
گفته ی مارکس ،طبیعت ،صاحبان پول یا کاال را از یک سو
و کسانی که فقط مالک نیروی کار خویش هستند را در
سوی دیگر نیافریده است؛ رابطه ی این دو گروه هیچ بنیادی
در تاریخ طبیعی ندارد و بنیاد اجتماعی مشترکی در دوره
های تاریخی بشر نیست؛ این رابطه آشکارا نتیجه ی یک
تکامل تاریخی است و محصول انقالب های صنعتی و
انقراض صورت بندی های قدیمی تولید است.
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می کند یا من با گفتارم؟" هابز حالت طبیعی انسان را
حالت جنگ می دانست " :جنگ همه علیه همه".
یک قرن بعد ژان ژاک روسو گرچه از چنین تعریفی از انسان
مخالفتی نکرد ،اما این ویژگی را نه ناشی از طبیعت انسان
بلکه از تخریب طبیعت انسان به دست جامعه ی انسانی
دانست .او می گوید :طبیعت ،انسان را پاک سرشت و
خوشبخت آفریده اما جامعه او را فاسد و بد بخت کرده است.
او می گوید اشتباه هابز در این است که این موقعیت را نه
حاصل انسانهای اجتماعی شده ،که طبیعی و ناشی از
سرشت انسان می داند .روسو که از برجسته ترین فیلسوف
های روشنگری است مالکیت را عامل اصلی بدبختی و فساد
انسان می داند .روسو انسان را در سه مرحله تاریخی مجسم
می کند:
انسان پاک سرشت با غرایز حیوانی که متعلق به دوران
حالت طبیعی است.
انسان فاسد و بدبخت که متعلق به دوران جوامع انسانی
مبتنی بر مالکیت است که انسانها در آن در جنگ و
کشمکش دائمی به سر می برند.
انسان عادل و خردمند که پایبند مالکیت عمومی است و
نیز قرارداد اجتماعی ؛ انسانی که همه ی امور را تحت اقتدار
قانون می داند.
فالسفه ی بعد از او تحت تاثیر نظرات او قرار می گیرند و
نظرات خود را له و علیه نظر او اعالم می کنند .مارکس اما
در نوشته هایش کمتر به مباحث و افکار روسو مراجعه می
کند اما جالب اینکه ماتریالیسم تاریخی او شباهت بسیاری
به الگوی سه مرحله ای روسو دارد.
مارکس سه مرحله تکامل بشر را اینطور تقسیم بندی می
کند:
جوامع یا کمون های اولیه که در آن استثمار انسان معنایی
نداشته ( همان حالت طبیعی روسو)
جوامع طبقاتی مبتنی بر مالکیت خصوصی که شامل برده
داری ،فئودالیسم و سرمایه داری است.
جامعه کمونیستی که مانیفیست آن در یک جمله خالصه
می شود :الغای مالکیت خصوصی و به عبارتی بازگشت کامل
انسان به خود به مثابه انسان اجتماعی.

طبیعت انسان:
فصل دوم این کتاب با این توضیح آغاز می شود " :طبیعت
انسان در حقیقت بیانگر مناسبات انسان در طبیعت و با
طبیعت است".
به عبارت دیگر مسئله ی پایه ای نه در مناسبات بین انسانها
بلکه در خود انسان هاست  .اینجا البته منظور از مناسبات
عمدتا مناسبات مبتنی بر مالکیت و خصوصا مالکیت بر ابزار
تولید است.
برای باز کردن این موضوع ابراهیم مهاجر نگاهی به وضعیت
دنیای کنونی می اندازد :تردیدی نیست که در سه قرن اخیر
سرمایه داری و در مرکز آن سود افسار گسیخته ،مهر خود
را بر پیکر جامعه بشری حک کرده و تردیدی نیست که
سرمایه داری خصوصا در مرحله ی انحصاری آن مسئول بی
چون و چرای اکثر قریب به اتفاق مصائب اجتماعی در
سرتاسر گیتی است .در نقد این مناسبات هزاران کتاب
نوشته شده که رادیکال ترین آنها سرمایه داری توسط کارل
مارکس است که تاثیر بسیاری بر جامعه ی انسانی قرن
بیتسم گذاشته .در زمان حاضر سرمایه قدرتمند تر از هر
زمان دیگر کماکان دارد حال و آینده ی بشریت را رقم می
زند و تسلط حرص در همه جا مشاهده شدنی است و اینکه
جهان در چنگال بی رحم حرص گرفتار است .اما سوال
اینجاست که آیا این طبیعت بی رحم و گرگ صفت از
ماهیت سرمایه برمی خیزد یا اینکه ریشه در عواملی به
مراتب عمیق تر دارد؟ در این میان به ویژه جایگاه خصلت
و طبیعت آدمی چیست؟ به عبارت دیگر پرسش اصلی این
است که آیا انسان با طبیعتی ناب و انسانی به دنیا می آید
و سرمایه است که او را به آز و حرص تشویق می کند یا
چیزی در طبیعت خود انسان برای توضیح این آز و حرص
وجود دارد؟ وی سپس نگاهی به دیدگاه بعضی فیلسوفان و
متفکران در باره ی سرشت و طبیعت انسان می اندازد:
توماس هابز فیلسوف برجسته قرن هفده بر این اصرار دارد
که " انسان برای انسان گرگ است" .این ادعای او اعتراض
زیادی را متوجه او ساخت و او در پاسخ به این اعتراض ها
گفت :چرا افراد جهت حفاظت از مال و جانشان دائما دست
به دامن قوانین و ماموران مسلح دولت می شوند؟ او تاکید
می کرد :آیا این "آدمی" است که بشریت را با اعمالش متهم
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شده می پردازد .آنچه در این کیش بیان می شود این است
که قبل از آفرینش در عالم کائنات وجودی به نام زروان بود
که خدای زمان و مکان بود  .او مدت هزار سال قربانی داد
و عبادت کرد که دارای فرزندی به نام اورمزد شود تا به
وسیله او زمین و آسمان و هرچه در آن هست را بیافریند.
بعد از هزار سال زروان به شک افتاد که آیا این قربانی دادن
و عبادت کردن به ثمر خواهد رسید یا نه .این تردید باعث
شد که نطفه ی اهریمن در بطن او بسته شود و او با خود
عهد کرد که هر یک از فرزندان زودتر از شکم او بیرون بیاید
او شاهی جهان را به او برگزار کند .اهریمن از این اندیشه
آگاه می شود ،شکم پدر را می درد و بیرون می آید .زروان
از وجود او متعجب می شود و می گوید پسر من باید خوشبو
و درخشنده باشد در حالی که تو تاریک و بد بو هستی.
سپس اورمزد درخشنده و خوشبو زاده می شود .اما اهریمن
قول پدر را به او یاد آور می شود و پدر وادار می شود نه
هزار سال از فرمانروایی جهان را به او بدهد و بعد از آن است
که هر دو یعنی اهریمن و اورمزد هر دو به آفرینش جهان
می پردازند .هر چه اورمزد می آفریند خوب و سودمند است
و هرچه اهریمن می آفریند مضر و زشت  .یکی از آفریده
های اهریمن دیو حرص و آز بود .افسانه ی دیو آز یکی از
زیباترین تالش هایی است که در جهت توضیح ناپاکی از
طریق انسان خلق شده .خلق این موجود افسانه ای در واقع
زیبایی تالشی است که بشر در فقدان علم برای تبیین و
ریشه یابی پاکی و ناپاکی خودش به نمایش گذاشته؛
اندیشمند زروانی هم مانند روسو و دیگران از ناپاکی خود
ناخرسند است و به دنبال منشا آن می گردد .این کشمکش
اما ارمغانی است که از هزاره ها گذر کرده و خود را به
اندیشمندان امروز می رساند.
گسست از این نگرش متافیزیکی با شناخت از فرایند طبیعی
آغاز میشود .روسو می گوید که شاید اولین بار که انسان
می خواسته موجودی زنده (حیاتی) را که در حال پریدن
بوده بکشد و از پوست و گوشتش استفاده کند ،برای او کار
بسیار مشکلی بوده زیرا خواسته با این عمل قدم از جاده ی
طبیعتش پا فراتر بگذارد؛ اما این گونه نگرش دیگر جوابگوی
دانش قرن نوزده نبود .اندیشمندان قرن نوزده درکی عمیق
تر از چگونگی کارکرد قوانین طبیعی در انسان شدند .نظریه

ابراهیم مهاجر گرچه متذکر می شود که فعالیت علمی
بشر را در این چند جمله جمع کردن امری نابخشودنی
است ،اما در عین حال معتقد است که سطح نازل دانش به
طور عموم در قرن  18و حتی  19امکان عمیق تر کردن
این ریشه یابی در تکوین مالکیت خصوصی را ممکن نمی
ساخته .مارکس بارها بر خود بیگانگی بشر و باز گشت به
خویشتن تاکید می کند اما پرسش اینجاست :بازگشت به
کدام خویشتن؟ به نظر می رسد که هم روسو و هم مارکس،
انسان ماقبل مالکیت خصوصی را عمدتا منزه می پنداشته
اند و معتقدند که انسان در تکامل پروسه اقتصادی است که
در ورطه ی حرص گرفتار می شود .طبیعت انسان گرچه در
دیدگاه مارکس مطرح می شود اما تعریف و بررسی آن
جایگاه الزم را پیدا نمی کند .نویسنده ی این کتاب معتقد
است که محافل مارکسیستی در قرن  21از اذعان به
طبیعت انسان ابا دارند و ترجیح آنها مانند مارکس این است
که با انسان دوران مالکیت خصوصی کلنجار بروند و به او
محدود شوند ،بدون اینکه در نظر گیرند که یک علت شاید
دانش نازل آن دوره در مورد خاستگاه و طبیعت انسان است
و دیگر تاثیر حدت زشتی های جامعه نوپای سرمایه داری؛
چهره ی کریه و بی رحم سرمایه داری آن قدر مارکس را
تحت تاثیر قرار داده که در عمل جایگاهی برای ذات بشر
در دوران ماقبل عصر مالکییت خصوصی باقی نمی گذارد.
گرچه مارکس و روسو هر دو بر این اعتقادند که مالکیت
خصوصی انسان را از خود بیگانه و به شیئی غیر انسانی
تبدیل کرده و انسان باید به ذات اولیه ی خود باز گردد ،اما
در چگونگی بازگشت انسان به خویشتن دو دیدگاه مختلف
دارند؛ روسو در مقابله با جامعه فاسد به راهکارهای حقوقی/
اخالقی و آموزش متوسل می شود در حالی که مارکس،
سوسیالیسمی از این گونه را تخیلی می داند و به تحمیل
سوسیالیسم علمی به بورژوازی از طریق قهر رو می آورد.
قهر به منزله ماما و قابله.
منظر دیگر در مورد انسان و طبیعت او ،منظری متافیزیکی
و مذهبی است که منشاء پاکی و ناپاکی انسان را در آسمانها
می جوید .جایگاه زرتشت در این تحلیل به عنوان اولین ها
جالب توجه است و نویسنده در این کتاب به توضیح منشا
پاکی و ناپاکی در مکتب زروانیسم که از زرتشت اقتباس
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طبیعت انسان:
طبیعت انسان اما به چه معناست و چرا باید به آن پرداخته
شود؟ رفتار انسان با خود ،با محیط زیست خود ،با فرزندان
و غیره خود زیر مجموعه ای از رفتار عمومی انسان است.
این رفتار عمومی چیست ؟ درک درست رفتار عمومی در
گرو درک درست از محرک های رفتاری انسان است .باید
توجه داشت که طبیعت خاص آدمی در زیر مجموعه ی
طبیعت عام انسان قرار می گیرد اما شکی نیست که بین
طبیعت یک انسان به طور عام و طبیعت فرد به طور خاص
باید تمایز قائل شد؛ تمرکز نویسنده ی این کتاب عمدتا بر
طبیعت عمومی انسان است ( چرا که جایگاه طبیعت
عمومی انسان در مناسبات اجتماعی قرار دارد و نه تمایزات
رفتاری افراد خاص) .برای درک درست این طبیعت باید از
ساختار فرماندهی رفتار یعنی مغز شروع کنیم و برای این
منظور باید به گذشته های دور برویم .قبل از دوران نو
سنگی که به  10تا  12هزار سال پیش برمی گردد ،دوره
های میان سنگی و پارینه سنگی وجود داشتند که حدود
 2.5میلیون سال نطفه ی انسان امروزی و مدرن را در خود
می پروراندند .در این دوران بود که مغز انسان دو برابر شد.
در واقع ویژگی ها و خصوصیاتی که انسان امروزی را از دیگر
انسان تباران متمایز می سازد در این دوره است که شکل
می گیرد .مغز انسان مدرن در قیاس با انسان تباران 2
میلیون سال پیش حدودا  1.5برابر شده است .خطوط اولیه
ی افتراق انسان تباران با گوریل ها و شمپانزه ها و بونوبونها
و پستانداران در این دوره شکل می گیرد .اگر به  4.5میلیون
سال پیش برگردیم مغز نیاکان انسان به اندازه یک سوم مغز
انسان مدرن و حدودا به اندازه ی مغز شمپانزه بوده است.
تاریخ تکامل در قبل از  4میلیون سال پیش ،تاریخچه ای
به درازای تاریخ تکامل پستانداران دارد.

تکامل داروین جایگاه ویژه ای در این تحول دارد و آغازی
است بر پایان این گونه محدود نگری های پیشینیان.
پژوهش نوین بتدریج زمینه ساز استنتاجات دقیق تر و
تعمق یافته تری شد .نظریه ی تکامل داروین البته بیشتر
از اینکه بیانگر و توضیح دهنده ی طبیعت انسان به خودی
خود باشد ،روشنگر چگونگی رسیدن به این طبیعت است،
اما در قرن بیستم نطفه هایی از علم انسان شناسی (
آنتروپولوژی) شکل می گیرد و دوران طفولیت خود را البته
با کمک گرفتن از روانشناسی و پژوهش ها و کشفیات و
اختراعات جدید علوم دیگر آغاز می کند .هر چه باشد در
این قرن انسان کد ژنیک یا "دی ان ای" را شناخته ،به
بانک های اطالعاتی دسترسی پیدا کرده و پژوهشگران به
صدها امکان کوچک و بزرگ مجهز شده اند .در این زمان از
مهم ترین نظریاتی که به چالش کشیده می شود این نظریه
است که ناپاکی انسان از زمان مالکیت خصوصی شکل
گرفته و به قول روسو مالکیت خصوصی باعت بدبختی انسان
ها بوده است .در مقابل این پرسش که آیا واقعا اینطور بوده
است این جواب داده می شود :مالکیت خصوصی عمدتا در
مالکیت ابزار تولید است که تجسم پیدا می کند و تولید که
عمدتا با شروع کشاورزی و اهلی کردن دام آغاز شده ،فقط
تاریخجه ای ده یا دوازده هزار ساله دارد .پس مالکیت بر
ابزار تولید نمی تواند به پیش از آن که  99در صد از زندگی
بشر را شامل می شود صادق باشد؛  99در صدی که در آن
تنازع بقا به مراتب خشن تر و دشوار تر بوده است .تنازع
بقایی که در آن به گفته ی داروین انواعی ( که انسان هم
جزئی از آن است) که با محیط طبیعی سازگار نبوده اند از
صحنه ی روزگار حذف شده اند .با این استدالل می توان
نتیجه گیری کرد که احساسات ،ادراک و رفتار انسان قبل
از اینکه منتج از مالکیت خصوصی ( یعنی شکلی از
کشمکش انسان با انسان) باشد ،منتج از کشمکش انسان با
طبیعت و با نیاکانش است .در نتیجه برای درک درست
اینکه محرک های رفتار انسان چه بوده اند می بایست در
شروع به چگونگی زندگی انسان در طبیعت و در نزاع با
طبیعت رجوع و توجه کنیم .حتی مالکیت خصوصی و دیگر
اشکال مناسبات انسانی را هم باید در چنین بستری بررسی
کرد.

تنازع بقا:
برای تعریف طبیعت این انسان اولیه باید یک موضوع مهم
را در نظر بگیریم و آن تنازع بقاست .اولین مشخصه ی
زندگی انسان در دوره ی تکامل ،با تنازع بقا گره خورده و
تنازع بقاست که موجب شکل گیری مجموعه ای از ویژگی
ها در انسان شده؛ این ویژگی ها را طبیعت انسان می نامیم.
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تحقیق علت اصلی این انقراض را ورود انسان مدرن ( هومو
ساپینس) به اروپا می داند و رقابت و نزاع و کشمکش بین
انسان مدرن و نئاندرتال ها .جدید ترین فرضیه که درک
جامع تری از طبیعت انسان مدرن به ما می دهد از اهمیت
ویژه ای برخوردار است؛ محققان ساختار مغز  13انسان
نئاندرتال و  32انسان مدرن اولیه را که در همان دوره می
زیسته اند با استفاده از فسیل سرهایشان مورد مقایسه قرار
دادند و به این نتیجه رسیدند که گرچه حجم مغز انسان
نئاندرتال به بزرگی مغز انسان مدرن است اما این دو گونه
ی انسانی از دو کیفیت متفاوت برخوردار بوده اند .این
تفاوت عمدتا در دو علت توضیح داده می شود:
یک :کاسه چشم انسان نئاندرتال که بزرگ تر از انسان مدرن
است و علتش می تواند این باشد که آنها چند صد سال قبل
از انسان مدرن از آفریقا خارج شدند و در آسیا و اروپا زیسته
اند و از آنجایی که این دو مکان از روشنایی کمتری نسبت
به افریقا برخوردارند در نتیجه آنها برای حفظ خود در
محیط به قدرت بینایی بیشتری نیازمند بوده اند و این در
تکامل چشم آنها نقش داشته .طبعا چشم بزرگتر نیازمند
پردازش اطالعات بیشتر هم بوده و در نتیجه در قیاس با
انسان امروز ( ساپینس ها) بخش بزرگتری از مغز آنها به
پردازش اطالعات بینایی اختصاص یافته ،و در نتیجه بخش
کوچکتری از مغز به ضروریات دیگر.
دو :تفاوت عمده ی دیگر مغز این دو عمو زاده به محیط
زیست آنها برمی گردد .زندگی در هوای سردتر آسیا و اروپا
مستلزم جثه ای بزرگتر و استخوان بندی قوی تر بوده.
نئاندرتال ها در مسیر چند صد هزار ساله ی تکامل خود در
اوراسیا و اروپا با جثه ای به مراتب درشت ترتوانسته اند در
مقابل سرمای شمال دوام آورده و از آنجا که جثه ی بزرگتر
هم مستلزم کنترل بیشتر است پس بخش بزرگتری از مغز
آنها در گیر کارکرد جثه ی درشت تر و هدایت تحرکات
فیزیکی آنها بوده .به همین علل است که مغز آنها به نسبت
مغز انسان مدرن ،حجم کمتری را به شناخت و استنتاجات
عملی از این شناخت اختصاص داده است .در انسان مدرن
فراینده های ذهنی ای که تحت پوشش بخش شناخت قرار
می گیرند عبارتند از :ادراک /حافظه /زبان /استدالل /و
تصمیم گیری .همین فرایندها هستند که در مناسبات

بنابراین برای شناخت طبیعت انسان باید طبیعتی را
بشناسیم که انسان در آن بقا و پرورش یافته است.
نویسنده می گوید که طبیعت پرورش دهنده ی انسان در
گهواره ی تنازع بقاست.
انسان های اولیه هر روز در معرض نابودی بوده اند؛ به عنوان
نمونه تغییرات جوی می توانسته به راحتی باعث انقراض
آنها شود ،یا اتفاقاتی چون حمله ازجانب حیوانات و یا ...و...
و .به همین دلیل است که می توان گفت مهم ترین و
برجسته ترین ویژگی انسان خصلت " حفظ خود" است .تا
کنون دانشمندان بیش از ده گونه ی انسانی را شناسایی
کرده اند که اکثریت آنها یک به یک و گروه به گروه در
کشمکش دائمی "حفظ خود" از بین رفته و در نهایت گونه
ی آنها منقرض شده اند .مانند :انسان ماهر ،انسان کارورز،
راست قامتان و آخرینش انسان فلورانسی که حدود  12هزار
سال پیش منقرض شده و از مشهورترین آنها همانطور که
هراری هم در انسان خردمند ( هومو ساپینس) می نویسد
انسان نئاندرتال است که حدود  25000سال پیش منقرض
شده .وی سپس برای روشن تر شدن موضوع "حفظ خود"
به مثابه یک عنصر کلیدی در طبیعت بشر به انقراض این
نوع از بشر در تنازع بقا می پردازد :
در سال  1907یک افسر انگلیسی غاری را در اسپانیا کشف
کرد که اهمیت آن را ده ها سال بعد کار شناسان و باستان
شناسان آشکار ساختند .این غار آخرین مامن و مسکن
انسان های نئاندرتال بوده .نئاندرتال ها از نزدیک ترین
خویشان انسان مدرن بودند که حدود  200هزار سال پیش
وارد اروپا شدند (برخی باستان شناسان حتی معتقدند 600
هزار سال پیش) .شباهت "دی ان ای" آنها با انسان مدرن
 99/8در صد بود .آنها جسه ای قوی تر داشتند و مانند
انسان از ابزار سنگی استفاده می کردند .نوع زندگی و
چگونگی انقراض ( باید گفت اسرارآمیز) آنها یکی از مهم
ترین موضوعات علم انسان شناسی را تشکیل می دهد.
انسان شناسان می خواهند به این پرسش جواب بدهند که
چگونه است که انسان نئاندرتال با آنکه جثه ای تنومندتر و
مغزی حداقل به بزرگی مغز انسان داشت منقرض می شود
و انسان مدرن باقی می ماند .آنها فرضیه های مختلفی را
پیش کشیده و رد کرده اند .یکی از فرضیه های در حال
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کرد .این دو باعث مهارت بیشتر او در ابزار سازی شد :ابزار
ساخته شده از استخوان ،تبر سنگی و بعدها تیر و کمان،
مهارت شکار و امنیت انسان در مقابل درندگان را افزایش
بخشید .دستیابی به سوزن و قایق های اولیه و مهارت هایی
از این قبیل باعث شد که انسان از کشمکش مرگ و زندگی
بیرون بیاید .توانمند تر شدن انسان در تنازع بقا موجب
افزایش جمعیت انسانها شد.
همینطور که در کتاب جلو می رویم ،جزئیات بیشتری را
در مورد تنازع بقا و فعالیت و کشمکش های روزمره ی وی
در این جهت ،خطراتی که او را تهدید و حتی بلعیده  ،زخم
هایی که برداشته و اثرات حمله ی حیوانات بر خود ،می
خوانیم و نیز اثر متقابلی که انسان و طبیعت بر روی هم
داشته اند .در صفحه ی  ،64این کتاب نمونه ای از یکی از
افراد قبیله ی هادزا یکی از قبایل شکارچی آفریقا در قرن
بیست و یکم را از زبان یکی از پژوهشگران برجسته ای که
مدت یک سال را با این قبیله سپری کرده بود بازگو می
کند که می تواند نمونه ای سمبلیک باشد در تنازع بقا انسان
ساپینس .این پژوهشگر به نام مایکل فینکل یکی از
شکارچیان را که مورد حمله ی شیرها قرار گرفته اینگونه
ترسیم می کند :آنواز پیرمردی است باالی  60سال .او با
حدود  150سانتیمتر قد ،الغر و با استانداردهای هادزا،
تندرست است .بازوان و سینه او انگار صفحهای است که
روی آن ،داستان یک عمر زندگی در این محیط ،با خط
"هیروگلیف" ،به تحریر درآمده است .اثراتی از زخمهای
برجا مانده از شکار ،مارگزیدگی ،نیش عقرب ،زخمهای
ناشی از اصابت چاقو و نیزه ،و همچنین افتادن از درخت
بائوباب و حتی اثرات حمله پلنگ ،بر بدن او باقی است.
نویسنده سپس به نکته ی مهمی می پردازد:
اگر انسان مدرن ،در قرن بیست و یکم ،مجهز به چاقوی
فوالدین ،اینگونه در معرض خطر قرار میگیرد ،حدت و
شدت کشمکش تأمین کالری برای نیاکانمان ،با مغزی
کوچکتر و با تبری سنگی ،برجستهتر میشود .انگار خطوط
هیروگلیف روی بدن آنواز ،فقط منعکسکننده داستان
زندگی او نیست ،بلکه داستان تنازع بقای انسان مدرن را
نیز ترسیم میکند؛ داستان "حفظ خود" را به تصویر

اجتماعی نقش تعیین کننده دارند .تحقیقات یاد شده نشان
می دهد که ضعیف بودن کارکردهای شناختی مغز در
نئاندرتال ها مانع از به وجود آمدن گروه های اجتماعی
بزرگ شده است در حالی که با خشن تر شدن شرایط
محیط زیست انسان نئاندرتال برای بقای خود نیازمند
همیاری جمعی و گروه های اجتماعی بزرگ تر بوده .نتیجه
ی این تحقیقات نشان می دهد که چطور نئاندرتال ها بر
بستر تنازع بقا پیش رفته اند؛ تمام ساختمان بدن ،شبکه
ی مغزی و عصبی و به تبع آن عوامل ذهنی عقلی و روانی
آنها به گونه ای شکل گرفت که به یک هدف کمک کند و
آن هدف " حفظ خود" بود؛ حفظ خود در مقابل حیوانات
درنده و مهلکه های طبیعی ( گرچه این تالش در نهایت
مغلوب شد).
توانایی انسان امروزی ( هوموساپینس)
تاکید بر سرنوشت نئاندرتال ها در توضیح کشمکش مرگ
و زندگی ساپینس هم دوره ی آنان اهمیت ویژه ای دارد .از
پیدایش انسان امروزی کمتر از دویست هزار سال می
گذرد .انسان امروزی در رقابت با حیوانات دیگر و در جنگ
فرایند انتخاب طبیعی ،نه از سیستم دفاعی قوی برخوردار
بود و نه درشت ترین و سریع ترین گونه های انسانی بود .
با این وجود بر همه ی آنها چیره و بر تمام منابع حاکم شد.
نزاع برای بقا که نئاندرتال ها و دیگر گونه های انسانی را
مغلوب کرد ،معمار رفتار انسان امروز نیز هست .به عبارت
دیگر رفتار و کردار انسان امروز عمدتا ریشه در سیستم
دفاعی او برای حفظ خود دارد .تنازع بقا عمری به درازای
تاریخ تکامل دارد .پژوهشگری در زمینه ی ژنتیک و تکامل،
سخت ترین دوران زندگی انسان مدرن را در  60هزار سال
پیش می داند و معتقد است که در این دوره تنها 2000
نفر در کل دنیا باقی مانده بودند ( کتاب در مورد دالیل آن
بحث مفصلی دارد و ما اینجا وارد طرح این دالیل نمی
شویم ) .و بشر در این دوران تقریبا از بین رفته بود ،اما او
همین دوران را دوران جهش بزرگ ذهن و فکر نامگذاری
می کند و دو ویژگی بشر را در این دوران پیش می کشد؛
انسان امروزی از یک سو به سالح های کشنده تر دست
یافت و از سوی دیگر تبحر بیشتری در شکار گروهی کسب
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پیشین با طرح پرسش هایی و به بحث کشیدن آنها ما را به
تفکری دوباره دعوت می کند بگونه ای که وقتی کتاب را
زمین بگذاریم در ذهنیتمان چیزی تغییر کرده باشد و مگر
همین مهم ترین نتیجه در خواندن یک کتاب نیست؟

میکشد .این داستان پاسخ دوگانگی انسان و چرایی آن را
در خود نهفته دارد.
کشمکش برای حفظ خود ،حتی در قرن بیست و یکم نیز
یک مولفه کلیدی است .یعنی اگر نمونههای نامتعارفی مثل
فعالیتهای قبیله هادزا را به حاشیه برانیم ،با وجود رشد
عظیم تولید و نیروهای مولده ،و با وجود هزاران نهاد
همیاری و کمکرسانی ،کماکان میلیونها نفر در جهان
امروز بر اثر سوءتغذیه جان خود را از دست میدهند .با این
وجود ،مقابله با طبیعت ،مسلماً در پیش از دسترسی انسان
به کشاورزی بهمراتب مهلکتر بوده است .به عبارت دیگر
پیش از ده هزار سال قبل یعنی در  99درصد از دوران
زندگی بشریت ،تنازع بقا بهمراتب خشنتر و دشوارتر بوده
است .پدیدهای را که داروین انتخاب طبیعی و بقای اصلح
نامید ،در مورد انسان نیز صدق میکند .انواعی که با محیط
طبیعی ناسازگار شدهاند ،حذف میشوند و انواعی که
تغییراتشان آنها را با محیط طبیعی سازگارتر کرده است،

جای آنها را میگیرند .از اینروی ،طبیعت انسان چیزی
نیست جز ویژگیهایی که سازگاری همهجانبه انسان
با طبیعت را شکل داده است.
و نتیجه ی نهایی می شود اینکه بدانیم انسان در این
گردونه ی تنازع بقا بارها و بارها از لب گور انقراض برگشته
است.
کتاب مائیت منیت با همین گستردگی می پردازد به انگیزه
های دیگر انسانی و محرک های بشری را می شکافد :اعم
از محرک های پایه ای که عمدتا مربوط است به اولین
نیازهای بیولوژیک بشر( در کانون آن تامین امنیت و کالری)
 ،محرک های افراطی ( زیاده روی در تامین کالری مانند
پرخوری) ،محرک های کاذب ( شبحی از نیارهای پایه ای)
و محرک اصلی که اکتساب یا رسیدن به هدف است و همین
محرک است که در دنیای امروز تعیین کننده ترین عامل
در رفتار انسان است . .نویسنده به مقوله ی درد و لذت می
پردازد و نتایج بسیار جذاب و قابل توجهی را در توضیح این
مقوله و اثری که در جهت بقای انسان داشته اند ارائه می
دهد .فصل های بعدی کتاب به همان کیفیت فصل های
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و مطالبی دیگر...
معرفی کتاب
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ساسان آقایی ،شهناز اکملی ،مسعود باستانی ،رسول بداقی،
کیوان رحیمیان ،سعید رضایی ،عبدالفتاح سلطانی ،مصطفی
نیلی ،محمدعلی عمویی ،غتچه قوامی ،مجید لباف ،سعید
مدنی ،عبداهلل مومنی ،ضیا نبوی و اکرم نقابی .
موضوع محوری این گفتوگوها وضعیت سلول انفرادی در
زندانهای ایران به عنوان یکی از مصادیق بارز شکنجه است.
جلد دوم« شکنجهی سفید» با مقدمهای از نرگس محمدی
آغاز میشود.
او نوشته است که «سهبار تجربهی سلول انفرادی» ،انگیزهی
او برای مبارزه علیه سلول انفرادی شده و ادامه داده است:
«در کتاب اول هم نوشتم ،انگیزهی اصلی من نه صرفاً بیان
خاطرات زندانیان ،ترسیم و بازنمایی صحنههای مبارزهی
زنان و مردان آزادیخواه و عدالتجوی ایران و معرفی مبارزان
ارزنده و بالکش این سرزمین ،بلکه افشای شکنجهای
هولناک ،ضد بشری و جنایتکارانه بود که دهههای متمادی
است توسط حکومتهای استبدادی علیه انسانهای
آزادیخواه به کار گرفته میشود .مصمم بودم که علیه این
شکنجهی غیر انسانی که بهطور سیستماتیک و هدفمند
علیه مبارزان و با هدف سرکوب و ارعاب و اضمحالل
مبارزات ،توسط حکومت ایران به کار گرفته میشود ،فعالیت
کنم».
نرگس محمدی (متولد  1351خورشیدی در شهر زنجان)،
فعال حقوق بشر ،روزنامهنگار ،رییس هیئت اجرایی شورای
ملی صلح ،و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است .او
بارها بازداشت شده و در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی
با اتهاماتی چون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ،تشکیل
کمپین «لغو گام به گام اعدام» ،و «اجتماع و تبانی به قصد
ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» ،به  16سال زندان محکوم
شد که ده سال آن قابل اجرا شد .نرگس محمدی پس از
تحمل هشت سال و نیم زندان در ماه اکتبر  2020از زندان
آزاد شد .او در زمان انتشار جلد دوم کتاب شکنجه سفید
همچنان ممنوع الخروج است و پس از مدت کوتاهی از
آزادی دوباره به زندان و شالق محکوم شده است اما او با
قاطعیت اعالم کرده است که از حکم سرپیچی میکند.

چند متن ،چند حاشیه

کتابی از مهدی استعدادی شاد که «باشگاه ادبیات» در
دنیای مجازی منتشر کرده است و در آدرس زیر قابل
دریافت است.
https://www.bashgaheadabiyat.com/

شکنجه سفید (جلد دوم)
گفتوگو با پانزده فعال سیاسی و اجتماعی درباره سلول
انفرادی و شکنجه
نرگس محمدی ،نشر باران ،سوئد ،چاپ اول 2021
مجموعه گفتوگوهای نرگس محمدی ،فعال حقوق بشر ،با
شماری از فعاالن سیاسی با نام «شکنجهی سفید» توسط
نشر باران در سوئد منتشر شد.
شکنجهی سفید نامی است که روی شکنجه حاصل از حبس
انسان در سلول انفرادی گذاشته شده است .شکنجهای
متفاوت از شکنجه فیزیکی که آثار آن از زمان شروع تا
سالهای پس از رهایی از سلول انفرادی روی فرد باقی
میماند و روی ذهن ،رفتار و سبک زندگی فرد تاثیر می
گذارد.
نرگس محمدی در جلد نخست کتاب «شکنجهی سفید» با
سیزده زن زندانی سیاسی گفتوگو کرده بود و حال در جلد
دوم به گفتوگو با  15فعال سیاسی زن و مرد که تجربه
انفرادی را پشت سر گذاشتهاند به گفتوگو نشسته است.

پرواز ایکاروس
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خیابان ها و مکان ها ،می شود شخصیت های داستان ماه
تا چاه
ماه در مشهد آتش گرفته است و می سوزد.صدای آژیرهای
سرخِ آتش نشان ها ،تمامِ خیابان های سردِ شهر را به هم
ریخته است و رو به آسمان پارس می کند .مردم به پشتِ
بام ها می روند تا به آسمان که نارنجی می سوزد،نگاه
کنند.کسی نمی داندکه ماه در شهر های دیگر هم آتش
گرفته است یا نه.
از کناره های ماه،آتش ،نارنجی شُره می کند و مثل آبشار
به زمین می ریزد اما کسی نمی سوزد .مشهد ،به رنگِ
نارنجی ،روشن است  .دیگر الزم نیست در کوچه ها و خیابان
ها کسی چراغ روشن کند.

پرواز ایکاروس مجموعه شعری است از هیلده دومین که
علی اصغر فرداد آن را به فارسی برگردانده و نشر مهری در
لندن منتشر کرده است.
فردیت در شعر عطار

وزن واژه

کلودیا یعقوبی میکوشد تا در این اثر خوانشی از عطار
موازی با نظریه مدرن ارایه دارد .برای این کار آثار سدههای
میانه غرب را به موازات آثار عطار بررسی میکند.
ماه تا چاه

شهر در کتابهای پاسکال مرسیه نقشی اساسی دارد .شهر
به مثابه نقشهی راه برای رسیدن به قهرمان داستان .مرسیه،
سایمون لیالند قهرمان داستانش را ایستگاه به ایستگاه در
متروی قدیمی لندن یا همانطور که اهالی شهر آن را با
غرور و مهربانی  Tubeمینامند ،دنبال میکند و ما را کم
کم به دنیای او میبرد .نوجوانی که اکسفورد و زندگی راحت
و مرفه آنجا را ترک کرد و به لندن آمد تا به جای نشستن
سر کالسهای درس و گوش دادن به حرفهای استاد در
مورد شعرا و نویسندگانی که نام یکیشان بر دبیرستان
معروفی بود که خود در آن درس میخواند ،دنیایی را که
ترسیم کرده بودند ،تجربه کند .نگهبان شب هتلی که هم
نام ایستگاه متروی محل بود بشود و به طور اتفاقی چند
صفحه از کتاب کودکان را به سفارش یکی از مشتریان همان
هتل از زبان آلمانی ترجمه کند و به این ترتیب راه زندگیش
مشخص شود؛ ترجمه و آموختن زبان.

انتشارات مهری  Mehri Publicationدر انگلستان
تازهترین رمانی از حسین آتشپرور به نام «ماه تا چاه» را
منتشر کرد .آتشپرور نویسنده و منتقد داستانی اهل
خراسان از داستاننویسان نسل سوم ایران است .او سردبیر
ماهنامه ادبی «نوشتا» است و از اواخر دهه چهل شمسی
نویسندگی را آغاز کرد.
در پشت جلد کتاب آمده است:
نویسنده در جستجوی خیابانی است که سنبل شهرش
باشد.اما با عبور ،تصویرهایی در ذهنش شکل می گیرد که
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سراغش بروی ،احساس میکنی چند دقیقه پیش کنارش
گذاشته بودی .کتابی راجع به زندگی با تمام زیروبم هایش
؛ شعر که با حضورش گذر زمان را کند میکند ،دوستی،
شجاعت ،ادبیات ،انتحاب آزاد شیوه ی زندگی و مرگ و
البته واژه که بدون آن ،این همه امکان نداشت.

مرسیه زبان خاصی برای این رمان انتخاب میکند .راوی
خطوط اصلی داستان را تعریف میکند و پس از آن ما با
خواندن نامههایی که سایمون به همسرش که سالها پیش
از دنیا رفته یک بار دیگر ماجراها را از دیدگاه او دوره
میکنیم و با زوایای آن آشنا میشویم .این شیوهی نوشتن
که شاید در آغاز داستان به نظر تکرار داستان بیاید به زودی
چنان تبدیل به ضرورت میشود که مخاطب همزمان با
خواندن روایت راوی منتظر خواندن نامههاست تا ببیند خود
قهرمان داستان چه میگوید .
در «وزن واژه» البته با یک قهرمان اصلی روبه رو نیستیم.
چهرههای پرشماری میآیند ،ناپدید میشوند و باز هم یک
جای دیگر به آنها برمیخوریم و به نظرمان میآید که با
آشنایی قدیمی برخورد کردهایم .چهرههایی در لندن و
تریسته؛ دو شهری که سایمون لیالند در آن زیسته .در
متروی لندن جان الک خوانده و در اسکلهی تریسته پا را
در آب تکان داده تا کشتی لنگر بیاندازد،موج به پایش
بخورد ،کفش و شلوارش را خیس کند و او هر بار از این
تجربه غرق لذت شود .
ایکاش میشد متروی لندن و اسکلهی تریسته ،نور روی
خلیج و شبهای مه گرفته را با هم داشت .ولی رفتن یعنی
گذشتن از یک سری چیزها و به دست آوردن چیزهای دیگر
و چون زندگی در اصل معامله ی پایاپای نیست ،هیچ وقت
نخواهیم دانست که ارزش آنها که از دست دادهایم با آنچه
به دست آوردهایم برابر است یا نه .ولی سایمون در سفرش
از آکسفورد به لندن ،از لندن به تریسته و بازگشت دوبارهاش
به لندن به ما نشان میدهد که هر شهری مهر و نشانش را
بر آنکه در او زندگی کرده خواهد زد .زمانی که میگذرد از
ما انسانی دیگر میسازد ،با نیازها و آرزوهای متفاوت .هیچ
وقت نمیتوانیم به جایی که ترکش کردیم برگردیم و همان
باشیم که در زمان رفتن بودیم .ولی آشناییمان با آن محل
از میان نمیرود .ما و هر آنچه اندوختهایم در دنیای
آشنایمان فرو میرویم و اگر انتظارتمان زیاد نباشد ،یک
روز دوباره جزئی از آن خواهیم شد و در همان حال دلمان
پیش دنیای آن شهر دیگر که سالها در آن کار و زندگی
کردیم میماند ،همانطور که دل سایمون لیالند پیش آن
عمارت قدیمی انتشارات ،کافهی روبه رویش و خلیج و
خانهای بر کانال در تریسته ماند .
وزن واژه کتابی نیست که بشود یک نفس خواند و تمام کرد.
میشود خواندنش را مدتها طول داد و هر بار که دوباره به

روزنگاری سوگ اثر روالن بارت ،ترجمه مهدی مرعشی ،نشر
مهری لندن
یک روز پس از مرگ مادر در پاییز  ،1977روالن بارت شروع
کرد به نوشتن یادداشتهایی در سوگ آن زن تا شاید به
مدد کلمات زندهاش کند .این یادداشتها روزنگاریهای
مختصری است که سالها پس از مرگ بارت پیدا و به همت
دوستاناش منتشر شده .به قول ناتالی لژه (گردآورندهی
کتاب) « :ما در اینجا کتابی کاملشده به دست مؤلف را
نمیخوانیم ،این فرضیهای است از کتابی که او میل داشته
بنویسد ،که سهیم شود در تدارک اثرش و به این نام،
روشناش میدارد».

ماهطلعت

رمان «ماه طلعت» به قلم ژیال آقارفیعی است .این کتاب در
تابستان  ،)2021( 1400در  92صفحه ،توسط نشر مهری
در لندن منتشر شده است.
این رمان بر اساس یک سرگذشت واقعی نوشته شده و چهار
روایت است از زندگی چهار نفر که درهم تنیده شده است.
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"عمر خیام (سدهی پنجم  -اوایل سدهی ششم ق ).چهرهیی
است که اندیشهاش به شکلهای گوناگون و متضاد تفسیر
شده است .یکی او را بادهگساری میداند که تنها دم را
غنیمت میشمرد ،دیگری از او یک صوفی میسازد ،یکی او
را دهری یا تناسخی مینامد ،یکی دیگر از او یک مؤمن به
شریعت میسازد ،دیگری تنها به بدبینی یا خوشباشیاش
تأکید می کند و  ...به قول صادق هدایت «اگر یک نفر صد
سال عمر کرده باشد و روزی دو مرتبه کیش و مسلک و
عقیدهی خود را عوض کرده باشد ،قادر به گفتن چنین
افکاری [افکار متضادی] نخواهد بود».
اما درونمایهی برخی از رباعیات خیام مانند رباعی زیر به
گونهای است که میتوان از آنها به پرسشهای بنیادی رسید
و به جهانبینیاش نزدیک شد:
قومی متفکرند اندر رهِ دین
قومی به گمان فتاده در راهِ یقین
می ترسم از آنکه بانگ آید روزی
کای بیخبران ،راه نه آن است و نه این!
آیا برای خیام راه سومی وجود دارد ،وقتی میگوید «راه نه
آن است و نه این»؟ آیا میخواهد آزاداندیشانه بر همهی
«باور»های زمانه خط بطالن بکشد تا بگوید هیچ راهی
وجود ندارد ،و تا بدینگونه به خودیابی یا فردیتی ورای
همه ی باورها برسد ،یا به قول خیام «از آنِ خود» باشد؟
(من زانِ خودم ،چنانکه هستم ،هستم) ،یعنی هدف یا راه
دیگری اگر هست ،رسیدن به «خود» یا خودیابی است ،نه
خدایابی؟ آیا شناخت او از «راهی دیگر» ،همان شناخت
هستی در همین کره ی خاکی (هستی شناختی) است ،در
تضاد با شناخت دینمداران که در پی شناخت یا تفسیر
آنجهانی اند؟
گر من ز میِ مغانه مستم ،هستم
گر کافر و گبر و بُتپرستم ،هستم
هر طایفهیی به من گمانی دارد
من زانِ خودم ،چنانکه هستم ،هستم.
در اینجا میکوشم به این پرسشها و پرسشهای دیگری
در پیوند با جهانبینی خیام ،تاآنجاکه که در توان من است،
پاسخ بدهم یا دستکم با بررسی و تحلیل پرسشهایی ازاین
دست به نتایج درخوری برسم.

تحقیق کوچکی در باره الیزه و یازده داستان دیگر

مانون اُپهوف در داستان¬های کوتاه این کتاب با ذهنی
خالق واقعیت و تخیل را در هم می¬تند .در روایت¬های او
آدم¬هایی با ظاهری عادی و یا بدن استثنایی همچون
دوقلوهای سیامی ،یا مرد کوتوله¬ خودشیفته¬ای به زبان
می¬آیند .نویسنده با تشریح احساسات و بیان گفتگوی
درونی آنها ،ناگفته¬ها ،تنش¬ها ،و حتی دریک مورد شرح
حال روانکاوانه یک اسب از زبان خودش را بازگو می¬کند.
آدم¬ها در داستان¬های اُپهوف ظاهرا وجهه مشترکی با هم
ندارند و هر کدام تافته جدا بافته-ای هستند .ولی به تنهایی،
یا در ضمن ارتباط با دیگری در پی ارضا شیفتگی ،رسیدن
به آرزوها و یا به دست آوردن جایگاهی ویژه برای خود
هستند ،و ماجراهایی عجیب را از سر میگذارند .کنجکاوی،
احساس حقارت ،رنج ،خشم ،شیدایی ،خود شیفتگی ،آسیب
پذیری ،حسرت ،سرخورده¬گی و ترس از تنهایی
احساساتی مشترک در میان همه آنهاست .مانون اُپهوف در
قصه¬هایش با تبحر ،اما بدون جانب¬داری یا قضاوت،
خشونتورزی ،و درهم تنیدگی عواطفی چون عشق ،نفرت،
ح سادت ،خشم و شهوت را از یک سو ،و حد و مرز میان
رفتارها و عواطف آدم¬ها را از سوی دیگر نشان می¬دهد.

آیین خرد و شادی

این اثر از محمود فلکی که چاپ دوم آن در خارج از کشور
منتشر شده ،به موضوع خرد و شادی در رباعیهای خیام
میپردازد .در بخشی از پیشگفتار کتاب آمده است:
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آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ
در این بررسی ،میکوشم چهرهی واقعی خیام را از غبار
افسانهپردازیها پاک کنم ،برای روشنتر شدنِ جهانبینی
خیام با نگاهی به اندیشهها و باورهای مسلط در زمان خیام،
با آوردن آرا و نگرههای چهرههای معروف و برخورد آنها
نسبت به اندیشهی فلسفی ،به تفاوت پندار دینهای سامی
و پندار و فلسفهی یونانی نسبت به هستی میپردازم .در این
راستا ،به احتمالِ تأثیر پندار یونانی ،بهویژه فلسفهی ارسطو
بر خیام نکاتی مطرح میشود تا جهانبینی مستتر در
رباعیات خیام جلوهی روشنتری بیابد.
برای اینکه برخی توّهمها نسبت به جهانبینی خیام آشکار
شود ،به مؤلفههای گرهی در تصوف میپردازم و آنها را با
نگرهی خیام مقایسه میکنم .سپس با استناد به رباعیات
خیام به یکی از دشوارترین و ناگشودهترین بخش جهانبینی
خیام ،یعنی باور یا ناباوری خیام نسبت به «خالق»
میپردازم.
درپایان ،برای اینکه خواننده چشمانداز روشنی نسبت به
جهانبینی خیام پیش رو داشته باشد ،آنگونه که در این
بررسی آمده ،مهمترین و به گمانم واقعیترین یا اصیلترین
رباعیات خیام را با بخشبندی مضمونی بازگو میکنم .به
گمانم همین تعداد رباعی برای درک جهانبینی خیام
کفایت میکند"...
این کتاب را انتشارات «حافظ-گوته» در آلمان (بن) منتشر
کرده است.

این نقاشی اثری است از علیرضا درویش که در شماره پیشین

نشریه به نام فرشته جوزی آمده بود .با پوزش از هر دو هنرمند.
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