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 ناصر زراعتی  :های داخل نشریهد و عکستصویر پشت جل

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

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

کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، 
کوشد تا زبان نیز تبعیدی است. این نشریه می

تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای 
که در ، و تعریف کالسیک آن، بلجغرافیایی

 شناسد.انطباق با جهان معاصر می
این نشریه که فعاًل به شکل فصلنامه منتشر 

گردد، گِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می
کوشد در همین عرصه هر شماره را یابد. میمی

به موضوعی ویژه اختصاص دهد. مسئولیتِ هر 
ه آن را شماره از نشریه و یا حداقل بخش ویژ

سردبیری میهمان بر عهده خواهد گرفت. تالش 
بر این است که صداهای گوناگون فرهنگ و 
ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، چه 
در قامت سردبیران میهمان، چه در قامت 

 شوند.  نویسندگانی که به همکاری دعوت می
 

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
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 چند نکته 
ست که ترین شعاریشایسته   "مرگ بر دیکتاتور"ای از پرواز خوش آرزوها در ایران آغاز شده است.  مهسا امینی دور تازه  قتلبا  

را اما نباید در شعار    "مرگ بر دیکتاتور" رسد.  در پاسخ به بیش از چهار دهه خشونت حکومتی در سراسر ایران به گوش می

کسی خالصه کرد. این مرگ به نفی وجود نظامی نظر دارد که در این چهاردهه از خودکامگی جز مرگ و  برای  آرزوی مرگ  

نیستی و فقر و رنج چیزی به مردم نداده است. این مرگ به نفی خودکامگی، استبداد، سانسور و خفقان نظر دارد. آرزوهای مردم  

خواهند در راهیابی  ده هستند، نه امت و نه خس و خاشاک. آنان میجوید. این مردم نه برورای این مرگ، آزادی و دمکراسی می

 به حقوق شهروندی خویش، جایگاه خویش را به عنوان انسان در جامعه بازیابند و این حداقل حقوق اجتماعی آنان است.  

م در پی شنیدن این  ای نیست که بتوان به آسانی از آن گذشت. خشم فروخفته مردآمدهای آن، حادثهمهسا امینی و پی  قتل

های اعتراضی ایران فصلی نو آغاز  خبر چون آتشفشانی دهان باز کرد و به اندک زمانی سراسر کشور را در بر گرفت. در خیزش

 ها خود را نشان داد.  ترین نمادهای آن در به آتش کشیدن روسریشد که یکی از بزرگ

ز روسری سفید پرچمی ساختند و آن را در برابر احکام قرون وسطایی  چند سال پیش در اعتراض به حجاب اجباری، زنانی جسور ا

ها به اهتزاز درآوردند. پاسخ همانا بازداشت و شکنجه و زندان و در نهایت سرکوب بود. این بار اعتراض بسیار در خیابان  ،حاکم

 ز مبارزه تبدیل شد.  ها به آتش کشیده شدند و موی زنان به نمادی اتر و پیام آشکارتر است؛ روسری گسترده

ها نشسته که شاید پایانی باشد بر افسردگی حاکم،  که جنبش جاری به کجا کشیده شود، معلوم نیست، ولی امیدی در دلاین

ها  چنان امیدوار بود که شور حاکم دامن گسترد و در آگاهی خویش راهی به پایان برای سالبه ویژه در میان نسل جوان. باید هم

 . خفقان بیابد

 

انگیز بود. خبر بازداشت و زندان کسانی از  طی چند ماه گذشته خبر مرگ دوستانی از میان نویسندگان و شاعران، بسیار غم

که؛ از هر سو خبرهایی بد شنیده  ها افزود و خالصه ایندر داخل کشور بر نگرانی  ، هنرمندان و کنشگران حقوق مدنینویسندگان

 چنان گرفتار درد باشیم.  ایم تا همهشود. پنداری ایرانی زاده شدمی

 

های پیشین وامدار دوستانی است که با آثار خویش آن را رنگارنگ چون شماره صفحه هم   240این شماره، در    "آوای تبعید"

سیزده  ست از شعر پانزده شاعر در تبعید به انتخاب دوستمان مجید نفیسی. در کنار  اند. بخش شعر این شماره منتخبیکرده

مقاله در عرصه ادبیات و فرهنگ، دو نمایشگاه نقاشی و عکس نیز داریم؛ معرفی آثار ایوب امدادیان، نقاش ساکن    2۳داستان و  

 هایی از ناصر زراعتی که بیشتر به عنوان نویسنده مشهور است تا هنرمند عکاس. چنین به نمایش گذاشتن عکسپاریس و هم

اثر اکبر سردوزامی معرفی شده است. در چهار مقاله و    "های زریپارهی تکههمه"رمان    "یک رمان، یک نویسنده"در بخش  

 های مختلف این اثر پرداخته شود. عرصهبه  هایی دیگر کوشش به عمل آمده تا چنین گفتههم

 اند. هایی پرداخته شده که تازه منتشر شدهو سرانجام در بخش پایانی نشریه به معرفی کتاب

 اسد سیف
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 ی کانون نویسندگان ایران بیانیه

 

 خواهی مردم ایرانبیانیه کانون نویسندگان ایران در اعالم همبستگی با جنبش آزادی 

  
هنرمندان،  ی نویسندگان و  توان افزود. اما بر همهکنند چیزی نمیها با جان خویش فریاد میباک در خیابانبر آنچه مردم بی

های  طلبیخواه و مستقل است که حمایت خود را، به صراحت و به دور از عافیتهای صنفی و فرهنگی، و نهادهای آزادیتشکل

 مرسوم، از جنبش آزادیخواهی مردم اعالم کنند؛ جنبشی که برای تداوم، بیش از هر چیز به همبستگی نیاز دارد. 

 

ر را در بر گرفته است حاصل خشمی چهل ساله است. حاکمیت جمهوری اسالمی از ی کشوجنبشی که هم اکنون تقریباً همه

های به اصطالح فرهنگی  ی عمومی کشور در پروژهبدو تأسیس تا کنون با استفاده از ضرب و زور و صرف مبالغ هنگفتی از بودجه

ان امروز است کوشیده است مردم ایران و ی روح جاری زندگی انسو عقیدتی و حذف و سانسور هنر و ادبیاتی که بازتاب دهنده

ها را در قالب دلخواه خود بگنجاند. بدیهی است که  به ویژه نسل جوان کشور را از حق طبیعی ِ آزادانه زیستن محروم کند و آن

از همه به چشم زنان جامعه فرو میدود چنین سیاست ستمکارانه انواع تبعیض ای بیش  از  رنج  های جنسیتی  رود؛ زنانی که 

 اند. اند و در هر فرصتی زبان به اعتراض گشوده برده

 

به درستی دریافتند که تحمیل   57های اجباری شدن حجاب در فردای انقالب  زنان پیشرو و آگاه ایران از همان نخستین سال 

ها و فراتر از آن »در حجاب بردن« نفس آزادی ها، تنها تحمیل نوعی پوشش نیست، بلکه توهین به شأن انسانی آنحجاب بر آن

ی اخیر خواهی مردم ایران در چند دههخواهی زنان ایران همواره بخشی مهم در جنبش آزادیسان جنبش برابریاست و بدین

 اش گره خورده است.ت. جنبشی که این بار با نام زنی جوان و از دست رفتن جانِ گرامیبوده اس

 

های زنان  ی آغازینِ این جنبش، قتل مهسا )ژینا( امینی، تا شعار فراگیرِ »زن، زندگی، آزادی )ژن، ژیان، ئازادی(«، گروهاز نقطه 

ی اعتراض زنان سقز و سنندج، نخستین فراخوان اعتراض  و در ادامهها سرکوب و پراکنده شده بودند، گرد آمدند  که به انواع روش

ستیزی را به تمامی  خیابانی را پس از قتل مهسا امینی رقم زدند. خیابان »حجاب« را برگزیدند تا این نمادِ آشکارِ سلطه و آزادی 

ان و زندگی نیمی از جمعیت ایران بود،  مندِ جمهوری اسالمی علیه جافشا کنند. حجاب که چهل و چند سال ابزارِ خشونتِ نظام

سوزان و تکرار ها، پیوستن آنها به روسریی مردم در خیابانی مردم ایران بدل شد. حضور گستردهبه نماد سلطه و سرکوبِ همه

حکومت برای تقلیل خواست مردم به برچیدن »گشت ارشاد« خط بطالن کشید و نشان داد مسیر   شعارهای مترقی، بر تالش

 گذرد.زادی جامعه از آزادی زنان میآ

 

ی جمهوری اسالمی در برابر معترضان و انکار حق طبیعی مردم برای بیان و ابراز مطالبات خویش، بار  گسیخته خشونت لجام 

محله به ترین فرزندان ایران بدل کرد. در پاسخ، مردم بر تعداد نقاط تجمع افزودند، ترین و شجاعدیگر خیابان را به قتلگاه شریف
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های خالی نیروی  هاشان را به روی مجروحان و معترضان گشودند و خیابان به خیابان با دستمحله به میدان آمدند، درهای خانه

 های دموکراتیک دارد.خود را سامان دادند. نیروی عظیمی که ریشه در آزادی و خواست 

 

های آزادیخواهی بوده  ی اتصال کانون به جنبششته نقطه سال گذ   50اصل نخست منشور کانون نویسندگان ایران در بیش از  

وقفه بر حق آزادی بیان، »بی هیچ حصر و استثنا برای همگان« پای فشرده است. آزادی بیان ها بیاست. کانون در این سال

ات آنهاست.  حی  تداوم  شاهرگ  و   ها جنبش  و   هاتشکل  گیریشکل  بستر  بیان  آزادی  نیست؛   ای صرفاً صنفی برای نویسندگانمسأله

آزادی بیان، سانسور همهها سرکوب نظامی سالحکومت به پشتوانه  جانبه، کنترل و محدود کردن فضای مجازی که این مندِ 

زیسته نیز رباید. اما مردمِ درخفقانکشد و میها معترضان را میای، در خیابانروزها به اوج خود رسیده است و انحصار رسانه

 اند. ی عمومی آوردهو صدا و خواست خود را به عرصه  های خود را در دل این تباهی گشودها و روزنههراه

 

کند و از نویسندگان و هنرمندان که حیات  کانون نویسندگان ایران همبستگی خود را با جنبش آزادیخواهی مردم ایران اعالم می

خواهد که صدای جنبش  ها و نهادهای همسو در سراسر جهان میتشکلایشان به آزادی بیان گره خورده است، و نیز از  حرفه 

 آزادیخواهی مردم ایران باشند. 

 

 1401مهر  1کانون نویسندگان ایران 
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 قاضی ربیحاوی

 
 سنگ سفید 

عکاس از روی چوبه دار پرید پایین و همه دوربین هایش  

ما   حسابی.  و  بزرگ  دوربین  تا  چند  پریدند.  پایین  و  باال 

نکرده   نکند خدای  که  بودیم  زده  زل  ترسیده  ها  پسربچه 

 یکوقت بالیی سر آن دوربین ها بیاید. آه کشیدیم.  

 یکی از ما گفت: همه اینها که دوربین نیستن.

فت: شرط می بندم که همه اینها دوربین یکی دیگه از ما گ

 هستن.

 چوبه دار هنوز درازکش افتاده بود کف وانت بار.  

های   بچه  شما!  هی،  پرسید:  و  آمد  ما  بطرف  آرام  عکاس 

 همین شهرک بغل هستین، از قیافه هاتون پیداس. درسته؟ 

یکی از ما از او پرسید: تو اومدی از ما عکس بندازی یا از 

 اون مرد مُرده؟ 

مژه های عکاس یکهو پرپر زدند، هول شد و تند نگاهی به  

 اطراف انداخت و با تعجب پرسید: مگه یارو مُرده؟! 

و با دوربین های سفت سیاه دوید بطرف ماشین پاترول. از  

همان طرف یکی از مامورها داشت به ما نزدیک می شد. هر  

ژسه  تفنگهایشان  بودند  آمده  پاترول  با  ماموری که  تا  سه 

 د.بو

 یکی از ما گفت: شرط می بندم که خشاب هاشون خالیه.

بندم که خشاب هاشون   از ما گفت: شرط می  یکی دیگه 

 خالی نیس. 

دوتا از مامورها چوبه دار را از وانت بار بیرون کشیدند تا آنرا 

کنند.   علمش  آنجا  و  سفید  سنگ  تخت  آن  باالی  ببرند 

های چوبه  دوطرف سنگ دوتا گودال کنده شده بود تا پایه 

 داخل آنها جا بگیرند.  

ماموری که به ما نزدیک شد گفت: هی شما! کدومتون می  

تونه بره از خونه شون یک چاریایه خوشگل محکم ورداره  

 بیاره، ها؟ 

یکی از ما گفت: می خواین دارش بزنین چون که باید دارش  

 بزنین، مگه نه؟ 

 یکی از مامورها گفت: چارپایه می خواییم چیکار؟ 

یکی دیگه از مامورها گفت: چون چارپایه خودمون را توی  

 محل قبلی جا گذاشتیم.

آن یکی دوباره گفت: بی خیالش، همین سنگ سفید کار را  

 انجام میده. 

چندتا از مردهای شهرک ما داشتند جا به جا توی بیابان با  

عجله پیش می آمدن که مراسم را تماشا بکنند. صبح جمعه  

برای   قشنگی  مدرسه سرحال  که  هم  ما  و  بود  زدن  دار 

نداشتیم. اما اگر برف نمی بارید بهتر بود، یا اگر دست های  

 ما لخت نبود.  

اما  اجرا نمی شود  ببارد مراسم  اگر برف  بودیم که  شنیده 

حاال مراسم داشت اجرا می شد. وقتی که آن مرد مُرده را 

نده  آوردند هنوز برف می بارید. وقتی که او را آوردند هنوز ز

بود. قد بلند بود. ما دیدیم که چطور از ماشین نعش کش  

بیرون آمد بعد ایستاد و سرش را باال آورد و بوی اطراف و  

دور بر خودش را از زیر لبه ی چشمبند کشید توی سوراخ  

های دماغش. لباس ورزشی پوشیده بود، سبز و خاکستری، 

یده از آن لباس ورزشی های مارک دار، زیپش را تا آخر کش

بود باال، یا برای او باال کشیده بودند چون دست های خودش  

از پشت با طناب بهم بسته بودند. برف نشست روی موهای  

 سیاه او.  

عکاس هنوز داشت دوربین هایش را امتحان می کرد. چراغ  

های جلو نعش کش روشن بودند و دانه های نرم و نازک  

 ی شدند. برف تا به حرارت چراغ ها می رسیدند محو م

یکی از ما گفت: اون سالی که آدمای رژیم شاه را تیر بارون  

 میکردن من هنوز به دنیا نیومده بودم. حیف.

یکی دیگه از ما گفت: اما برادر من به دنیا اومده بود. بابام او  

را می گذاشت روی شونه های خودش تا برادرم بتونه تیر  

 خوردن طرف را خوب ببینه. 

 گفت: خوش به حالش. چه حالی پسر!یکی از ما 
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راننده وانت بار به یکی از مامورها گفت: به جون شما خیلی  

دلم می خواد بمونم و تماشا کنم چونکه می دونم چقدر  

 صواب داره، اما باید زود برم که غذا برسونم به افراد دیگه.  

تهش   تا  ها. خوب  بچه  اله  بارک  گفت:  دید  که  را  ما  بعد 

 ن آینده توی دست شماست.  تماشا کنین چو

و رفت. می رفت و به برف فحش می داد، بعد دوید و پشت  

 فرمان وانت بار نشست و وانت دور شد.  

محکوم چشم بسته زیر برف قدم زد بدون اینکه بداند کجا  

هست. نردیک شد به چوبه دار. پاهایش هم مثل هیکلش  

و باز هوا بلند و باریک بودند. ایستاد و به اطراف سر گرداند  

را بو کرد. می خواست با تکان دادن پره های دماغش و به  

پایین،   ابروهایش چشمبند را بکشد باال، و یا بکشد  کمک 

آنقدر که بفهمد کجاست، اما چشمبند محکم بود و به او راه  

 نمی داد.  

یکی از مامورها بازوی محکوم را گرفت و کشید و او را آورد  

 گهش داشت. جلوی سنگ سفید و همانجا ن

می   سیگار  و  توی نعش کش  بود  نشسته  حاال  که  عکاس 

برزنتی   جلیقه  پرید،  بیرون  هایش  دوربین  همه  با  کشید، 

خبرنگاری پوشیده بود، از داخل جیبهای جلیقه یک مُشت 

توی دوتا   فرو کرد  یکی  یکی  را  آنها  و  بیرون کشید  سیم 

ه  حلقه هایی که روی شانه هایش بودند، یکهو از دوطرف شان

های او یک مشت سیم های سفید بیرون پریدند، بعد یک  

چتر  یک  حاال  ها،  سیم  باالی  کرد  نصب  را  برزنتی  پارچه 

باالی سر او بود که نمی گذاشت برف بریزد روی او و روی  

 دوربین ها، آنوقت دوید و باز آمد بطرف ما. 

ماموری که بازوی محکوم را گرفته بود آرام گفت: قربونت 

یکدقیقه باالی این سنگ وایستا یک امتحان    بی زحمت بیا

هست  راه  به  رو  چی  همه  که  بشیم  خاطرجمع  و  بکنیم 

 انشاهلل.  

پیدا کردند.   باالخره  و  دنبال سنگ گشتند  پاهای محکوم 

فقط از نگاه کردن به چشم های کسی می شود فهمید که  

نمی   را  او  چشمهای  حاال  که  ما  اما  نه،  یا  ترسیده  طرف 

 ایش هم مشخص نشد که ترسیده بود یا نه.  دیدیم، توی صد

 پرسید: وقتش شده؟  

 مامور گفت: نه. چون حاجی نیومده.  

 محکوم پرسید: پس چی؟  

مامور گفت: کفش هات را در بیار. فعال فقط یک آزمایش  

 می کنیم.  

 و تلخ و با تشر به محکوم گفت: عجله داری مگه؟

کفش    محکوم پاهای لُخت بی جوراب خودش را از گشادی 

ایستاد.   ها  کفش  روی  و  کشید  بیرون  سیاه  کتانی  های 

را   سفید  سنگ  مامورها  بودند.  شده  سرخ  هایش  انگشت 

طوری باال کشیده و به حالت ایستاده نگه داشته بودند که   

سنگ بتواند کار یک چارپایه سفت و محکم را بکند تا بعد  

وقتی که محکوم طناب به گردن باالی آن ایستاده بشود با  

یک لگد ساده  سنگ را کنار زد و انداخت و آنوقت دیگر زیر  

 پای محکوم هیچ باقی نمی ماند غیر از خالی.

 مامور گفت: حاال بی زحمت برو باال.   

تکان  سنگ  و  سنگ  باالی  گذاشت  را  پایش  یک  محکوم 

خورد و لق شد و نزدیک بود بیفتد اما نیفتاد. محکوم پای  

خم شد و سنگ را بغل  خودش را عقب کشید. مامور تند  

کرد و به حالت اول برگرداند و عصبانی گفت: اینقدر عجله  

 نداشته باش، می فهمی؟ 

حاال خود مامور پاهای محکوم را یک به یک گرفت و با    

احتیاط گذاشت روی سنگ. محکوم روی سنگ ایستاد و از  

همه بلندتر شد. کفش های سیاه او جلوی تخته سنگ سفید 

اینجا که ما می دیدیم پشت سرش خالی مانده بود از  ند. 

 هیچ نبود غیر از آسمان و برف.  

زیر یک   پاترول  کنار  راننده ی نعش کش  و  مامورها  بقیه 

 چتر بزرگ ایستاده بودند و صحنه را تماشا می کردند. 

 عکاس بلند گفت:  هنوز که حاجی نرسیده برادر.  

 ماموری که با محکوم ورمی رفت گفت: نه. نرسیده.  

زعفرون  خرما  کمی  یک  هم  ما  که  بیا  پس  گفت:  عکاس 

 بخوریم. 

 مامور گفت: اگه بذاری منهم بیام زیر چتر تو. 

 و غش غش خندید. داشت سر به سر عکاس می گذاشت.  

 عکاس گفت: بیا.  

 بعد گفت: فقط بخاطر دوربین هاست جون شما. 

و رفت بطرف مامورهای دیگر که داشتند خرما زعفران می  

 .خوردند

پایه   رفت یک  ورمی  دار  با چوبه  هنوز داشت  ماموری که 

چوبه را گرفت و خودش را از آن باال کشید. اگر پوتین هم  
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نپوشیده بود سنگ سفید دیگر جایی برای پاهای او نداشت.  

و   گرفت  را  طناب  مامور  نیفتاد.  اما  خورد  تکان  باز  سنگ 

انداخت دور گردن   بطرف خودش کشید و حلقه طناب را 

تا  محک کند  کمک  مامور  به  کرد  می  سعی  داشت  که  وم 

کارش را بهتر انجام بدهد اما جهت رفت و آمد دست مامور 

 را نمی دید.  

به   او  و  نخورد  تکان  سنگ  و  پایین  پرید  مامور  باالخره 

 خوشحالی گفت: می بینی چقدر محکم شده؟  

 صدایی گفت: عجله کن. 

 بطرف ما.  ماشین سیاهی را دیدیم که از دور پیش می آمد  

مامور به محکوم گفت: بهش عادت کن که بعد زهره ترک  

 نشی. 

 حرکت آرام ماشین سیاه توی بیابان سفید تماشایی بود.  

داشتند   و  بودند  رسیده  هم  ما  شهرک  مردهای  از  چندتا 

 مراسم را تماشا می کردند.  

 مُدل ماشینی که داشت می آمد هنوز مشخص نبود. 

 م که بنزه. یکی از ما گفت: شرط می بند

 صدایی گفت: بیا. 

مامور به محکوم گفت: مراقب باش که طناب شُل نشه تا  

 من برگردم.  

 و با عجله رفت بطرف صدا و با مامورهای دیگر قاتی شد. 

و می   سُرید  برف می  روی  با شکم چسبیده  ماشین سیاه 

 خزید می آمد و نزدیکتر می شد.  

پاترول ایستاده  مامورها و راننده نعش کش و عکاس کنار  

 بودند و داشتند خرما زعفران می خوردند.

تکان   تکان  را روی سنگ سفید  پای خودش  محکوم یک 

 داد، سنگ نجنبید، حسابی محکم شده بود.  

اما  برود جلو،  برداشت که  از مردهای تماشاچی خیز  یکی 

 یکی از ما به او تشر زد که: نه. نرو. 

 رجای خودش.و مرد تماشاچی قبل از رفتن ایستاد س

مامورها و راننده نعش کش و عکاس هسته های خرماهای  

 خورده شده را پرت می کردند روی برف.  

حاال تشخیص مُدل ماشین سیاه  آسان شد. بنز بود. دست   

های ما از سرما سرخ شده بودند. جعبه خالی خرما هم پرت  

آنها    همه  خورد.  غلت  برف  های  پشنگه  الی  رفت  و  شد 

های خرما را که توی دست داشتند تند و تند آخرین دانه  

 خوردند و رفتند به استقبال ماشین سیاه.  

انگار می   انداخت،  عکاس نگاهی به چوبه دار و به محکوم 

خواست به اینطرف بیاید اما منصرف شد و رفت بطرف نعش  

 کش. 

محکوم یکبار دیگر پاهایش را روی سنگ تکان تکان داد.  

افتاد و یکهو زیر پاهای او لخت  سنگ لرزید و لق خورد و  

زدند.   پرپر  خالی  هوای  توی  پاهایش  و  شد  خالی  و  شد 

انگشت های پاهایش چقدر بلند بودند و مثل چندتا جانور 

زنده ی آویزان داشتند می لرزیدند، اما این لرزش ها کوتاه  

مدت بود و بعد همه حرکت ها از جنب و جوش افتاد و تمام  

 شد.  

تمام شد و همه ی هیکل او را دیدیم    ما دیدیم که چطور

 که آرام و آویزان ماند. 

ماشین سیاه رسید با چراغ های روشنش که بزرگی شان  

تمام جلو ماشین را پر کرده بود. رسید اما دیگر چیزی برای 

تماشا باقی نمانده بود و ما هم رفتیم تا دست هایمان را با  

چون عکاس گرمای چراغ های ماشین نعش کش گرم کنیم  

 هم داشت همین کار را می کرد. 

 69تهران 
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  قباد آذرآیین

 
   کار من استوکسب  ه،یگر

                                                                  

ا  یخانوادگ  ی میقد  یمقبره  کی  جانیا تا    جانیاست؛  سه 

قبر   کیمرد و    ک یزن،    کیقبر کنار هم رج زده: کودک. 

تا قبر د به    یاست .سنگ قبرها جور  گری کودک وسط دو 

اند انگار که مرد و زن، قبر کودک را تنگ بغل    دهیهم چسب

از عمرشان گذشته باشد. دو    ی چهل سال  دی اند...قبرها باکرده

.  یدلهر طرف چهار صن  اند؛ دهیچ  ییهایقبرها صندل  رفط

است. مقبره،   زانیلوستر خاموش از سقف آو  کیپنکه و    کی

شمال    ی رو به کوه ها  یدارد با چشم انداز  یبزرگ  یپنجره

ا اند  فرستاده  مرا  برا  جانیتهران...    یهامهمآن   نیا  یتا 

 کنم...  هیخاک، گر ی میقد

                                                                    

  هایاون ور آب  یتا وقت  "روز گفته بود:  کی  ،یریآقا ظه  حاج

نون   رن،یور کوتاهه، و وجدان درد بگ  نیکه دستشون از ا

 " من و شما تو روغنه حاج خانوم!

ظه  حاج اش    شهیش  روی.است  دار¬بنگاه  یریآقا  مغازه 

کن فکر  نه  صداقت...اما  امالک  ظه  د ینوشته:  آقا    یریحاج 

بنگاه فقط  م   داری¬کارش  دست  رو    گذاردیاست؛دست 

ب  ی کی  یک  ندیبب اجاره  دیبگو  د یایتو   ی اسالم، دنبال خانه 

صنار سه  "است و    ریفط  هی ما   ی ب  دی گوی... خودش مگردمیم

جواب خرج   -حرف خودش است  نیع   ن، یا  - "هبنگا  ی شاه

زندگ برج  ها  هی،شهریو  مهمان  و  ها  بچه  آزاد    ی دانشگاه 

  ی را نم  گر یها وهزار جور مکافات د  ی تیهم وال  ی بوس  ینیم

 دهد. 

فروش محصوالت   یگله ، آگهبهبنگاهش گله  شهیپشت ش 

و    یوطن قائنات  اصل  زعفران  از  ؛  چسبانده  را 

  اهیبرنج طارم شمال و دمس  سرکان،انواعیتو  یبجستان،گردو

کرمانشاه و کلوچه   یبم و نان برنج  یتا خرما  ریجنوب، بگ

 شمال...  ی

کارها  یکی دار"  یاز  آب  و  ظه"نان  آقا  حاج  نظر   ، یر یاز 

خاک    ریز  ییمرده ها  جانیاست که ا  یی هاوطنارتباط با هم

بهناچارغر و  کرده  بانهیدارند  و  رهاشان  وقت  حاال  و  اند  

بهدلشان و خون  ند یآ  یهاشان به خوابشان ممرده  وقت، یب

ها  آن  راو ناله که چ  نیو نفر  هیو گال  یزار  هیو گر  کنندیم

کرده رها  خدا  امان  به  رفتهرا  و  ظهاند  آقا   ی ریاند...حاج 

غصه    دیگویبهشان م  دهدیوطنها را مهم  جورنیکارا  بیترت

بسپاردینخور را  کار  کسان  دی.  من  من.  م  یبه  فرستم    یرا 

 ون یش  زهاتان یعز  یقبرها  یهرچند ساعت دلتان بخواهد رو

کار را   نیا  دیو دار  دییجان یکنند،انگار که خودتان ا  یو زار

ا  د،یکن  یم کارها را     جورنیبهتر از خود شماها حتا...البته 

بزرگه پسر  م آقاپژمان،  که  کامپ  ندیگویاش،   وتر یمهندس 

 ... دهدیم بیبراش ترت است

 

  کی.که هر دوسه هفته  میهست  یحرفها  کنهیچند نفر گر  ما

براش جور بشود  ی آن ور آب یمشتر یریبار، که حاج آقاظه

م نشان  میرو  یم  کندیخبرمان  و  مشخصات  و  قبر    یاسم 

م  ازش  را  ها  بهشت    م یشو  یم   ی راه  م یریگیمرده  طرف 

کن مرد    هیبود، حتا چند تا گر ترشیها عده مان بزهرا...اول

اول عذر مردها   یری. حاج آقا ظهمیبعد کم شد میاشتهم د

  هیزنند و از ته دل گر  یمردها کلک م   گفتیرا خواست.م

  ی کند و به گوش آن ور  یدرز م  رونیخبرش ب  کنند،ینم

از زن   یهم م  تا  ب  یهارسد، بعد هم چند  را رد   وهیجوان 

ناغافل م وقت  یبعض  یحاج  ند یگویکرد. م  سراغ   رفتهیها 

بوده    ده ی کردن، د  هیگر  یها سپرده بود برا به آن  ه ک  یی قبرها

 اند... کار دررفته  ریاز ز

                                                              

به اسم    کنم؛یصدا م  جورنیز مَردَم را امن هنو-سلطان  بابا 

ندارد. هرچه هم دوا    یحال و روزخوش  چیه  -پسر بزرگمان

  اشیضی. دکترها سر از مرکند یافاقه نم  میکنیدکترش م

حاج    ش یی. خدام یآورند. به کافر و مسلمان بدهکار  یدرنم

پول  کند،چهیکمکمان م   یلیخ  یریآقا ظه که    یی هابابت 

چه از    مان،یدوا درمان و خرج  یدستِ قرض بهمان داده برا
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پله  یی نظر سپردن قبرمرده ها پول و  ازشان   یبهتر  یکه 

 ارمان یخودش را هم دراخت  مهی...دفترچه بشودیم  دمان ی عا

 دکتر و درمان...  میگذاشته  که باباسلطان را با آن ببر 

گوش  بعد از دوادرمان و    دمیروز نشستم حساب کردم د  کی

اگر    یکر،تندرست  طانیش سال هم هر روز    کیباباسلطان، 

از پس قرض و    توانم یبکنم، مشکل م  هیخدا سر قبرها گر

ظه  نید آقا  کارمیایدرب  یریحاج  که  من  دست  از   ی . 

 هزار در آخرت... ا یدر دن کیخدا عوضش بدهد،   د،یآیبرنم

 

سلطان،برا  یضیمر  ریروویه  نیا  یتو    هم    یبابا  سودابه 

بزنند. سودابه   یحرف  اندامدهیهنوز ن  یعنیخواستگار آمده...

ا مترو    ک ی  دی گوی...م د یگویم  جورنیخودش  تو  که  روز 

م کارش  رفتهیداشته  تو-سر  از    یکیسودابه 

م  های¬یمانتوفروش کار  حوض  دستمزدش کندیهفتِ   .

لیهم  ست،ین  ریدندانگ با  که  خانه   یپرستار  سانسی ن  تو 

نکند داغان  مرا  و  خودش  اعصاب  و  ا  -نماند  من    کهنینه 

درست  یلیخ اعصاب  جا  - دارم!  ی هم  باق   یباز    یشکرش 

م کامله  دیگویاست...سودابه  روز  نشسته   یزنآن  کنارش 

سودابه.   نخ  تو  بوده  رفته  بدجور  وراندازش    زیرکیبوده، 

ا سر صحبت را ب  شوندیم   دکه ر  ستگاه یچند تا ا  کرده،یم

نامزد دارد    پرسدی...آخر سر از سودابه مکند یسودابه باز م 

هنوز قسمت نشده. خانمه گل از گلش    د یگوینه، سودابه م  ای

شماره اش را به سودابه    زند، یشکفد و حرف دلش را م   یم

بعد تو قسمت مردانه    ردیگ یو از سودابه هم شماره م   دهدیم

م سرک  سودابه    یپسر  و  کشدیمترو  نشان  و    دهدیمرا 

 اگر به دلش نشسته به شماره خانمه زنگ بزند.  د یگویم

  می پسره چشمش را گرفته... حاال مانده بود  د یگویم  سودابه

خانه   کیو دو تا اتاق تودرتو طبقه سوم    می . ما بودمیچه بکن

. مگر  اطیتو ح  ن،ییبا حمام و مستراح مشترک آن پا  یکلنگ

جا حرف بزند؟...خانومه چند  آن  دی ایب  ییبگو  ی به کس  شدیم

ها جواب اول   ابهبار به سودابه زنگ زده و جواب خواسته. سود

گفته  یجواب داده و دروغ  ستین یکار خوب دهینداده بعد د

بوده    اشیگوش بعد هم  یچ  دانم ی... نمی سا  ای خاموش    !

با   ی است و قول داده که به زود ضیبهانه آورده که بابام مر

 ... ردیگیخانمه تماس م

نشسته بودم و تو فکر   یریروز که تو بنگاه حاج آقا ظه کی

آقا ظه  نیا بودم، حاج  شده حاج    ی چ  دیپرس  یریموضوع 

. زبانم الل،  ی را از برادرت پنهان کن  یزیخانم؟ قرار نشد چ

حاج آقاتان ...حرفش را تمام نکرده بود... گفتم خدا از   یبرا

بزرگ  یبرادر ا  یو  حال  آقا،  حاج  نکند  که    شانیکمتان 

 کیازشما چه پنهان،    ستینکرده، از خدا پنهان ن  یریتوف

د ...پرس  شیپ   یگریمشکل  مشکل  دیآمده  و    ؟یچه  حال 

البت   -را گفتم  تمانیکردم و وضع  فیرا براش  تعر  تیحکا

ا-دانست  یرا م  زیچخودش همه  که غصه   ن یدرآمد گفت 

  ی دیرا باز کرد، دسته کل  زشیندارد حاج خانم...بعد کشو م

 ی زیتکه کاغذ چ  کی  یبعد هم رو   ز، یدرآورد گذاشت رو م

خانه   ن یو کاغذ را سراند طرفم و گفت ا  دی نوشت، دسته کل

م است.  آماده  و  خانواده  دیتوان  یمبله  خواستگار   یاز 

است.    می...بعدش هم خدا کردیکن  یی رایپذ  جانیدخترتان ا

م  یجور کی گرمیکنیحلش  جلو  نتوانستم  را   هی.  ام 

انگاریا  هی...چه گررمیبگ منتظر حرف و لطف حاج آقا    ی! 

 ...هیگر ریبهانه بزنم ز نیبودم که به ا یریظه

                                                            

 ون یدو تا از قبرها را تمام کرده ام. حاال نوبت ش  یرو  هیگر

 م ایبسته . گوشاست؛ کودک زبان  یقبر وسط  یبرا  یو زار

م   بیج  یتو شروع  لرز  کندیمانتوم    میگویم  - دنیبه 

کاردرست   یهایگوش  نیاز ا  د ینکن  الیوقت خ  کی  ،یگوش

م هر   -است!  ی ونیلیچند  به    توانم ی...نمزدیریم  یدلم 

کارم    توانمیم  نگاه بکنم. هنوز کارم تمام نشده. نمایگوش

ن ظه  مهیرا  آقا  حاج  نمک  و  نان  من  بگذارم.  را   یریتمام 

 خورده ام...بهش قول داده ام...   

هم...خدا  سودابه بار  زده...چند   خواسته یم  یچ  ایزنگ 

 : بابام ...! هیگر ریز زند ی...مزنم ی...بهش زنگ مد؟یبگو

بکند...ماش  ستین  الزم را تمام    یدربست  نیسودابه حرفش 

 خانه...  رسانمیو خودم را م  رمیگیم

  بندکیببخش بابا سلطان،من از صبح تا حاال دارم   -

  زمیتو بر  یهام نمانده براچشمتو    ی اشک  گری . دکنمیم  هیگر

عاطفه   ی سلطان ب  مامان  ی خودت فکر نکن  شیوقت پ  کی...

 شده نسبت به تو...حاشا!  

  "شب مشوّش"از مجموعه داستان

 )بن آلمان(   نشر پیام 
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   زادهفرخنده حاجی

 
  

 ژاندارم 
سید محمود فدایی را توی دل آفتاب دراز کردند و زن       

 کشیدند دور. هایی را که جیغ میو بچه

تترون آبی را از ساک عقب ماشینش درآورد   زنی مالفة     

و به طرف تویوتای معلق دوید. لبخند آرام کسی که با لباس  

نظامی توی دل آفتاب دراز شده بود به زن جرأت داد جلو 

و   مرد که »سید محمود برود  لباس  روی  فلزی  اتیکت  به 

 فدایی« با رنگ سیاه روی آن حک شده بود، خیره شود. 

گفت        و  کرد  دراز  دستش  بغل  مرد  طرف  به  را  مالفه 

این   بهداری  اورژانسو خبر کنیم؟  »بکشین روش. چطوری 

 نزدیکا...«

دست        دو  با  کشید.  جیغ  شنید،  که  را  کرده«  »تموم 

 وشاند و به طرف ماشینش دوید. صورتش را پ 

 

ماشین. زن سرش را باال    مردی با انگشت زد به شیشه     

دست از آورد.  دستمالی  برداشت.  فرمان  روی  از  را  هایش 

 جعبه بیرون کشید و شیشه را پایین.

 تون«»بردنش، مالفه 

زن با بغض تکرار کرد »مالفه، مالفه، ...« مرد گفت »توی 

رانن تا  چن  ما  نیس،  ماشین  خوب  حالتون  اگه  هس.  ده 

خواین یکی از ما...؟« جواب داد »خوبم« از ماشین آمد می

پایین. کلمن زرد را از توی ماشین برداشت. با دست راست 

آورد باالی سر و با دست چپ شیرش را باز کرد. آب سرد  

میان   از چاک  لباس و  یقه  از صورتش ُسرخورد رفت توی 

ان. استارت زد. رانندة مرد  ها گذشت. نشست پشت فرمسینه 

منتظر شد تا راه بیفتد. زن برای رانندة ماشین جلویی دست  

 تکان داد و دور شد. 

 

( دو مرد زیر بازوهای حاج  1۳67تیر ماه    20روز دیگر )     

 های پزشکی قانونی بردند پایین. معصومه را گرفتند و از پله

ه مرده  گفت »اونی کداد، میدفن نمی  حاج معصومه اجازه

علی   به  نگفتم،  خدا  به  نگفتم.  که  من  نیس.  نیس،  سید 

 نگفتم.«

شد. به هوش که  کشید و بیهوش میگفت، جیغ میمی     

کرد »مگه  زد به صورتش و یکریز تکرار میآمد چنگ میمی

ممکنه، بی سیدمحمود؟ من که نگفتم، به خدا نگفتم.« و  

 کشید. موهای سرش را می

د حاج معصومه را که قدم به قدم زانو  طول کشید تا توانستن

میمی حال  از  و  سید  زد  که  کشویی  کنار  بکشانند  رفت 

 محمود در آن خوابیده بود.

از        معصومه  حاج  همراه  مردهای  بعد  دقیقة  چند 

همهجیغ  کردند  فکر  و  ترسیدند  توی مرده  هایش  از  ها 

خوابانند زیر گوش خیزند و یکی یک کشیده میکشوها برمی

 حاج معصومه که خوابشان را آشفته کرده.  

های حاج معصومه که سکوت سالن نمور پزشکی  جیغ     

یک دفعه قطع شد. ساکت َپر چادر   قانونی را برهم زده بود،

سیاهش را کشید روی صورت سید که توی کشو خوابیده  

لب گونهبود.  روی  سرعت  به  گرمش  و  های  پیشانی  ها، 

یخلب می  زدههای  چیزی سیدمحمود  لب  زیر  و  چرخید 

 گفت. می

مرد جوان که دستمال چهارخانه سفید و سیاهی دور       

مشکیِ پیراهن  و  انداخته  شلوار گردنش  روی  گشادش   

آویزان بود دست کرد زیر بازوهای حاج معصومه »حاج خاله،  

نامحرمه.   بیایین کنار؛ سید دیگه به شما  حاج خاله جان! 

 حیف از شماس. گناه نکنین.« 

ها به  شنید. پسر زور می زد اما دستحاج معصومه نمی     

کشو قفل شده بود؛ همان طور که به ضریح امام رضا قفل 

زد، زانو زده بود. مرد میانسال گفت »ول  شد و زانو میمی

ش، مونسش،  کن دایی همه داروندارش همین مرد بود، بچه

 باباش، شوهرش، کس و کارش بود...« 
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بی »کس  نبود  کن  ول  پسر  گریه.  زیر  زد  و  کسون گفت 

می حرفی  چه  دایی!  حاج  اون  خداس  داره!  گناه  زنین، 

مونه ردا این بدبخت میمن و شماس. ف  حالیش نیس. وظیفه

 و آتش جهنم.« 

دستدست      شد.  جدا  کشو  از  معصومه  حاج  های  های 

جان که ول شده بود روی  پسر رفت طرف چادر حاج خاله

زمین. حاج معصومه دست چرخاند دور سر سید محمود و  

زد توی سر خودش »خدا درد وبالتو بده به من. من نگفتم،  

 ن مربوطه. « به خدا نگفتم، بقیه به خودشو

 

چادر  خاله      زیر  بیمارستان  بردند  راه  به  راه  را  جان 

اکسیژن. تشریفات دفن سیدمحمود فدایی به سرعت انجام  

زن حاج  شد.  بر  و  دور  بیمارستان  توی  که  فامیل  های 

گفت فهمیدند  های نامربوطی که میمعصومه بودند از حرف

او را ب رای مراسم قاطی کرده. با این همه وظیفه دانستند 

کفن و دفن به قبرستان ببرند؛ مراسم سید محمودِ بی زاد  

 شد. حاج معصومه سوت و کور میو رود، بی

های دوروبر قبر، حاج معصومه مشکی پوش را دیدند  زن     

کند و  که روی خاک افتاده و برای سید محمود درد دل می

  گوید » پاشوکوبد و میهر از گاه سرش را به سنگ لحد می

 محمود منم، مَصی.« 

من می      الهی.  نبینن  خیر  مربوطه.  »به خودشون  گفت 

آقا   خود.  جای  اسالم  نگفتم.  بارم  یه  نگفتم محمود جون. 

جای خود. تو که شوخی نبودی محمود، بودی؟« و سرش 

 کوبید به سنگ. بلندش کردند. را می

بلند که شد دست راستش را باال آورد. آستین گشاد باال       

میر آفتاب  توی  دستش  سفید  ساق  و  بود  درخشید.  فته 

کرد صدای حاج معصومه جلوی این همه مرد  کسی باور نمی

همگی   بدونین،  جماعت  »آهای  شود  بلند  آشنا  و  غریبه 

بدونین. فردای قیامتی هس. به خدای احد و واحد، به علی  

قسم من نگفتم. به روح پاک خودش نگفتم. بی انصافا چه  

. سید محمود که شوخی نبود، بود؟ خدای  گفتمجوری می

 م بود.«خونه 

بینی  پسر چپیه به گردن و دختری که فقط عینک ذره      

جان  چهارگوشش از زیر چادر پیدا بود خودشان را به خاله

چیزی   زیر گوشش  و  با مشت  رساندند  جان  خاله  گفتند. 

سینه  توی  جون  کوبید  به  جهنمو  آتش  سید،  »بعد  شان 

شت مال اونه با اون قلب پاکش. من، من، این  خرم. بهمی

ن؟ بذارین  گین؟ مگه اینا غریبهیم. چی میمنم که جهنمی

 بدونن این مرد...«

با  حرف      گاه  معصومه  حاج  نواخت  یک  و  تکراری  های 

قطع می داد کسی  و  آخ  و  سید محمود جیغ  قبر  که  شد 

د بسته شد. چند سرباز تاج گل هنگ ژاندارمری را گذاشتن

دست گور.  شقیقه روی  طرف  بردند  را  پا  هایشان  هایشان، 

نظامی چند  شدند.  دور  عقب  عقب  و  یکی  یکی  کوبیدند 

آمدند نشستند کنار قبر. یکی با آستینِ لباسِ خاکی رنگش  

ریزه چشم سنگ  بعد  نفر  کرد.  پاک  را  برداشت هایش  ای 

ضربدری کشید و زیر لب چیزی گفت. آن که کنار سروان  

ستاده بود قبل از او خودش را رساند، خم شد، دو  واحدی ای

هایش چکید روی قبر. سروان واحدی  قطره اشک از چشم

اما کالهش را برداشت، آرام گذاشت پائین گور و چند گالیل  

 سفید و قرمز از تاج گل کند و پرپر کرد روی قبر. 

شناختند از چند  هایی که سید محمود را میبیشتر آدم       

زند چون  نمیو  که  این  اال  داشتند.  خبر  او  دانستند  گی 

از   بود. هیچ یک  آن دو  از  یک  اجاق کوری کدام  مسئول 

از زبان آنآدم ها  های فضول فامیل نتوانست در این مورد 

 یی بیرون بکشد. کلمه

تر بود سید محمود که چند سالی از حاج معصومه جوان      

در و فامیل  های براو چهرة شادابی داشت در پاسخ دلسوزی 

مان، مگه نه؟« یک بار از هایهای شما بچهگفت »بچهمی

هایش  های کوچک اشک توی چشممعصومه که با دیدن بچه

عروسک  فامیل  دخترهای  برای  تنهایی  توی  و  زد  می  پر 

کرد، پرسید »دختر خواهرتو به فرزندی ای درست میپنبه 

کوت کنیم به اسمش.« معصومه سمونو میبگیریم؟ همه چی

کرد و دو روز بعد گفت »فردا که بزرگ شه به تو نامحرمه،  

خوای پسر کوچکه یه برادرمو اون وخت چی؟« پرسید »می

...؟« نگذاشت حرفش تمام شود »بدتر، به من نامحرمه...«  

  خوای برو صیغه کن، راضیم. بچهو با بغض ادامه داد »می

 منم هس.«  تو بچه 

د. گره روسری مَصی را های سید اشک پرزتوی چشم     

شاخه کرد.  آورد باز  گرفت،  دست  توی  را  موهایش  از  ای 

 ها را بست. جلوی بینیش. بوی حنا را باال کشید و چشم
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هم  آن      فامیل  کردند.  عادت  بچه  بدون  زندگی  به  ها 

حضور مهربان آن دو را پذیرفت. ماجرا از شبی شروع شد  

آ وسط  گرد  ماه  به  زد  زل  معصومه  حاج  اهلل که  و  سمان 

بلند کرد و   از سجاده  را  اتاق، سید  اکبرگویان دوید طرف 

لرزید و با انگشت توی ماه چیزی به کشاند سمت حیاط. می

های نامفهوم زن چیزی  داد. مرد از حرف محمود نشان می

خواهد نشانش دهد  دانست آنچه مَصی میفهمید اما مینمی

همک از  را  ذکرش  روز  هر  که  است  چیزی  اران  همان 

شنود. دو ماه قبل وقتی از طریق  مُرس پیغامی به این  می

مفهوم دریافت کرد، برای اولین بار به کار خودش شک و در  

آورم، توضیح بده. توضیح که داده  جا پاسخ داد: سردر نمی

هایش را جوید.  شد به سروان واحدی پناه برد. سروان سبیل

شانه  روی  را  دستش  زد.  و  لبخند  گذاشت  گفت    سید 

 ها.«  »تاکتیک، الزمه؛ برای جذب توده

سردر نیاورد . چون به دانش و انسانیت واحدی ایمان       

شکست   را  فدایی  سکوت  سروان  کرد.  سکوت  داشت 

 خیال. برای ما خبری نداری؟« »بی

 نه جناب سروان! مدتیه کسی با شما کار نداره.« 

باره  نداشت.  فدایی  با  سنخیتی  هیچ  واحدی  که  این  ا  با 

هایی  فدایی به موقع واحدی و دوستانش را از متن تلگراف

دادند  خواستند یا اطالعات میها اطالعات میکه راجع به آن

 آگاه کرده بود. 

سید دستش را از دست زنش بیرون کشید و به سجاده       

آبگوشت به  که  بود  مدتی  برد.  چای پناه  تکراری،  های 

ی مَصی پی برده بود.  هاهای طوالنی و غیبتجوشیده، تلفن

سکوت کرده و خوشحال بود که زندگی زنش از یک نواختی 

 درآمده. 

باماهلل     پشت  گوش اکبرِ  توی  پیچید  مجاور  هایش،  های 

اکبر اکبر« و از سجاده برخاست و دانست این اهللگفت »اهلل

اکبرهاست. مَصی رو به رویش ایستاد. فهمید چقدر  از آن اهلل

ست او را بگیرد، از نردبان چوبی باال ببرد  خواهد ددلش می

شان را با هم باال  های گره کردهتا زیر سقف آسمان دست

اهلل بزنند:  فریاد  و  که سید  ببرند  این  نه  نبود؛  اکبر. شدنی 

اهلل با  دل  محمود  به  نخواهد  یا  باشد  داشته  مخالفتی  اکبر 

  معصومه راه بیاید، به این دلیل که به پرچم مقدسی سوگند

میهنش  استقالل  مظهر  را  آن  بودکه  کرده  یاد  وفاداری 

خواست به خدا، شاه و میهن وفادار باشد و  دانست و میمی

منبر هنوز پسربچه  باالی  آقا  نبود که شنید حاج  ای بیش 

 خواند:

چه فرمان یزدان چه فرمان شاه،  که یزدان خدا هست و  

سال و  پادشاه.  سالمشاه  برای  پرچم  باالرفتن  با  تی  ها 

تعجب می و  بود  عزیز هورا کشیده  و میهن  کرد  شاهنشاه 

اعتنا  واحدی و دوستانش با این که به مال و منال دنیا بی

های بدی هم  نیستند چطور سوگندشان را  هستند و آدم

می پا  نیایش  زیر  در  گاه  دوستانش  و  واحدی  گذارند. 

افسرانِ دیگر واحدی را جیمی    .شدند  صبحگاهی دیده نمی

میمیصدا   را  سراغش  کسی  وقت  هر  و  گرفت  کردند 

گفتند »جناب سروان جیم فنگ؛ پرید.« اما  کنان میخنده

بارها او دیده بود پس از پیش فنگ، فرمان نیایش که صادر  

گفت: به  شد و یک نظامی جلوی پرچم با صدای بلند میمی

بند  نام خداوند بخشنده و  را یکمهربان  زیر  به یک    های 

   خواند:می

 درود بر خداوند بزرگ که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم.

سالم و درود بر پیامبران گرامی به ویژه پیامبر بزرگ اسالم 

مرگ   و  راست  راه  به  را  ما  که  )ص(  محمد  حضرت 

 شرافتمندانه هدایت فرمود.

پادگان گرد آمده ایرانی که در این  با قلبی  ما سربازان  ایم 

درگاه ایزد متعال آورده و از درگاه مقدسش  مهربان روی به  

 خواستاریم:

بفرما  حفظ  خودت  پناه  در  را  ما  بزرگ  شاهنشاه  خداوندا 

 )آمین(

سراسر  در  را  ما  خورشید  و  شیر  رنگ  سه  پرچم  خداوندا 

 میهن برافراشته دار )آمین(

مان را در هر کجای میهن هستند  مانپروردگارا هم میهن

ها را از گزند دشمنان حفظ سالمت دار و آندر پناه خود به  

 بفرما )آمین( 

به   نسبت  که  فرما  عطا  سالمتی  و  توانایی  ما  به  خداوندا 

شاهنشاه آریامهر و میهن عزیز و تاج و تخت کیانی وفادار  

 بوده و در نگهداری آن کوشا باشیم )آمین یارب العالمین(

دها آمین  وقتی او و دیگران در پایان هر یک از این بن     

خورد  های واحدی و دوستانش نیز تکان میگفتند، لبمی

زبان میاما سید نمی بر  را  آورد دانست که سروان آمین،  
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دهد. به همین  هایش را تکان می،کلمه دیگری یا فقط لب

لب با  معصومه  وقتی  هم  گفت  خاطر  پریده  رنگ  های 

اسالم   راه  به  و  ورداری  لجبازی  از  دست  وقتشه  »محمود 

بیایی. چشماتو واکن مرد!جناب سروان واحدی و دوستاشم  

 توبه کردن و...« 

سروان  جناب  زن!  رفتم  رو  خدا  راه  »همیشه  داد  جواب 

توبه. من قسم  یاد تو جمعیت ولی توبه بیواحدیم درسته می

خوردم زن! واحدی به خودش مربوطه. عیسی به دین خود 

 موسی به دین خود.« 

و   عیسی  مرد.  محمدییم  میما  خود.  جای  خوای موسی 

 قسمتو زیر پا نذاری لباساتو بنداز و بیا. 

 که تیربارونم کنن؟

فکر کردی. روی دست میخلق خدا نمی برنت.  ذاره؛ چی 

 شی. قهرمان می

 ده؟پول شام و ناهار قهرمانو کی می

خدارو حاجت به پیغام نیس مرد! دو تا مرغْ آدمیم. همون  

 ره. امون در مییاد از پ پول نفت از سرمون می

مأموریت       بر  و  توی خودش  رفت  آرام  آرام  های  فدایی 

ها  ها و تکیهاداریش افزوده شد و معصومه رفت توی خیابان

 ها. و مسجدها و مدرسه

بیگانه      روز  به  روز  محمود  با  سید  معصومه،  با  شد؛  تر 

ها و مردهای فامیل و همکارهای اداری و شنید  ها و زنبچه 

ی تهران را، رکس آبادان را، جامع کرمان را به آتش  هشاه ژال

کشیده و باور نکرد تا شاه گفت: ماه نورفشاند و سگ عوعو  

کند و دید شاه نورنیفشاند و بختیار آمد و شاه گفت: فریاد  

آید، صد   بهار  را شنیدم ومردم خواندند: فردا که  انقالبتان 

ها باشیم. و ناگهان  الله به بار آید، آزاد و رها باشیم، آزاد و ر

ش  های گره کردهتلویزیون با گرمکن  ورزشی مشت  گوینده

را باال برد و گفت: بهاران خجسته باد و انقالب شد و امام  

پیش   از  محمود  سید  و  شگفت  گل  چون  معصومه  و  آمد 

بغلی سید  همکارهای  و  شد  گم  را چشمش  عرقشان  های 

صورت  کردند،  ریشقایم  با  را  سیاهایشان  توپی  های  ه 

پوشاندند و جای مهر نمازی که هرگز نخوانده بودند ناگاه بر  

خیابان توی  افتادند  راه  و  شد  سبز  با  پیشانیشان  و  ها 

بر  مشت های گره کرده فریاد زدند: مرگ بر آمریکا، مرگ 

 اسرائیل. 

سید محمود به هیچ کس و هیچ چیز تعلق نداشت؛ به       

سروان انقالب.  به  شاه،  به  قدر   معصومه،  آن  هم  واحدی 

گرفتار شد که فدائی عزیز را از یاد برد. چیزی نمانده بود  

فدایی خودش را انکار کند که پیامی به این مضمون دریافت  

کرد:  گویا سپهبد خسروداد درحال فرار از مرزهای جنوبی  

کشور است.  فکری به ذهنش جرقه زد. از این خبر با کسی  

تویوت وانت  پشت  پرید  نزد.  و یک  حرف  بنزین  ا، دو حلب 

بیابان راهی  و  کرد  جاسازی  ماشین  عقب  نفت  های  حلب 

گیری اطراف محلی شد که احتمال داده بودند برای سوخت 

 در آن نقطه فرود خواهد آمد. 

اند. با این که  ای قبل از او به منطقه رسیدهاز دور دید عده

هایشان را بلند کرده بودند اما  همکاران سید محمود ریش

نیروهای  س بین  در  را  سابق  نظامیان  توانست  قرینه  به  ید 

پسرجوانی که  بود  نگذشته  انقالبی شناسایی کند. ساعتی 

پیراهن دودی گشاد و شلوار جین پوشیده و رادیوی کوچکی  

به گوشش چسبانده بود، فریاد زد »متفرق شین. دستگیر  

 شد؛ اطراف تهران.«

های ارتش  ر ژنرالفدایی خبر تیرباران خسروداد و دیگ       

شنید. و  شاهنشاهی را از رادیو، از معصومه یا همکاران می

هم بیگلو  سیروس  استوار  دار  شنید  به  خودش  والیتی 

 مجازات آویخته شد.

دانست گناهی بیگلو خبر داشت. میسید محمود از بی     

در جریان خلع سالح پاسگاهش تیری که از تفنگ یکی از 

پسر یکی از روحانیون منطقه را کشته. های او دررفته  سرباز

گشت و به پشت سر این بود که ترسید. پیاده که بود برمی

فرمان سایهنگاه می با دستمالی  ای میکرد. پشت  دید که 

ی مسلسل را چسبانده  دور گردن پشت وانت نشسته و لوله

شنید  هایی را میها صدای پای آدمماشین. شب  به شیشه 

پرند. همین شد که دور خوابیدن یین میکه از پشت بام پا

 های تابستان خط کشید. توی حیاط را در شب

پشه        قبل  سال  تابستان  از  تخت معصومه  روی  را  بند 

  چوبی برپا نکرد. آن قدر خسته بود که اول شب روی تشکچه 

برد. از آن مَصی ترگُل و وَرگُل با چادر  گوشة اتاق خوابش می

و   صورتی  گل  پیراهننمازهای  و  خبری آبی  ُپرچین  های 

می نگاه  اتاق  گوشة  به  وقت  هر  محمود  کالفی  نبود.  کرد 

می شده  مشکی  گلوله  خودش  توی  تشکچه  روی  که  دید 
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بی کرد  عادت  سید  که  این شد  را است؛  تشکش  سروصدا 

بند بخوابد تا دلهره کار خودش را کرد و بردارد و بدون پشه

 دور خوابیدن توی حیاط خط کشید. 

آن شب گرم تابستانی هم سید چفت اتاق را انداخت.        

دور از معصومه رختخوابش را پهن کرد و دراز کشید. مَصی  

صدا زد »محمود، سید محمود! ...« جوابی نشنید. مطمئن 

نفس است.  بیدار  می  بود  را  بیدارش  و  شناخت.  خواب 

پاورچین پاورچین خودش را به او رساند. مالفه را کنار زد.  

از    سرش را گذاشت روی سینة محمود و گریه کرد. اشک

محمود رد شد و نشست روی پوستش. تعجب   موهای سینه

معصومه،   پشت  بگذارد  کند  بلند  را  خواست دستش  کرد. 

دستش تکان نخورد. یکی دو بار از معصومه ترسیده و توی 

خیال دیده بود که مسلسل به دست رو به رویش ایستاده و  

است . اما هنوز هم دوستش داشت  هدف گرفتهاش را سینه 

 خورد.دانست چرا دستش تکان نمیو نمی

دو سه هفته بعد سید محمود متوجه شد معصومه برای         

ایجاد شده نگذاشت محمود بپرسد    رود. فاصلهتظاهرات نمی

 یا مَصی بگوید. 

را روی سینة سید گذاشته و          فردای شبی که سرش 

اش را ها مثل هر روز زنگ در خانههمسایه  گریه کرده بود

ها  یک باز نکرد. به تلفنبه صدا درآوردند. در را به روی هیچ

 هم جواب نداد و دیگر کسی او را در تظاهرات ندید. 

مهربان          خدای  از  سجاده  سر  روز  و  شب  معصومه 

آبروی معصومین ببخشد و  می به  را  خواست گناهان سید 

تظاهرکنندگان را اجابت نکند. او خوب های ناحق  خواسته 

گناه است دانست محمود مثل یک کودک معصوم و بیمی

و گرچه زیر پرچم طاغوت در جازده اما هرگز به گناه آلوده  

توانست به جرأت قسم بخورد حتی یک وعده  نشده و می

نمازش قضا نشده و هیچ کس و هیچ چیز به ایمانش رخنه 

وقتی دلیل  همین  به  زد:    نکرده.  فریاد  صدا  یک  جمعیت 

مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فدایی، مرگ بر  

معصومه توی هوا ماند. پشتش لرزید. سکوت    فدایی... دست

کرد و وقتی زن بغل دستی زد به پهلویش و پرسید »چرا 

گی؟« بغض کرد »نه، نگین. توروخدا نگین. به ایجاش  نمی

 اهرکنندگان جدا شد. دیگه راضی نیستم.« و از صف تظ

 زادهفرخنده حاجی

 اردیبهشت هشتاد و هشت  
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 جمشید فاروقی 

 
 *ی زردپوشه

هایی است  مرگ پایان زندگی و پایان بسیاری از داستان

اند. اما این داستان، این داستانی  ی آن نوشتهکه درباره

آن   شنیدن  به  را  شما  من  حکایت  فرامیکه  خوانم، 

شود. تعجب  متفاوتی دارد. این داستان با مرگ آغاز می

گویید داستانی که با مرگ  اید! مینکنید، درست شنیده

بخش  بخشی نیست؟ البته که فرح آغاز شود، داستان فرح

داده به شما  اشتباه  را  آدرس  ی اند! سفرهنیست. شاید 

را در گوشه  اند.  کردهی دیگری پهن  رامش و شادمانی 

وانگهی چه کسی گفته که این دلقک ملزم به سرگرم 

را  خودم  بربخورد!  شما  به  مبادا  است؟  دیگران  کردن 

کن نمور، گویم. اینجا، در پشت صحنه، در این رخت می

صدای خنیاگران در سینه حبس شده و هیوالی سکوت  

کرده  سایه پهن  مطربان  ساز  بر  را  هیبتش  پر  پیکر  ی 

 است.

دار آن اجازه  در  ایرادی  بپرسم؟  شما  از  را  چیزی  م 

بینید؟ چه عالی! واقعا که آرامش شما ستودنی است.  نمی

می وانمود  نمی طوری  چیز  هیچ  گویا  که  تواند  کنید 

توانیم داوری تان را بپریشد. موافق باشید میخواب شبانه 

ی پایان شرح  درباره دوام و بقای این آرامش را به لحظه 

توانیم ببینیم  م. تنها آنگاه است که میاین داستان وانهی

امان بین آرامش شما و هول و وحشت نهفته  در ستیز بی

 در این داستان، پیروز میدان کیست.

می شما  پایان  از  به  مرگ  با  که  داستانی  آیا  پرسم: 

فرحمی داستانی  لزوما  آنکه  رسد،  نه  مگر  است؟  بخش 

ی  ها حتمرگ اغلب خوشایند کسی نیست. برای برخی 

تراژدی است. یک تراژدی بزرگ انسانی! و برای برخی  

دیگر مرگ شاید سیر کردن شکم آن جنونی است که  

نشانده   بیمارشان  روان  زهدان  در  را  جاودانگی  توهم 

زدگانی که به امید ورود به پردیسی خیالی، از  است. وهم

تن و جان خود در این جهان، برای فروزش بیشتر آتش 

. به آن جهنم اعتقادی ندارم. این  سازندجهنم هیمه می

 ی خاکی!گویم. دوزخی به قدوقامتِ این کرهدوزخ را می

صاعقه آن  گاهی  میمرگ  فرود  که  است  و  ای  آید 

کند. مهم نیست عزرائیل در کدام نقطه  گیرمان میغافل

فصل از  یک  کدام  در  و  زمان  محور  به  از  زندگی،  های 

، سر خود را فروتنانه دیدارمان بشتابد، کاله از سر برگیرد

واژه چه  فروتنانه؟  بگوید.  سالم  ما  به  و  کرده  ی خم 

نشیند.  ربطی! ردای تواضع به قامت عزرائیل هیچ نمیبی

او مغرور و خودسر است. عزم جزم کند، گریز و مفری 

نگون قربانی  نمیبرای  باقی  داسبخت  تیغ  اش نهد. 

خوش از  هپکارآمدتر  عالم  ساکنان  افیونی  روت  خیالی 

 است.

گویید  اجازه بدهید موضوع دیگری را از شما بپرسم. می

اجازه دارم هر سئوالی را که دل تنگم خواست از شما  

می شما  به  است.  خوشحالی  بسی  مایه  گویند  بپرسم؟ 

اما این است که در همهیک هم ی  سفر خوب! پرسش 

تنگ دیدارتان بودم.  های آشوب کجا بودید؟ دلاین سال

هم آن است که در این لحظه، اینجا، درست  گویید ممی

دم   شماست.  با  حق  بله!  دارید؟  حضور  من  کنار  در 

که   است  دیرزمانی  باشم  گفته  صادقانه  است!  غنیمت 

کم حاضر باشد  وگفت با کسی بودم که دستی گپتشنه 

زبان  گوش اختیار  در  ساعتی  چند  برای  ولو  را  اش 

ساکنان  بیش و  دیکتاتورها  بنهد.  من  روستای  فعال 

خور شدن با افراد پرگو و وراج را تفاوتی، دمکوچک بی

زیاده ندارند.  کف خوش  از  اختیار  عنان  گاه  گویان 

میمی را  چیزهایی  آن  و  منطقا  دهند  که  گویند 

 بایست از اسارتگاه مصلحت آزاد شوند. نمی

می دربارهدلم  را  شما  نظر  مثال  خواهد  بدانم.  مرگ  ی 

ی مرگ دچار  ور مالقات با فرشتهبدانم که آیا شما از تص

ترسید! حتما شوخی  شوید؟ نگویید که نمیهراس نمی
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خواهم بدانم آیا  کنید. بیایید با هم صادق باشیم. میمی

شنیدن صدای ورجه ورجه کردن ملک الموت در اتاق  

ای دائمی، اما منکوب و ی دلهرهمجاور، خوابِ شکننده 

کند؟ مثال  یشان نمیتان پر انکار شده را در روح و روان 

تان دشوار در آن لحظاتی از شب که نفس کشیدن برای 

نشیند و یا دردی  تان میشود، عرقی سرد بر جبینمی

و کرده  فرو  پیکرتان  در  را  چنگالش  غوغا   ناشناخته 

گیر کرده  گویید این پرسش شما را غافلافکند؟ میمی

نمی باور  نه!  میاست؟  فقط  پرسش  این  تواند  کنم. 

ها فقط یک  گیر کند. اگر مرگ برای آنها را غافلجوان نو

قول   به  باشد.  واقعیت  یک  باید  ما  برای  است،  واژه 

از آن  شوپنهاور نشاط و سرزندگی دوران جوانی ناشی 

قادر   زندگی  کوه  از  رفتن  باال  هنگام  به  ما  که  است 

پایه آن سوی  نیستیم مرگ را ببینیم، چون مرگ در کوه

ام  انکار  کوه واقع است.  از کوه،  پایین رفتن  به هنگام  ا 

 مرگ ناممکن است.

چنین  می شنیدن  انتظار  کار  آغاز  همان  در  گویید 

از  انگیزه من  باشم  را نداشتید؟ صادقانه گفته  پرسشی 

پی   کنید در  باور  است.  پرسش چیز دیگری  این  طرح 

رفتار را بنگرید! آنجا  افکنی نیستم. این روزگار کجوحشت 

ی آویخته بر ر شکاف بین دو تخته پردهگویم، درا می

اش به ما پنجره. با آن رخسار مخوف و چشمان دریده

زایش   در  روزگار  این  است.  ایستاده  گوش  و  زده  زل 

هراس، دلهره و وحشت نیازی به یاری کسی ندارد. در  

وحشت،  هراس  گرد  پاشیدن  در  و  خودکفاست  فکنی 

اس در  دستانی بس سخاوتمند دارد. کافی است بذر هر

دل خود بنشانیم تا روزگار از دل آن باغ وحشت بیافریند.  

ام، کدام بوده  ترین فیلمی را که دیدهدانید ترسناکمی

است؟ فیلم زندگی! آنجا که اشرف مخلوقات اوج نبوغش  

 گذارد.  را به نمایش می

ی مرگ،  به هر حال نباید از این نکته غافل شد که فرشته

باال زده و با تکان دادن انگشتِ  اش را  دیریازود، آستین

فرامیاشاره خود  به سوی  را  ما  زود،  اش  یا  دیر  خواند. 

پرسش واقعی این است! حقیقتش را بخواهید، من فقط  

مایلم نظر شما را درباره یک موضوع بدانم. کافی است  

داستان را تا به پایان بشنوید، نظرتان را در کمال صداقت  

 تنها بگذارید. همین و بس!  بگویید و مرا با فرشته مرگ

دانید اپیکور درباره مرگ چه گفته است؟ گفته راه ما  می

و مرگ از هم جداست. هر وقت ما حضور داریم، اثری از 

نیستیم.   ما  دارد،  و هر وقت مرگ حضور  نیست  مرگ 

وقت به طور همزمان یک جا حضور چون هر دوی ما هیچ

بابت پوزخندی  نداریم، پس چرا باید از مرگ بترسیم؟ از  

پوزش می تقاضای  لبانم نشست،  بر  گویید  کنم. میکه 

دانم. شاید حق  ای است؟ نمیپرسش خوب و هوشمندانه 

کند که بدون تامل  با شما باشد. اما شرط عقل حکم می

نکته  این  کنار  از  بررسی  نکنیم. و  عبور  داهیانه  سنجی 

پرتی مختصر ها. یک حواس امان از دست این فیلسوف 

واژه  کافی جادوی  و  سحر  با  تا  فریب است  برای  ها 

 ای وارد شوند. مان از هر در و دریچهدادن

مسئله هیچ  من  باور  مرگ  به  موضوع  از  زندگی  در  ای 

ای! تر نیست. باور من؟ چه ادعای بزرگ و مسخرهجدی

میلیون تردید  بی  را  موضوع  من  این  از  پیش  نفر  ها 

گوش در  و  ناشنوا  دریافته  و  شنوا  زدههای  از جار  اند. 

جمله در گوش خود من. حتی باید به صراحت گفت که  

اگزیستانسیالیست را  موضوع  خصوص این  به  و  ها 

روان مکتب  خیلی  اندیشمندان  اگزیستانسیال  درمانی 

شده متوجه  ارزشخوب  و  زندگی  فهم  تنها  اند.  هایش 

ای پا به باغ عدم بنهیم،  شود که لحظهزمانی ممکن می

ی دریچه بین بود و  ی قابِ موریانه خوردهسر به شیشه 

ی برافراشته از وهم و خیال  نبود بساییم و از پشت هاله

جاده این  در  شده  طی  مسیر  لحظهبه  نمناک  ای ی 

 بنگریم. 

را  نظرتان  است،  ممکن  اگر  نشدم.  منظورتان  متوجه 

بودن   جدی  با  هم  شما  گفتید  بگویید.  بلندتر  کمی 

اجازه   موافقید؟  مرگ  لحظه موضوع  یک  برای  بدهید 

صدای موسیقی را قطع کنم. لعنتی صدایش خیلی بلند  

صدای مایلم  میاست.  بشنوم.  بهتر  را  کدام  تان  پرسید 

موسیقی؟ حق دارید چنین چیزی را بپرسید. شما که  

این هدفون  نمی را بشنوید.  این موسیقی  توانید صدای 

اند.  پوشبزرگ و سیاه را ببینید. هر دو گوشم را کامال می

کرده  معرکه انتخاب  مناسبی  نام  آن  برای  ام.  است! 
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گویم  ام؟ به آن میدانید نام این هدفون را چه گذاشته می

کن. قادر است صدای هر چیزی و هر کسی را  صدا خفه 

شما  نه  سیاه  و  بزرگ  هدفون  این  کمک  با  کند.  خفه 

را بشنوید و نه من میمی توانم  توانید صدای موسیقی 

ا دیگران را بشنوم. نوعی قطع رابطه است.  صدای شما ی 

. به خصوص  بریدن بند ناف است از این جهان پرآشوب 

باره با  بندم، جهان به یکدر مواقعی که چشمانم را می

میهمه موسیقی  به  تبدیل  ندارش  و  دار  به ی  شود. 

های موسیقی و آنگاه یک خودفریبی مخملی کافی  نت

وانفسا، این  را در  تا هستی  اندکی دل  است  پذیر  شاید 

 کند. 

از  برخی  انسان  است  گاهی الزم  زندگی  در  کنید  باور 

صداها را نشنود. به خصوص صداهای آزار دهنده را. از 

خواهید  شوم. میدست این همه آلودگی صوتی کالفه می

دهم؟ ایرادی  بدانید اغلب به چه نوع موسیقی گوش می

موضوع   این  کردن  پنهان  برای  دلیلی  بینم. نمیندارد! 

انگیز دهم. مثال به صدای شگفتگاهی به اپرا گوش می

. گاهی هم به آثار سرگئی  2و آنا نتربکو  1ماریا کاالس 

برم. صدای  پناه می  4یا به آنتونین دورژاک ۳راخمانینف 

 کنم.  موسیقی را هم تا مرز کر شدن بلند می

جهان  می که  آنجاست  کجاست؟  شدن  کر  مرز  دانید 

شود.  ین هدفون تبدیل به یک فیلم صامت میپیرامون ا

فیلم عاشق  صدای  من  شما  وقتی  هستم.  صامت  های 

نمی را  زدن دیگران  ندارید  حرف  شنوید، چاره دیگری 

ها  ها خیلی حرفگشایی از رفتارشان. رفتار آدممگر گره

ها  برای گفتن دارد. از ردپای صداقتی که در رفتار آدم

می گفتدیده  در  اغلب  با شود،  نیست.  اثری  ارشان 

میدست زبان  از  کمتر  چشمان وپا  گفت.  دروغ  شود 

گویند که زبان  ها چیزهایی را فاش میها خیلی وقتآدم

 شان است.به فرمان عقل در پی پنهان کردن

برم.  در خیلی از ساعات روز به جهان موسیقی پناه می

ام و جیغ و  اتاقیها. صدای خرناس همبه خصوص شب

نواها  زنند. بیی بیماران بخش آرامشم را برهم میهاناله

شان آدم را های شبانهکنند. ضجهها ناله میاغلب شب

 
1 Maria Callas 
2 Anna Netrebko 

دانم آیا  اندازد. نمیبی اختیار به یاد دردهای خودش می

دانید یا نه، اما تکرار کردنش زیانی ندارد. در چنین می

بخشی از بیمارستان درد و وحشت از مرگ در همسایگی  

کنند. درد همیشه پیامبر مرگ نیست. اما  گی میهم زند 

ی مرگ ورود  اینجا، در این بخش از بیمارستان، فرشته

اش را پیشاپیش با ارسال پیامکی دردناک اعالم  فرخنده

 کند. می

که   است  چیزی  یگانه  آشفته  شرایط  این  در  موسیقی 

تواند شما را از جا بکند و  تواند به آدم کمک کند. میمی

جایی که اگر در رودهایش هنوز   برد. ببرد به آنبا خود ب

اش کنندهکم رایحه سرمست عسلی جاری نیست، دست

گویید تا حاال به  تان را اندکی بنوازد. میقادر است روح

نکرده نگاه  منظر  این  از  به  موسیقی  است!  عجیب  اید؟ 

تان را بر روی این تجربه کنم. پنجره روحشما توصیه می

اش در مورد من یکی که خیلی مثبت  جهباز کنید. نتی

 بوده است.  

نمیمی درمان  را  کسی  درد  موسیقی  چه  گویید  کند؟ 

العاده و شگرفی! به گمان شما، من پیرمرد،  کشف خارق 

توانست درد کسی را  دانم؟ اگر موسیقی میاین را نمی 

پرسم، پس علت حضور من در  درمان کند، از شما می

دانم  هم به همان خوبی می  این خراب شده چه بود؟ من

است.   مرهم  کنید  باور  اما  نیست.  دارو  موسیقی  که 

میدست نگرانیکم  چنگال  از  را  آدم  روح  و  تواند  ها 

بیدغدغه چشمان های  است  کافی  برهاند.  را پایان  تان 

بال بر روی یک  ببندید،  بال  باز کرده و فارغ  را  هایتان 

ساح همچون  موسیقی  کنید.  پرواز  فراخ  ای رهدشت 

پیکر خسته افسونگر می این  به  ، درهم شکسته و  تواند 

های این  خفته در بستر مرگ بال پرواز ببخشد. بال زدن

عقاب پیر را ببینید! بیچاره به بد مصیبتی گرفتار شده  

، برای این تان هیچ برای مناست. این طور نیست؟ دل

دم  یِ خسته از عالم و آیِ پرریخته شکسته عقابِ پیرِ بال

 سوزد؟نمی

حال که صدای موسیقی را قطع کردم، با تمرکز بیشتری 

را می نظرم  کنیم.  داوری  اپیکور  سخن  درباره  توانیم 

3 Sergei Rachmaninow 
4 Antonín Dvořák 
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سخن اپیکور را باید بگذاریم    خواسته باشید، به باور من

باشم به حساب شوخ  خواسته  اگر  فیلسوف.  این  طبعی 

بگذارم،   میان  در  شما  با  باره  این  در  را  نظرم  صادقانه 

ای که روی تخت بیمارستان دراز دقیقا در همین لحظه

شده سینه  به  سینه  مرگ  عفریت  با  و  باید  کشیده  ام، 

این که  بی  بگویم  یک شوخی  اپیکور  بیشتر سخن  مزه 

اش مزه آن شوخی است که حتی راوینیست. شوخی بی

ی مرگ  خنداند، چه رسد به مخاطب. دربارهرا نیز نمی

 شود شوخی کرد!  که نمی

گفتم سینه به سینه شدن با عفریت مرگ؟ چه تشبیه 

باری آغوشی دردناک و اندوهای! این چه همدهندهتکان

آور و متعفن  ی مرگ چه چندشم این فرشتهاست! و بازد

آنکه سخنی نشخوار کند، دهان خود  است. ای کاش بی

کالم یکسره کند! از دستش کالفه  را ببندد و کار را بی

،  خور باشد، بوی ماندگیها دمام. کسی که با مردهشده

می مرگ  بوی  و  پوسیدگی  با  بوی  حاال  تا  دهد. 

اید؟ وای خدای  سفره شدهها همشورها یا با گورکنمرده

تواند رعشه به تن آدم بیاندازد. از  من! حتی تصورش می

می میخودم  که  است  زنی  کدام  این  با  پرسم  تواند 

 بستر شود؟شوری یا با گورکنی هممرده

کنند،  ی مرگ شوخی میبه نظر من، افرادی که درباره

شدت واهمه اتفاقا از قماش کسانی هستند که از مرگ به

تا حد مرگ میدا از آن  ترسند. آن قدر  رند و چه بسا 

چنین  می به  خودشان  کردن  آرام  برای  که  ترسند 

. مثل اپیکور چنین برندای پناه مینما شدهترفندهای نخ

را سر هم می به  کنند و چنین دروغ چیزهایی  را  هایی 

بافند. تردیدی ندارم که ملک الموت با آن ردای هم می

وحشتناکش   و  شوخیسیاه  چنین  یک  های  وقتی 

شنود، فقط  ی کاروکسب خودش میای را دربارهمزهبی

ی اپیکور را درست  خواست قیافهزند. دلم میپوزخند می

ای دیدم. در آن لحظهی مالقاتش با عزرائیل میدر لحظه 

ی او نزدیک کرده  ی مرگ دهانش را به چهرهکه فرشته 

عروج آسمانی و  ی  ی فرارسیدن لحظه و چیزهایی درباره

 الزام  قبض روح در گوش او نجوا کرده است.

را   جایی  کبود  گنبد  این  زیر  اپیکور،  نظر  برخالف 

حضور نمی زندگی  کنار  در  مرگ  که  کرد  پیدا  شود 

اند. این  نداشته باشد. همیشه و همه جا کنار هم ایستاده

وحشت  چشمان  برابر  در  غار،  یارِ  در  زدهدو  ما  ی 

اند نامهنمایش بیوهی  جنگ  نیستی،  بارِ  و  پایان هستی 

نقش هم  میدوشادوش  هم  آفرینی  در  پنداری  کنند. 

ای از زندگی  ذوب و یکی شده باشند. مرگ جایی، در الیه

کشد  پنهان شده و گاهی از پشت دیوار انکار سرک می

آورد. حال این آن دردی باشد  و برای ما شکلک در می

ای یند یا آن لحظهنشکه چون نیشتری به تن و جان می

آهنگ تپش خود  باشد که قلبی مبتال به آلزایمار ضرب 

کند. نه، شوخی درباره مرگ چیزی نیست را فراموش می

و   بوده  تا  بشود. دیدار حضرتش  باعث خنده کسی  که 

 ی دلهره و وحشت بوده است.هست همواره زرادخانه 

پدیده همسایگی مرگ و زندگی را سالخوردگان بهتر از 

اند که یک وزش ساده باد کافی  شناسند. دیدهجوانان می

و   روح  درنده  گرگی  همچون  بیماری  یک  تا  است 

یک  جسم ساده،  ناخوشی  یک  بگزد.  را  شان 

ویروس   همین  مثل  ناقابل  ویروس  یک  سرماخوردگی، 

لعنتی کرونا کافی است عزرائیل را به نام بخواند تا او با  

روح را بشکند و  انگیزش قفلِ در صندوقچه  داس خوف

ی عمرشان دسترسی پیدا کند. اگر هنوز این به شیشه 

و مروت   رحم  از سر  است،  نکوبیده  زمین  بر  را  شیشه 

تتمه  علتش  شاید  مروت؟  کدام  رحم؟  کدام  نیست. 

خورشید   مجدد  برآمد  دیدن  به  را  ما  که  باشد  امیدی 

خوشی کند. دیدن مجدد خورشید، آن دل خوش میدل

تواند به آرزوی بزرگی تبدیل  ی میکوچکی است که گاه

 نیافتنی! بشود! به یک آرزوی شاید دست

اما   انکار کنیم،  ممکن است بتوانیم مرگ را در زندگی 

ی زندگی پاک کند. یک  تواند آن را از حافظهکسی نمی

ای تلخ، یک خبر ناگوار یا شاید  درد خفیف، یاد خاطره

رای شما  حتی یک داستان، مثل داستانی که هم اکنون ب

می را  روایت  شده  انکار  مرگ  خواب  است  کافی  کنم، 

برآشوبد. برخی برای انکار مرگ به مشروب و افیون پناه  

میمی غرق  کار  در  را  خود  برخی  برخی  برند،  و  کنند 

زنند. مثل  تفاوتی میخیالی و به بیدیگر خود را به بی

اما همه   خود من که خوش دارم موسیقی گوش کنم. 

ای دور یا نزدیک، به ناگهان  ل حباب، در لحظهها، مثاین
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شیشه می روی  وهم  و  سُر ترکند  پنجره  بخارزده  ی 

بینیم که از  کند و فرشته مرگ را میخورد، چکه میمی

اش بیابان  پشت پنجره به ما زل زده و با انگشت اشاره 

 دهد. فنا را به ما نشان می

آید.  یهمسر سابقم گاهی برای دیدن من به بیمارستان م 

جمعه   که  امروز  تا  هفته  این  آمد.  بار  سه  پیش  هفته 

باشد، مجموعا پنج بار به دیدن من آمده است. با این  

به  حساب می تبدیل  تدریج  به  دیدارها  این  شود گفت 

شده روزانه  میدیدارهای  من  به  همیشه  که  اند.  گفت 

صدای بلند موسیقی یک روز باعث کر شدنم خواهد شد.  

داهی توصیه  نمیانهچه  موقع  آن  پردهای!  ی  دانست 

سرنوشت  در جنگ  که  است  اندامی  آخرین  ساز  گوشم 

می خیانت  من  به  نیستی  و  هستی  لشکر  کند.  بین 

بروتوس نمی پیکر من در جاهای دیگری    1های دانست 

 اند.  کمین کرده

آید؟ پرسش خوبی است!  پرسید چرا به دیدن من میمی

دید به  که  نخستی  بار  کنید  همین  باور  عین  آمد،  ارم 

پرسش برای خود من هم مطرح شد. طبیعی است که  

دو   این  را طی  او  بپرسد.  را  چنین چیزی  از خود  آدم 

همه  از  بیشتر  دیدههفته  سالی  سه  آن  از ی  که  ام، 

گذرد. اما پس از تکرار این دیدارها، علتش  مان میجدایی

بایست در زایش  برایم کامال روشن شد. علت آن را نمی

رابطه گربارهد خاکستر  از  عشق  ققنوس  پژمرده ی  ای 

گاه عشقی آتشین بین  جست. راستش را بخواهید هیچ

ور شده باشد.  ما وجود نداشته که اکنون بار دیگر شعله

دانیم. راستش را بخواهید به خوبی میاین را هر دو به

لگام  از  برخاسته  توهمی  ندارم.  باوری  گسیختگی  عشق 

جن نوعی  است.  جنجنون  است.  که زدگی  را  زدگی 

 شود فهمید و توضیح داد.نمی

ی او به بیمارستان و عیادت از این  آمدن تقریبا هرروزه

ها  سوزی باشد. سرنوشتتواند از سر دلبیمار حتی نمی

شان  که از هم جدا شوند، زمین مهربانی اغلب زیر پای

 
یکی از سناتورها و دوستان نزدیک ژولیوس سزار بود.   Brutus توسو بر 1

خیانتش به سزار مقاومت او را در هم شکست و راه را برای مرگ او هموار  
 .ساخت

شود.  دردی بیشتر تبدیل به واژه میخورد و همترک می

باور من، این تغییر رفتار او یک علت بیشتر ندارد و  به  

 آن تنهایی است. رنج تنهایی!  

امیدوارم چنین رنجی را تجربه نکرده باشید. فقط کسانی  

از چه میمی دائمی  دانند  فرود  از  ناشی  رنج  که  گویم 

ی تنهایی را بر روح و روان خود چشیده باشند.  تازیانه

خوریم که در وصف لذت  فریب فیلسوفان و شاعرانی را ن

به سخن گشوده لب  چیز  تنهایی  هر  مثل  تنهایی،  اند. 

آن، جای  از  برخاسته  لذت  بگذرد،  از حد  اگر  دیگری، 

نهد. اما فیلسوفان و شاعران خوش  خود را به زجر وامی

 شان فضیلتی بسازند. دارند از هر مصیبت

خانه در  تنهاست.  من  مثل  سابقم  بزرگی  همسر  به  ای 

کند. وقتی به غیر از تو در خانه کسی  دگی میتنهایی زن

باشد، غده اندازه حجم آن حضور نداشته  به  تنهایی  ی 

شود.  کند و متورم و دردناک میآماسد، باد میخانه می

من خوب می مثل  خانه  او هم  به  ورود  هنگام  به  داند 

داند زمانی که  کسی به انتظار او ننشسته است و نیز می

ای که در را د، درست در آن لحظه کنخانه را ترک می

می خود  سر  انتظار  پشت  به  تنهایی  اژدهای  بندد، 

زند، کنج  گیرد، غنبرک و چنبرک میباد میدیدارش غم

 نگرد.  نشیند و به در بسته خیره میدیوار می

هایی وجود دارند که  ها ناگفتهدر این دیدارها و عیادت

می جالب  نظر  میبه  باشید  مایل  دو  توآیند.  یکی  انم 

های نهفته در این دیدارها،  اش را شرح بدهم. نکتهنمونه 

اند.  طی این چند روز بارها ذهنم را به خود مشغول کرده

پرسم، مگر نه آنکه این زندگی بود که ما را از از شما می

ی مرگ  هم جدا کرد و مگر نه آنکه اکنون این دغدغه

؟ طالق  است که ما را مجددا به هم نزدیک کرده است

دغدغه اکنون  و  بود  برخاسته  زندگی  دل  از  ی عاطفی 

ای که همچون مرگ در کار زایش عاطفه است. عاطفه

های دو سرنوشت ی بین متنای، در باریکهره گم کرده

 حاصل سرگردان است. متواری، بی
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اینکه دغدغه ی مرگ با یک  به نظرتان عجیب نیست؟ 

بجهد و همچون ی بین دو غرور  پرش بلند از فراز دره

ی وجدان  های انکار شدهسرشت بر زخمپرستاری نیک

مرهم بنهد؟ مرگ برخالف باور بسیاری از مردم، همیشه 

پایان یک رابطه نیست. اغلب این خود زندگی است که  

گسلد. زندگی با  های پیوند را میقیچی به دست رشته

تر از مرگ  ها فعالفراز و فرودهایش در گسستن رابطه 

گویند مرگ یک بار، شیون یک بار. اما  کند. میمی  عمل

کند؟ این  آیا چنین ادعایی درباره زندگی هم صدق می

پرسش را از کسی شنیدم که بازگویی سرنوشت تلخش 

 انگیزه روایت این داستان است.

تواند بنای یک رابطه ویران شده را  مرگ حتی گاهی می

همین خشت بر خشت بر هم نهاده و مرمت کند. مثل  

تجربه این روزهای خود من. اینکه وحشت از مرگ بیاید  

ای گسسته را از نو در هم بتند، گره بزند و  و الیاف رابطه

های بر جای مانده از یک زندگی مشترک،  در دل ویرانه

و نه از یک عشق آتشین، خردک شرری بنشاند. خردک 

شرری که شاید دیگر نتواند همچون مسیحانفسی جان  

ای که  ای بر باد رفته بدمد. عاطفهدر پیکر رابطهای  تازه

در فرجامین نگاه، شاید تبدیل به شاخه گلی بر مزاری 

بوسه به  یا  و  پروانه شود  همچون  که  گردد  بدل  ای ای 

ی آنکه بر لب یا گونهپرد بیپشت دیوار غرور تا به ابد می

 کسی بنشیند. 

یگر صادقانه گفته باشم سخن زیادی برای گفتن به یکد

سی سینداریم.  مشترک،  زندگی  سال  سال  وپنج  وپنج 

گفته  تکرار  در  خبر  تکرار  هم  بیک  و  جیک  از  هاست. 

ها  داریم. افزون بر آن، یک زندگی مشترک خیلی وقت

آورد. زبان مشترک که در بین  زبانی مشترک پدید نمی

شود. به همین دلیل تردیدی ندارم نباشد، فهم دشوار می

آید. چه  وگو با من به بیمارستان نمیتکه او با قصد گف

می نیز  گفتاو  هر  پس  در  که  سرزنشی داند  وگویی، 

گشودن   برای  شرایط  لحظه  این  در  است.  شده  پنهان 

آید  ها هیچ مساعد نیست. او میدروازه بر روی سرزنش

بخش بزرگی از ُعمر سپری شده خود را در نگریستن به  

پیر   عقاب  این  نحیف  کند. پیکر  مضحک   مرور  عقاب؟ 

پرریخته  کالغِ  این  بدهنگام  خودستایی  لطفا  ی است. 

هاست که از نگاه  متکبر را بر او ببخشید! این کالغ مدت

زند. توهم اغلب فرزند خلف  کردن به خود در آینه تن می

 انکار است و خودستایی اغلب فرزند خلف یک توهم. 

ند،  نشیآید، با لبخند ملیحی بر لب، کنارم میها میصبح 

می دستم  روی  بر  مهربانی  با  را  نوازشم  دستش  و  نهد 

پسندم. بوی داند میزند که میکند. آن عطری را میمی

گاه این چنین دهد. به یاد ندارم هیچیاس وحشی را می

طوالنی دستان نوازشگرش را بر پیکر خود حس کرده 

باشم. شاید علت آن را باید در کند شدن گذشت زمان  

بیمارستان ثانیه  در  از نفس  جست. در آن وادی که  ها 

یابند. به خصوص اگر کسی  ها کش میافتند و دقیقهمی

یک   از  ببرد.  رنج  العالج  بیماری  یک  از  من  همچون 

یاکم روشنی دارد و آنگاه که تو  بیماری که فرجام بیش

می گالدیاتورها  نبرد  میدان  در  را  که  خود  آنجا  بینی، 

زی شمشیر مرگ را بر  زندگی نقش بر زمین شده و تی

می خود حس  انگشتِ خرخره  کوچک  اشاره  یک  کند. 

ی عزرائیل برای پایان دادن به  کردهشستِ دستِ مشت

کاری   زندگی شما  با  است.  کافی  تراژدی مضحک  این 

خواهید بر آن بنهید. زندگی خودم  ندارم. هر اسمی می

می نمیرا  پردهگویم.  این  اگر  این  دانم  پایانی  ی 

ی تلخ باشد، باید بخندم و یا آن قطره اشکی امهن نمایش

گوشه  در  که  کنم  مهار  حلقهرا  چشمانم  است؟ ی  زده 

گویم به علت درد است  تان به دروغ میبپرسید در پاسخ

 کند. که ابر نشسته بر چشمانم گاهی هوای باریدن می

این نخستین باری نیست که در زندگی به کسی دروغ  

شما نباید کار چندان دشواری  گویم. دروغ گفتن به  می

باشد. شما برای من یک بیگانه هستید. به باور من دروغ  

ای است. به همان سادگی  گفتن به یک غریبه کار ساده

از رازهایی که تنها به یک غریبه می شود  پرده دریدن 

ی خیلی از رازها را فقط در برابر  خانهگفت. قفل صندوق 

بیگانه می رهگذر، یک  یک  ود گشود. در چنین  ش نگاه 

شوند، ارج و  مان عزیز میها برایلحظاتی است که غریبه 

یابند و بازار دوستان و خویشان از سکه و رونق  قرب می

غریبهمی فقط  این  جا  افتد.  بر  بدون  که  هستند  ها 

کنند و  ی زندگی شما عبور میگذاشتن ردپا از صحنه 

ه درستی  شوند. شوپنهاور بوگور میدر مه و فراموشی گم
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میمی اگر  که  دشمنان گفت  از خواهید  بویی  تان 

 تان پنهان کنید. ها را از دوستانتان نبرند، آنرازهای

می کنارم  تکهساعتی  که  ساعتی  در  ماند.  بزرگش  ی 

می سپری  قصد سکوت  به  را  سکوت  اما  گاهی  شود. 

زند و به  شکند. نگاهش را در نگاهم گره میداری میدل

زودی حالم بهتر خواهد دهد که بهر میمن اطمینان خاط

می که  آنچه  به  هم  خودش  ندارد.  شد.  باوری  گوید، 

از دروغی که   نگرانی نطفه بسته در چشمانش  وانگهی 

میمی رمزگشایی  میگوید،  لبخندی  پشت  کند.  و  زنم 

می پنهان  دروغش  جنس  از  میدروغی  و  گویم  شوم 

بهبود میاوضاع جسمانی به  نیام رو  او  تواند  ز نمیرود. 

ی بیماران باور کند. این آن دروغی است که شاید همه

همه بخش،  بیمارستان این  بیماران  به ی  روزانه  ها، 

دهند. دروغی که  دوستان و خویشاوندان خود تحویل می

ی روح را  کاهد، بلکه دروازهبیانش از نگرانی کسی نمی

 گشاید. بر روی نگرانی بیشتر می

را هم   نکته دیگر  به شما  یک  دیدارها  این  درباره  باید 

اندیشد، پیام  بگویم. همسر سابقم به تنها چیزی که نمی

تلخ این مهربانی دیرهنگام است. البته باید اعتراف کنم  

این   اما جنس  بوده است.  با من مهربان  او همیشه  که 

گرفته گردوغبار  مهربانیِ  آن  با  دیرهنگام  ی مهربانی 

نید پیام این مهربانی جدید  کند. باور کگذشته تفاوت می

شدت آزار دهنده است.  برای فرد بیماری همچون من به

بود،   نیافتاده  بیمارستان  به  کارم  اگر  آنکه  نه  مگر 

نمی انگیزه من  دیدار  برای  و  ای  غرورش  شاید  داشت؟ 

شد که به دیدارم بیاید.  های غرورش مانع از آن میزخم

ر بر فراز آسمان ی مرگ و پرواز دو چند الشخواما سایه

این   برای  را  راه  پرتاب شده در دل غربت،  بیمارستانی 

آید تا هر دو  ها هموار کرده است. میدیدارها و عیادت

ای بیاساییم و گذر ُعمرمان را  ی تنهایی لحظهکنار سفره

به تنهایی، اما شتابان مرور کنیم. وقت زیادی که باقی  

 نیست! هست؟

نمی او  ننه،  تردیدی  این  داند.  در  نهفته  پیام  که  دارم 

ی  شناسد. هر بار که در آستانهمهربانی دیرهنگام را نمی

بیدر ظاهر می یاد مرگ شود، حضورش  به  مرا  اختیار 

آنکه خود خواسته باشد،    اندازد. با این دیدارهایش بیمی

ام و شاید امروز  فهماند که در بستر مرگ خفتهبه من می

ا باید  غروب خورشید  از  به پس  را  نتظار طلوع دیگری 

خاک بسپارم. حتی سخنان مهرآمیزش بیش از آنکه از  

هایم بکاهند، آرامش اسب وحشت را در گستره نگرانی

می برهم  من  روح  عاصی،  نمکزار  موجود  این  و  زنند 

ام را لگدمال  کوبان زمین امید برخاسته از خودفریبیسُم

 کند. می

ماند؟ شباهت  دانید آمدن همسرم به چه چیزی میمی

ی پرتگاه  به مالقات کشیشان با کسانی دارد که در لبه

برمی گام  بسته  چشمانی  با  آن  نیستی  مثل  دارند. 

واپسین  در  الموت  ملک  فرمان  به  که  است  کشیشی 

مرگ  بستر  در  خفته  بیماری  بالین  به  سری  لحظات 

یا برای فردی محکوم به اعدام طلب آمرزش می زند و 

دانند یا نه، دیدن آن کشیش  ه میدانم ککند. نمیمی

رو شدن با شخص عزرائیل است. پیام  تر از روبه ترسناک

زودرس مرگ در آن هنگامی است که هنوز توهم مانع  

شعله  شدن  خاموش  میاز  امید  شمع  رابطه ی  شود. 

بی موقعیتی  چنین  در  مرگ  و  به  کشیش  شباهت 

لحظه چنین  در  نیست.  برق  رعدوبرق  به  نگریستن  ای 

ه کشیش آن آذرخشی است که به پیشواز تندر مرگ نگا

میمی هم  به  محکم  را  روح  پنجره  باد  و  رود.  کوبد 

خیالی را، از یمین تا یسار، در هم  کشان باغ خوش زوزه

 نوردد. می

به   کردم  خواهش  او  از  آمد،  دیدنم  به  که  دیروز صبح 

میزکارم،  خانه راست  سمت  پایین  کشوی  از  و  برود  ام 

ها بود که از او چیزی نخواسته  یاورد. مدتچیزی برایم ب

اش به این خواهش چه  خواهید بدانید واکنشبودم. می

اش را از کیف در آورد، لبخندی زد و کلید  بود؟ جاکلیدی

ام را که همچنان به آن آویز بود، جلوی چشمانم  خانه

ام را دارد، چیزی نبود که بر  گرفت. اینکه او کلید خانه

باشد پوشیده  امضای طالق من  از  پس  بود .  آن  بر  نامه 

کلیدم را پس بدهد. با تکان سر به او فهماندم که نیازی  

دانم. شاید به علت  پرسید چرا؟ نمیبه این کار نیست. می

عجیبی نیست کسی   وحشت از مرگ. این روزها پدیده

پیش از آنکه پستچی محله بویی ببرد، به حریم عدم پا  

 لید پیش او ماند. گونه بود که کبنهد. این
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بفهمم.  انگیزه نتوانستم  این کلید  دادن  نشان  از  را  اش 

بگوید؟   من  به  را  چیزی  چه  رفتارش  این  با  بود  مایل 

اینکه این جدایی نتوانسته از او سلب مالکیت کند و او  

های دود شده یک  همچنان مالک بخش بزرگی از سال

های دود شده  زندگی مشترک است؟ آه، خدای من! سال

ای؟ گویید چه توصیف شاعرانه یک زندگی مشترک! می

بار! البته اگر راستش را بخواهید، این  شاید. اما چه اندوه

شوند. این دود شمع  های زندگی نیستند که دود میسال

سوزد تا عاقبت  کند و بد میمی  پتوجود ماست که پت

 سر به زیر قبای تاریکی بکشد. 

است  میزکارم را که به او گفتم کشوی پایینی سمت ر

کند، زیر تلی از کاغذ، یک پوشه زرد دفن شده  باز می

ای  است. عمدا و آگاهانه از کلمه دفن استفاده کردم. واژه

اش اش اندکی بدجنسی بود. کافی بود چهرهکه چاشنی

دیدید. از تعجب برای مدتی دهانش  را در آن لحظه می

هاج بود.  مانده  بوباز  زده  زل  من  به  تردید  وواج  بی  د. 

گیر کرده بود. شاید  شنیدن چنین خواهشی او را غافل

پاچگی  کلمه دفن او را به یاد مرگ انداخته بود. با دست

گفته بود که اکنون فرصت مناسبی برای اندیشیدن به 

می گمان  طفلکی  نیست.  چیزهایی  از چنین  من  کرد 

 گویم.  ام سخن مینامهوصیت

نامه؟  د؟ آخر کدام وصیت شوچه خیال خامی! باورتان می

دانست که من در شمار کسانی هستم که با  مگر او نمی

گذارند و دست از پا درازتر خالی پا به جهان می  دستان

می ترک  را  میجهان  باید  او  که همهکنند؟  ی  دانست 

های  دارایی من چند صد جلد کتابی است که در قفسه 

ز با یکدیگر  آمیزیستی مسالمتاتاق کارم به نوعی از هم

گرفته  کتابخو  با  اند.  و  متفاوت  قدوقامت  با  هایی 

نفی  پیام به  اصرار  مثال  برخی  متضاد.  بسیار  گاه  هایی 

شان مدعی کالم او هستند. و  وجود خدا دارند و برخی

کدام نیام   هیچ  از  شمشیر  خود  حقانیت  اثبات  برای 

هایم  کشد. باور کنید سخت نگران سرنوشت کتاببرنمی

بیکتاب  هستم. مرگم  از  پس  که  همگی  هایی  تردید 

ها  خمیر خواهند شد. باید اعتراف کنم که خیلی از آن

 اند! هنوز باکره

دربرگیرنده پوشه  این  گفتم  او  یادداشتبه  های  ی 

مجددا  پراکنده شدن  دیر  از  پیش  باید  که  است  ای 

بخوانم. گرهی در ابروان خود انداخت و با لحنی کنایی  

ی مناسبی را برای کار کردن و آن هم  گفت عجب لحظه

یادداشت روی  کردهبر  انتخاب  پراکنده  واژههای  ی  ام! 

کش حدودی  تا  نیز  را  لحن  پراکنده  بود.  کرده  ادا  دار 

باید  طعنه  رنجیدم.  دستش  از  داد.  آزارم  آمیزش 

دانست که جدایی صرفا پایان یک رابطه نیست، اعالم  می

لت در امور دیگری  خودمختاری کامل است و به حق دخا

می خاتمه  بهنیز  باید  او  این  دهد.  که  بداند  یقین 

توانند چنین حقی را از بایگانی  دیدارهای روزانه نیز نمی

بندی  ای مختومه بیرون بکشند و از نو طبقه پرونده رابطه

حوزه  رابطه،  یک  پایان  از  پس  آنکه  نه  مگر  کنند. 

 شوند؟ اختیارات و وظایف از نو تعریف می

آنگاه که جنگ و ستیزی در ط اغلب صلح نیست.  الق 

آتش نوعی  پذیرش  نباشد،  است.  بین  متمدنانه  بس 

این  نداند؟  را  چیزی  چنین  او  است  ممکن  چگونه 

ای است که با حروفی بسیار کوچک زیرنویس هر رابطه 

هایی که اغلب بدیهی  نویسند. از نوع همان زیرنویسمی

ز من، جدایی یعنی  شوند. عزیتلقی شده و خوانده نمی

تو به راه خود و من به راه خود. دو خط متقاطع که در  

تصمیم می زندگی  ناچار میچهارراه  یا  شوند در  گیرند 

هم  ادامه  از  بسا  چه  و  بگیرند  فاصله  یکدیگر  از  راه  ی 

اید؟ گاهی  گاه دو خط گریزان از هم را دیدهبگریزند. هیچ

ز بسیار تنگ  ی یک برگ کاغذ برای ثبت این گریحافظه

و محدود است. دو خطی که خیلی سریع از حاشیه برگ 

مانند، که  زنند. مثل دو ریل مینامه بیرون مییک طالق 

ی پیوندشان در ایستگاه قطار، هر یک  توجه به نقطه بی

رود. یکی به سوی باختر و دیگری به سوی  به راه خود می

 خاور.

از چنین توصیه می او  البته  ای خوب بوگویید نیت  ده؟ 

که نیت او خوب بوده. در این نکته تردیدی ندارم. حتی  

نیز  اینکه چرا چنین قضاوتی کرده  درباره  باور من،  به 

از  لحظه  آن  او در  نیست.  او  متوجه  تقصیری  کمترین 

اطالع بود. درست مثل خود شما.  مضمون این پوشه بی

نمی هم  یادداشتشما  این  مضمون  چیست.  دانید  ها 
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گ این  صادقانه  دیروز  همین  تا  کس  هیچ  باشم،  فته 

توانست  ها را ندیده بود. بنابراین او چگونه مییادداشت

تان  های پراکنده ببرد؟ گوشپی به اهمیت این یادداشت

لحظه  برای  لطفا  نزدیکرا  بیاورید. کمی  نزدیک  تر!  ای 

شود با صدای بلند جار زد. بله، کامال  خیلی چیزها را نمی

وح او از نعشی که در این پوشه پنهان  درست شنیدید. ر

 شده، کامال بی خبر بوده است.  

یادداشت این  در  مهمی  که  رازهای  دارند  وجود  ها 

بایست به سرنوشت این بیمار دم مرگ دچار شوند.  نمی

گورستان می در  که  آدمدانستید  با  ها  همراه  را  ها 

می دفن  جا  یک  که رازهایشان  ندارم  تردیدی  کنند؟ 

اند، بیش  هایی که در یک گورستان چال کردهشمار راز

پچ  اند. پچاز تعداد کسانی است که آنجا تا به ابد خفته 

ی مردگان در گورستان اغلب بر سر آن رازهایی  شبانه

شان از اسارتی  های زندگی مانع از رهاییاست که الزام 

ها اگر گذرتان تصادفا به  گرایانه شده است. شبمصلحت

توانید  د، اگر خوب گوش تیز کنید، میگورستانی بیافت

بشنوید. خیلی را  این  ها گمان میاین صداها  کنند که 

پیچ از پیچش باد در  وبرگ  درپیچ شاخصداها برخاسته 

درختان قبرستان است؟ حال آنکه این طور نیست! این  

 ی مردگان است. پچ شبانهپچ

کند و  ها را طی میدانستید هنگامی که مرگ فاصلهمی

ریز نبرد بین هستی و نیستی، سنگر به سنگر، خاک  در

خاک میبه  پیش  افزایش  ریز  انسان  شجاعت  آید، 

جبهه می در  و یابد؟  ترسوترین  حتی  جنگ  های 

میخوردهترس  شجاع  اندکی  نیز  سربازان  شوند.  ترین 

نهند و تقریبا آن چشمان تردیدشان را بر روی هم می

می را  سرباکاری  از  معموال  که  بیکنند  از  زان  و  باک 

می انتظار  دارند،  نترس  سری  که  فشردن  کسانی  رود. 

ماشه با چشمان بسته نباید خیلی دشوار باشد. اهمیت 

فرجام سرنوشت یک   از  بسیار کمتر  تیر  به خطا رفتن 

 سرباز ترسو است. 

شود مرگ پدیده عجیبی است. هم باعث وحشت آدم می

می او  وحشت  از  هم  از  و  وحشت  اینکه  نخست  کاهد. 

افکند. مگر  ها در زندگی سایه میمرگ بر سایر وحشت

های کوچک را زیر پا  های بزرگ دغدغهنه آنکه دغدغه

می لورده  و  زندگی  له  چکاد  بر  که  گاه  آن  کنند؟ 

بینیم و دیدن مرگ  پایه میایم، مرگ را در کوهایستاده

می ندیدن خیلی چیزها  از  باعث  وانگهی وحشت  شود. 

نقطه  به  ما  نزدیکی  یا  دوری  به  ملک مرگ  حضور  ی 

تر باشیم، مثل  الموت وابسته است. هر چه به او نزدیک

لحظه  خفته آن  مرگ  بستر  در  که  با  ای  ناگزیر  و  ایم 

 ایم، احساس شهامت بیشتری بستر شدهعفریت مرگ هم

سالمی طی  بار  نخستین  برای  اکنون،  های  کنیم. 

روبه شهامت  پوشه گذشته،  این  با  شدن  و رو  زرد  ی 

بینم. شاد و مسرور از رازهای نهفته در آن را در خود می

آنم که پیش از آنکه دیر بشود، پیش از  آنکه ریق رحمت 

می بکشم،  سر  شما را  برای  را  نعش  این  داستان  توانم 

 روایت کنم. 

ها را به دست من رساند.  ز صبح بود که این یادداشتامرو

این پوشه را در پاکت بزرگی گذاشته بود. بی پرده گفته  

باشم، رفتارش برایم اندکی عجیب بود. پریشان احوال به 

می منقطع نظر  بود.  داده  دست  از  را  تمرکزش  رسید. 

گفت. از لطافتی که خوش داشت چاشنی رفتار سخن می

کند،   گفتارش  عشوهو  آن  نبود.  باقی  چندانی  و  اثر  ها 

 گویم.  های دیرهنگام زنان سالمند را میکرشمه 

در همان لحظه آغاز دیدارمان حدس زدم که او باید این  

دستیادداشت یا  و  خوانده  را  آنها  به  نگاهی  ها  کم 

ای بیش از آغاز دیدارمان  انداخته باشد. اما چند دقیقه

ن تبدیل شد. سی و پنج  گذشت که این گمان به یقینمی

وخوی شریک سال زندگی مشترک برای شناخت خلق 

ات باید کفایت کند. شناختی که فهم چنین  سابق زندگی

را خیلی آسان می ای سازد. بدترین هنرپیشهچیزهایی 

ام. دروغ گفتن و نقش  ی عمر خود دیدهاست که در همه

 بازی کردن به او هیچ نیامده است.

نشدم افکار متوجه آمدنش  در  غرق  بسته  با چشمانی   .

رو شدن با این  متالطم و پریشان خود بودم. تصور روبه

پوشه مرا با خود برده بود به حال و هوای ماجرایی تکان  

دهنده که گذشت سالیان نیز نتوانسته بود از ذهنم پاک  

کند. پنداری همین دیروز بود. کنار من نشسته بود و از  

گفت و من کشی سخن میتصمیم قطعی خود برای خود

 شاهد واپسین ساعات زندگی یک بیگانه بودم. 
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به   ابتدای دیدارمان، به محض ورود  را در همان  پوشه 

اتاق به من داد و زودتر از همیشه مرا ترک کرد. این بار  

البته دستش را  از نوازش دست نیز خبری نبود.  حتی 

ای روی پشت دستم نهاد. تماسی که مرا از  برای لحظه 

به حال و    های گذشتهکوچهپسشت و گذار در کوچه گ

زده پس کشید. انگار  اینجا پرتاب کرد. دستش را شتاب

دستش به جسم داغ و سوزانی خورده باشد. شاید بی  

آنکه خود بدانم در تب برخاسته از هیجان خواندن این 

داند؟ دست او اما  سوختم. کسی چه میها مییادداشت

انجام کاری را بهانه کرد و رفت.  سرد بود. خیلی سرد.  

تواند به عیادت من بیاید. شاید  گفت یکی دو روزی نمی

یادداشتمی این  با  مرا  تنها  خواست  شده  نفرین  های 

را سرزنش می از بگذارد. شاید خود  کرد که چرا پیش 

ها  جدایی، مثال هنگام تمیز کردن میزکارم، این یادداشت

 را ندیده و نخوانده است؟

یادداشت  نوشتن سالاین  به  برمیها  پیش  او  ها  گردد. 

پوشه  همان  جلد  روی  بر  سادگی  به  را  موضوع  این 

پایان نوشتهمی ای را  توانست ببیند. من تاریخ شروع و 

اش روی همان صفحه نخست یا روی جلد دفتر و پوشه

نویسم. یک عادت قدیمی است. دیدن تاریخ نوشتن  می

بایست کنجکاوی  ا شاید میتوانست ی ها میاین یادداشت

او را برانگیزد که برنیانگیخت. او متوجه آن زهری نشد  

ها روح و روانم را مسموم و از  ی زرد سالکه این پوشه 

 مان را تلخ کرده بود. این منظر طعم رابطه

خیلی مایلم بدانم که اگر شما به جای همسر سابقم برای 

کردید؟ آیا  میرفتید، چه ام میآوردن این پوشه به خانه 

کرد نگاهی به درون  تان نمیی کنجکاوی وسوسه خوره 

ها  شدید این یادداشتاین پوشه بیاندازید؟ وسوسه نمی

را؟ کمترین تردیدی ندارم   را بخوانید؟ ولو چند سطر آن 

که در این لحظه پرسشی ذهن شما را به بازی گرفته 

می خودتان  از  نوع است.  چه  این  که  پرسید 

بستر هیادداشت در  خفته  بیمار  یک  که  هستند  ایی 

شان اش در تب خواندنمرگ، در واپسین ساعات زندگی

ی خودکشی یک  هایی دربارهسوزد؟ آن هم یادداشتمی

انسان آنکه  نه  مگر  ترسبیگانه.  در های  معموال  خورده 

آورند.  های مقدس روی میبستر مرگ به خواندن کتاب

سازد به انجیل و ر میها را واداوحشت از آتش جهنم آن 

ی  قرآن پناه ببرند. به توبه و ابراز ندامت و پشیمانی. همه

گیرند تا گردوغبار برخاسته در شان را به کار میتالش

از پوسته ی نازک بین  روح خود را فرو بنشانند و گذر 

برای خود سهل را  نبودن  باید  بودن و  تر سازند. گرچه 

نبو به  بودن  سکوی  از  پرش  که  برخالف  گفت  دن، 

تصورمان، پرش چندان عجیب و دشواری نیست. اغلب 

ورو  یک تکان کوچک، حتی یک نسیم ساده برای پشت

کردن یک برگ افتاده بر کف زمین کافی است. این را  

من، اینجا، در این بخش  از بیمارستان، بارها با چشمان  

دیده دیدهخود  را  کسانی  لحظه ام.  که  بوده ام  و  ای  اند 

ی زرد حکایت یکی از  اند. این پوشهی دیگر نبودهالحظه 

 هاست. آن 

طبیعی است که بخواهید بدانید نعش چه کسی در این  

افشای کدامینیادداشت رازها    ها پنهان شده و قرار به 

خواهش   مناسبش.  فرصت  برای  بماند  شرحش  است. 

کنم اندکی صبور باشید. به هر روی، عجله و شتاب می

بستر مرگ خفته است، منطقا باید بیش از  کسی که در 

به   راهش  بیماری،  از  عیادت  هدف  با  که  باشد  فردی 

به بیمارستان می را  چیز  که همه  باشید  مطمئن  افتد. 

دانستید که  تان تعریف خواهم کرد. آیا میموقع آن برای 

دهن باعث  مرگ  از  آدموحشت  میلقی  مرگِ  ها  شود؟ 

بان رازها،  ، این زندانها اغلب پیش از مرگِ مغز مصلحت

غیاب مصلحتروی می قریب  دهد. در  آزادی  رازها  ها، 

 گیرند. الوقوع خود را جشن می

تان به  شما فرد بسیار محترمی هستید. در مورد پایبندی

ای تردید ندارم. ممکن  های اخالقی ذرهموازین و ارزش 

هایم را بخوانید و یا  نیست که شما از سر کنجکاوی نامه

ارادهبه درون آن پوشه  نگاهی ی شما  ی زرد بیاندازید. 

مانند آن سد استواری است که مبانی و اصول اخالقی  

وسوسه  گزند  و  شر  از  را  حفظ  بشری  شیطانی  های 

تان  گویید درباره پایبندیکند. بله؟ متوجه نشدم. میمی

ارزش  نیستید؟  به  مطمئن  هم  چندان  اخالقی  های 

ومی هم  شما  بود  ممکن  میگویید  شدید  سوسه 

آه  یادداشت بخوانید؟  پاکت  در  گذاشتن  از  پیش  را  ها 

نمی این صداقت شما  خدای من،  بگویم.  باید  دانم چه 
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واقعا که تحسین برانگیز است. این روزها، چنین حدی 

محفظه  در  نمیاز صداقت  کسی  باور  این  ی  در  گنجد. 

مدت صداقت  بدکردار،  به  روزگارِ  فضیلتی  که  هاست 

نمی بفهمیحساب  زندگی  تنازع  نفهمیآید.  نوعی   ،

اسفندیار  چشم  است.  زودرنج  نهالی  صداقت  بقاست. 

مایگان  کسانی است که در برابر پیکان دروغ و فریب میان

نمی انتخاب  تاب  در  که  مطمئنم  کامال  اکنون  آورد. 

ی شنیدن ام. شما شایستهسفر مرتکب خطایی نشدههم

 رازهای این داستان هستید.

اتاق    اجازه به  ابتدای ورودتان  از همان  بدهید ماجرا را 

کارم تعریف کنم. برخالف همسرم که جا به جای این  

می را  چینش آپارتمان  از  تصوری  هیچ  شما  شناسد، 

مبلمان آن ندارید. آپارتمان آن چنان بزرگ نیست که  

پیدا کردن میزکارم دشوار باشد. اما تاریک است. کامال  

دارم   عادت  من  پردهتاریک.  شب،  چه  و  روز  های  چه 

ضخیم را کامال بکشم. روشنایی زیاد باعث آزار چشمانم  

کند.  ربط حواسم را پرت میشود و دیدن چیزهای بیمی

شود.  ام میحتی دیدن آسمان ابری اغلب باعث افسردگی

میپرده که  را  روز، ها  چه  و  شب  چه  خورشید  کشم، 

به توهم    شود. پناه جستندرخشد و آسمان آبی میمی

واقعیت   یقین  بر  را  آبی  آسمان  یک  ساختگی  حقیقت 

 دهم. یک آسمان ابری ترجیح می

برق   کلید  کنید.  روشن  را  چراغ  ابتدا  نباشد  بد  شاید 

است دست راست شماست. کافی  را  درست سمت  تان 

کمی باالتر از ارتفاع کمر دراز کنید! بله همانجا است. از  

؟ تعجبی ندارد. این  ایددیدن این همه کتاب تعجب کرده

را پیش از آن از زبان خودم شنیده بودید. یک گنجینه  

گنجی   است.  شده  جمع  خانه  این  در  ارزش  پر  ادبی 

از مرگ صاحب پس  شوربختانه  که  به  خانهمعنوی  اش 

نمی هم  کتابپشیزی  شاید  در  ارزد.  شده  تلنبار  های 

تان در این لحظه چندان جالب نباشد. اما  ها برایقفسه 

ها  ش از ترک خانه، بد نیست نگاهی به عنوان کتابپی

عنوان  مرور  فرد،  یک  از  بهتر  شناخت  برای  بیاندازید. 

خواند، کمک بزرگی است. اما در این  هایی که میکتاب

تان متوجه میزکار من است.  ی هوش و حواس لحظه همه

می صندلی  روی  خاطر  به  آسوده  نگاهی  و  نشینید 

که سرگردان بر روی میز ولو   اندازیدهایی مییادداشت

اید. در گام بعدی  اند. چراغ مطالعه را روشن کردهشده

کنید.  ای گزگزِ خفیفِ وجدان کشوها را باز میبدون ذره

جسارتا باید بپرسم که  در کشوهای سمت چپ میز به 

دانید پوشه در  گردید؟ شما که میدنبال چه چیزی می

قرا میزکارم  راست  سمت  پایینی  دارد. کشوی  ر 

باال  دست با  را  خودتان  کنجکاوی  عطش  نشوید.  پاچه 

همه محتویات  کردن  از  پایین  فروبنشانید.  کشوها  ی 

وانگهی  نیست.  خبری  لحظه  این  در  دیگران  سرزنش 

پدیده به  جستن  خوبی  تمسک  بهانه  حافظه  ضعف  ی 

 و فضولی است.  وتاز وسوسه برای سپردن میدان به تاخت

نقل پوشه  زیر  زرد  دارد. لقوی  قرار  شوپنهاور  از  هایی 

ام  های طوفانی به آثار او پناه بردهاینکه چرا در این سال

دانم. این موضوع در این لحظه را خودم هم درست نمی

می نظر  به  دارد؟  اهمیتی  چیزی چه  دنبال  رسد 

خواهید پوشه را در یک گردید. یک پاکت بزرگ؟ میمی

آن کاری است که  پاکت بزرگ بگذارید؟ این دقیقا عین 

اقدام   این  است.  خوبی  ایده  بود.  کرده  سابقم  همسر 

یادداشتمی این  بیشتر  پراکندگی  از  مانع  های  تواند 

ی قفسه سمت  ترین طبقه پراکنده بشود. لطفا به پایین

ها پاکت در  گذارم. دهها را آنجا میچپ نگاه کنید. پاکت

 های گوناگون.اندازه

ای در  پوشه  از گذاشتن  پاکت، وسوسه شدهپیش  اید  ن 

ها بیاندازید؟ مانعی ندارد. چند خط  نگاهی به یادداشت

خوانید. به  از آن را درست همان جا، پشت میزکارم می

اید. از جای خود بلند  رسد بیشتر کنجکاو شدهنظر می

میمی خاموش  را  مطالعه  چراغ  اتاق  شوید،  به  کنید، 

برمی میپذیرایی  راحتی  یک  روی  و  و  نگردید  شینید 

کنید. تاریخ روی ها میشروع به خواندن این یادداشت

توجه  پوشه  این  به خود جلب میجلد  را    28کند:  تان 

پرسید که چرا . حتما از خودتان می2010دسامبر سال 

یادداشت این  سالنویسنده  را  چرا ها  و  کرده  پنهان  ها 

ها افتاده  پس از گذشت این همه سال به یاد خواندن آن 

شده  است؟ یادداشتوسوسه  کامل  اید  طور  به  را  ها 

خودداری   کاری  چنین  انجام  از  است  بهتر  بخوانید؟ 
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اجازه  است!  و شکیبایی هم خوب چیزی  بورزید. صبر 

 تان بخوانم.ها را برایبدهید خودم این یادداشت

گذرد. نگاهی گذرا  یک ساعتی از رفتن همسر سابقم می

آنکه شروع به    ام، بیهای این پوشه انداخته به یادداشت

برسد.  خواندن  آن  مناسب  زمان  باید  باشم.  کرده  شان 

ای که دکتر بخش برای جالب اینجاست که در آن لحظه 

اتاق   این  به  و  پیش آمده  اتاق  به  اتاق  بیماران،  معاینه 

پوشه  این  بود،  سینه رسیده  روی  هنوز  زرد  قرار ی  ام 

شاید قلب   خورد.داشت و با هر دم و بازدم من تکان می

زد. دکتر ارشد  این پوشه نیز متناسب با ضربان قلبم می

آنکه منتظر   ای به در زد، و مثل همیشه بیبخش تقه

دانم آیا این  پاسخ بماند، در را باز کرد و وارد شد. نمی

پوشه را دید یا نه. من اما بی اختیار لبخندی زدم و با  

دستگیره گذاشتم.  فلزی  پاتختی  کشوی  در  را    آن 

پاتختی سرد بود. خیلی سرد. بی آنکه به سخنان تکراری 

ای دادم که در  دکتر بخش گوش دهم، نگاهم را به پرنده

 خاکستریِ آسمانی ابرآلود، سرگردان در پرواز بود.

 *فصلی از یک رمان هنوز منتشرنشده
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 رقیه کبیری 

 
 ماوایل

 ترکی آذربایجان و برگردان فارسی آن( زبان داستانی به )

 
 شنبه 

اوزومه  هفته قاپینی  گوندور  یئدی  گونودور.  ایلک  نین 

دیر. اونالرین  سی هامیمیزا یاخشی قاپاتمیشام. بلکه ده بئله

گؤرمه دؤره منی  قوی  دوالنمیرام.  اوزاق،  سینه  مندن  دن، 

 لر. باری بیر آز تمیز نفس چکسین

قونشوموز، پنجره دؤشسوز  قاتداکی  ایکینجی  باخیرام.  دن 

برب ایکی  کتاب الینده  اوغلوم  گلیر.  ساری  آپارتمانا  ری 

دایره  باخیشیمین  اوچونجو قولتوغوندا  اوزاقالشیر.  سیندن 

سیندن باخاندا اونون بویو، اولدوغوندان دا بیرآز  قاتین پنجره

ایشله  ماشینی  اریم،  گؤرونور.  عکس  قیسا  موتورون  دیر. 

پنجره لکهصداسی  شوشه نین  توزلو  توخونوب  لی،  سینه 

 لیر. الریم دینجهیر. ماشین یولالندیقدا قوالق گئری قایید

ائله نین لکهشوشه  اللری  آز  بیل  بایرامینا  ایل  باخیر.  لریمه 

من کئفقالیر.  داماق سه  باسیب،  سیز،  آت  سانکی  سیزام. 

داشقاسی اوستومدن کئچیب. ایش گؤرمک هوسی ایچیمده  

 اؤلوب؛ یاشاماق کیمی، گولمک کیمی... 

قیزی اوغلوم،  ائلهاریم،  گولنده،  بیرگه  ده  اوچو  بیلدیم  م، 

اوتاغا  بیتنه  قاچیب  گلدی؛  اوستومه  دیوارالری  نین 

 یدیم، دیوارالرین آراسیندا ازیلردیم.  سه گیرمه

 
 ی توری نازک. تور پرده. پرده 1

گوله اوغلوم  دؤنموشدوم.  ائوه  سونرا  گوندن  گوله -ایییرمی 

یین همراهین گؤرموشدوک، ماوالدان سونرا«. دئدی: »هر نه

یسه اؤزونه آلمادان پیققیلداییب بیر ده  اریم اؤسگوردو. او ا

یاخین نه  گؤر  »دوغرودان  موبایل؛  لیق دئدی:  وار!  الری 

 ماوال!«  

بیلمه گولوشومده  گولدوم.  اوزونه  ده  نهمن  ایدی  دیم 

ائله وئردی. گؤزلریمدن  دادی  زققتوْو  آغزیم  بیل  پارتالدی. 

 بوالق شیرالدی.  

ق اوغلومون  قیزیم،  آغارتدی.  گؤزونو  ولونو اریم 

اول«  چیمدیکله  ایله   -ییب »جهنم  اوغلوم دورتمه  دئدی. 

دئییرم »نه  ووروب  بؤیروندن  ظارافات    قیزیمین  کی؟ 

 بوکا دا قویاجام«. داااا. هله شکیل چکیب، فیسائلیرم 

کیسه بؤیرومده بیردن  کی  ده  اوچو  چیخدی.  سس  دن 

بوراخمیشدیم.  یئل  اولمادان  خبریم  اؤزومون  گولوشدولر. 

 یاتاق اوتاغینا گیردیم. قاپینی قیفیلالدیم. قاچیب 

آییپنجره بایرام  آچیرام.  پنجرهنی  یئلی  آغ  تول نین   نین 

لرینده گزیشیر.  هاوادا اوینادیر. یاتاغیمین آغ ملفه   1اؤرتویونو 

بوران   ائوده  دا،  چیرپینسا  چاغالییب  قدر  نه  یئل،  بیلیرم! 

 جمدک قوخوسونو اوتاقدان آپاراسی دئییل.  

الریم  ایچیمده، اؤزلویومه داریخیرام. داریخدیقدا بارماق اؤز  

دیر بیر کلمه اولسون بئله یازماغا جان آتیر. بیر آیدان آرتیق 

توزلو  یازمامیشام. سانکی دوشونجه مین قاپیسی هؤرولوب. 

هوسلهشوشه  یازماغا  یازی  اوزرینده  بارماغیم  نین  نیرم. 

شوشه شوشه  اویناییر.  اوستونده  تونین  یازینین  نین  زوندا 

 ایزی قالیر: »ماوایل«. 

 

 بازار

نین ایکینجی گونویدو. گئدنده  یییم هفتهخانایا گئتدمریض

خشکیّت  قانسیزلیقدان،  کی،  عذابدان  سئوینیردیم  دن، 

دوشه  گؤلونه  سود  بس  دئییردیم  یم.  جه قورتاراجاغام. 

ساغ  دیم،  دااا... اؤزو ده... اوسته.... اوسته دایانا بیلمهدوشدوم

 بؤیروم اوسته دوشدوم.  



 29 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

۳0 

 

 1دن دیوار اولسایدی، بورغو جرّاح حکیم دئدی: »سیمینت 

نین یولو ایله بیر ایش گؤرمک اوالردی؛ اما سنین باغیرساغی

 تیخانمیشدی کی، دوالیی یول آچدیق!« -ائله دولوب

جمدک   آچیب.  باش  بؤیرومدن  یول  دوالیی  ایندیسه 

باشیمی،  -ریمی، اوستقوخوسو هر یانیمی بورویوب. پالتارال

ساچ گونده جانیمی؛  گلیر.  قوخوسو  بئله جمدک  الریمدان 

پنجره قانیق وئرمیر.  -نی آچیرام. عطرنئچه دفعه  ادکلن دا 

لر یاتا بیلمیرم. ساغ بؤیروم اوسته دوشسم، دئییرم بس  گئجه 

بؤیرومدن قوپوب جاالناجاق. قورخومدان یاتاغیما پالستیک  

مریض دسالمیشام.  پالستیکین خانادان  گون،  ؤنن 

بیلمهخیشیلتی  اریم.  نه  بیلدیم  یاتا  اؤزوم  نه  دیم  سیندان 

گئجه خیشیلتی  اریم  قوخودان،  پیس  یوخسا  ایدی  دان 

سس یورقان-سیزیاریسی  گؤتوروب -سمیرسیز  یاسدیغین 

 بییه گئتدی. او گئدن قارداشدی کی، گئدیب.  تنه 

بیر   آیاغین  ایکی  آنجاق  گلمه!«  »اوتاغیما  باشماغا  دئدیم 

»قول دورتدو.  کی  گئجه«  - دورتدو  بو  اوالجاغیق   - بویون 

قول ده  نئجه  همیشه-دئدی.  اولدوق!  کیمی  بویون  کی 

آیاق سؤیله -دینمز دؤنموش  بوزا  سویوقدان  الریمی  مز 

آیاق  قیزیشما  یاییلدی.  قیزدیردی.  جانیما  بوتون  الریمدان 

اویلوغومدا گیزیلده  2الی  جانیم  نئجهدوالشاندا،  ده    دی. 

الاوره ایستی  کیمی  اوجاق  ایسیتمیشدی.  لری..  ییمی 

باغرینا باسیب اوزومدن اؤپنده، شرٌ داغارجیغی بو شیشمیش  

کیسه ایکیمیزین آرامیزدا قالدی. دیسکینیب بیردن گئری 

دینمه دئسین؛  سؤز  بیر  آچدی  آغزین  اونا،  چکیلدی.  دی. 

دالیمی  جه وحشی آنجاق  گلدی.  ساریلماغیم  سینه 

 الریمی گمیردیم. یم. حرصیمدن دوداق چئویرد

بئلیم،   دوشدو.  بئینیمه  خیشیلتیسی  پالستیکین  یئنه 

گئجه ککوره یواشجا  الی  قیزیشدی.  لیییمین  لریم 

سینه  آلتیندایاخاسیندان  کیسهمین  الینی  کی  دَینده،  یه 

نج  غیض ایله ائله چکدی کی، یاخاما توخوندو. سانکی اییره

 .بیر جاناوارا توخونموشدو

 
 باجا دلمک اوچون آلت. دریل.  1
 سی. بود. وخاری حصّهیآیاغین دیزدن  2

 فالمینگو قوشو.قوشو.  بیر نوع بؤیوک سو  ۳

پالستیکین  داها  بیر  جوشدو.  بوالق  گؤزلریمدن  یئنه 

یورقان الینده، جین کیمی  - خیشیلتیسی گلدیکده، یاسدیق

دؤش قاتداکی  ایکینجی  چیخدی.  ائشییه  سوز اوتاقدان 

ال دوشدو.  یادیما  سینهقونشوموز  داراقالدیم.  لریمی  مده 

تابلویا باخا باخا قورودو.  -گؤزومون یاشی دیوارداکی کوبلن 

کی،  جرهپن گلیر  ائله  منه  آلتیندا،  ایشیغین  سیزان  دن 

الری سویون ایچینده دئییل، لؤهمه آیاق   ۳الرین تایاق قیزیل

ایلمه اؤز -لر اؤنجه ایلمهباتاقلیقدادی سانکی. بو تابلونو، ایل

 .4له آرغامیشدیم الیم

 

 سیبازار ائرته 

ق  دیر؛ آنجادهیی اوتاغین بیر بوجاغیندا مجمعیسحر یئمه

دن قورخورام. بوغازیمدان من اونا ال ده وورمامیشام. یئمک

 هوپدورمامیش بؤیرومدن چیخیر. 

اوتاغیمدا   گتیریب  دسترخانی  قیزیم  گون  دؤندویوم  ائوه 

دئدی. ایکی قاشیق   -سن بیز گلریک«  آچدی. »سن گلمه

 نین ایچینه دوشوب پاققیلدادی.  میش بؤیرومدن کیسه یئمه 

ییب پیققیلدادی. آغزینداکینی  اوغلوم اؤزونو ساخالیا بیلمه

ائله وقتی ایندی شکیل چکیباودمامیش »واهلل الپ    دی. 

 بوکدا یئرلشدیرسم بیرینجی چیخار!« فیس

  - نیردی. قاشیغی  باشینی آشاغی تیکن اریمین آغزی ترپه

ماشین یوکلهخرکن  تورپاق  ایدی  الرینا  قازما  مکانیکی  ین 

قیزیم   قایتاریردی.  بوش  آپاریب  دولو  آغزینا  -سانکی؛ 

 دسترخان باشیندان دوروب الی آغزیندا باییرا قاچدی. 

قالخیرا اؤز  یئریمدن  کس  هر  بورویوب.  ائوی  سکوت  م. 

دئمیشدوه گزر  مشغول سین  ایشینه  اؤز  هامی  دور. لر؛ 

دؤشپنجره باخیرام.  باییرا  قوجاق  دن  بیر  قونشوموز  سوز 

تره-گؤی دیررک  5وزیگؤیرتی،  قوجاغی،    6دیرگتیریر. 

 سانکی.  

قارالی   یئلی  بایرام  پارکدا،  قارشیسینداکی  آپارتمانین 

یاشیل رنگه -دن باخاندا سارالمیش چیمن آغیب. پنجرهارید

یم.  جه الرین جوجردییینی گؤرهصاباح آغاج-گون چالیر. بو

 توخوماق. تیکمک.  4
 لری، بامادور، بادمجان، خیار و س...بستان بیتگی 5

 ی یئر.  یلرین اکیلدیوزیتره 6
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گؤیه-بیردن بؤیرومدن  دؤشسوز ربیره  کیمی.  باغیرساق  ن 

ن باغیرساق،  رقونشوموزون تام ترسینه. منیم بؤیرومدن گؤیه

ایزلری هئچ دهلریاونون کسیک دؤش  یارا  عقلیمدن   نین 

 چیخمیر. 

الرین شورا آسفالت اوزرینده اَریمیش قار ایزی، پینتی قادین

 قویموش مانتوسونو یادیما سالیر. 

یئری   هر  کیمی  روح  سرگردان  اولمایاندا،  کیمسه  ائوده 

یورقان اریمین  تنه-گزیرم.  دیبینده  یاسدیغی  دیوار  بیده 

 . دیربوکولو قالیب. اوغلومون تومانی موبلون اوستونده

اوشاق  اییلیب  اوتاغین  قاپیدان  باخیرام.  اوتاغینا  الرین 

کتاب داغیالن  سانکی  اورتاسینا  قوشوندور  قیریلمیش  الر، 

 اوتاقدا یئرده قالیب.  

الرین  اوغلومون تومانین موبلون اوستوندن گؤتوروب، اوشاق 

یاری گئدیرم.  ساری  گرهاوتاغینا  قاییدیرام.  ک  یولدان 

پار  اونالر  پالتارال-اونالرین  یوخسا  وورماییم؛  ال  رینا 

 شرلر. چیمچه 

دا هر شئیین یئری دَییشیک دوشوب. قابالماالر،  آشپزخانام

باشچنگال-قاشیق مندن  الرین  سانکی  آشاغی،  الری 

قابی تیکان کولودور لر. اوجاغین قیراغینداکی یاغکوسموش 

 سانکی، گؤزومه باتیر.  

ده چای  ر. مجمعیدیسماوری یوخالییرام. هله جانی ایستی

استکانلکه  وار.  قورویوب لری  تیلیفی  چای  دیبینده  الرین 

شئی   هر  آشپزخانام.  منیم  بوراسی  بیلمیرم  دؤزه  قالیب. 

دئمه-یئرلی قیزیما  بونو  اولمالی.  هله  یئرینده  لییم. 

قاباؤلمه  نییه  کی،  دَییشیک -میشم  یئری  قاجاغین 

 دوشوب!..

 

 چرشنبه آخشامی 

ب باخا  آرخاما  آرادا  نه  گؤرورم.  آیدین  اؤنومو  نه  یلیرم، 

وای  »یئتیمه  دئییرلر  اوالر،  -قالمیشام.  چوخ  دئین  وای 

آز«. مریضچؤره  تلفنوموز ک وئرن  خانادان گلدیییم گون، 

تزه   اریمین  گلیردی؛  اوسته  زنگ  زنگ،  سوسموردو؛ 

 سیگاری، سؤنن سیگارین کؤتویو ایله آلیشدیردیغی کیمی! 

 
 جیزلیق.   1

سوز قونشودان  اباغیندا دوردوم، دؤشبو گون، نه قدر پنجره ق

خبر اولمادی کی اولمادی. تلفنوم دا سوسوب. ایکی گوندور  

احوالیمی  آچیب،  زنگ  یئریندن  ایش  ده  اریم  کی، 

 یم.  الر کیمیسوروشمور. آتیلمیش، اونودولموش

دوزولن   سیرایال  کتابخانامدا  آرخادا  قاباغیندایام.  گوزگو 

کتابکتاب گئدیب  وار.  »اونالر الرالر  آچیرام.  بیرینی  ین 

مشغولاؤلمک  »آن له  یازیلیب.  جیلدینده  کتابین  دورالر« 

اؤلوم  داریخیرام. سکستونون«  کتابیدی.  شعر  ایلگیلی  له 

کتابی اوخومامیش یئرینه قایتاریرام. نه ائتدیییمی بیلمیرم.  

 ایتیییم ایتیب سانکی!.. 

-نیب، پیرلهالریم کیلکهیئنه گوزگو قاباغیندا دورورام. ساچ 

دوداق پیرتالشیق  باتیب.  چوخورا  گؤزلریم  الریم  دیر. 

رژالرین   دوزولموش  سیرایال  قاباغیندا  گوزگونون  بوزاریب. 

بیر بزک  بهقاپاغینی  مدادی،  گؤز  باخیرام.  آچیب  بیر 

یاری  اوزومه  کیفیمین  الیمی  قالیب.  ائشیکده  زیپی  آچیق 

قاقیرداق  اووجوما  کیمی  1چکیرم.  کرِمی  سیخیب دیر. 

یومشانمیش   الیمی  سیغالالییرام.  بیرآز  یاخیرام؛  اوزومه 

رژ دوداق  داراق،  یاناغیما چکیرم. چهرایی  الریمدا گزیشیر. 

سینی آچیر. گوزگوده قادینا اوخشاییرام؛  الریمین کیلکه ساچ

سورمه  دا  چکرکن  له بیرآز  گؤزومه  مدادی  قارا  دئیه،  نیم 

غفیل کیسهباغیرساغیم  ایچینه  دن  آنلیق نین  بیر    بوشالیر. 

سوْوخا  بو  بئله  مدادی  کیسه  2اولسا  اونوتموشدوم.  نی 

ایز   قارا  بویدا  ایینه  گوزگوده،  مداد  چیرپیرام.  گوزگویه 

الیمبوراخیر. دوداق  رژی  رژ، چنه الریمداکی  مه له سیلیرم. 

ساچ الیمیاییلیر.  گوزگودن،  الریمی  پیرتالشدیریرام.  له 

 یر قادین منه باخیر... ین بیینه بنزهسیرک تلخه 

 

 چرشنبه 

گون-اودلو بیر  اودونلو  کؤزلردن  قاالن  اوجاقدا  اؤتوب.  لریم 

قور بئله چیرتالمیر. قولوم سوستالیب. یاتاغیمدان قالخماغا  

آی هر  یوخدور.  جانیم  باشی  اینجاریم  کیمی،  اولدوغوم 

کیمی داش  دؤشوم  توخوملوق قیزدیرمالی،  الریمین دیر. 

زمانی هورمون دیرآکتیو  جنسی  قیزدیرما،  بو  الریمین . 

دؤشسیندن یوکسلمه  بیلیرم.  یقین  قونشوموزون    سوزدیر، 

 آندیر. میراث.   2
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نین  الری سی منی راحت بوراخمیر. اونون هورموندوشونجه 

دؤش زمانیندا  ایزلرینی یوکسلمه  یارا  قاالن  لریندن 

گؤره  آیدوشونورم.  او،  دوشور؟  سن  حاال  نه  اوالرکن  باشی 

گیزیلدهدؤش دریسیلری  بلکه  ییرمی؟!  ده    بوزوشورمو؟ 

 ییر...نین یئری گؤینه یاراالری

اوزومه   یالقیزلیغیمی  خیشیلتیسی  پالستیکین  آلتیمداکی 

ایشله  گچ  تاوانین  گؤزوم،  سانکی.  قالیب.  مهچکیر  لرینده 

گلین بویاسیندا،  چهرایی  دومدیوارین  چلنگینه   لرین  آغ 

 اوخشاییر بو قابارتماالر.  

سیدیر سانکی،  گلن تلویزیون سسی، آری ویزیلتیبیدن  تنه 

ده اریم، ماجرالی و چوخ هیجانلی    نیر. بلکهقوالغیمدا سسله

ایزله فیلم  قاپیبیر  بیر  آرامیزدا  وار.  ییر.  مسافه  لیق 

سایهبؤیرومده کیسه  کولوستومی  سانکی  کی  قاپی،  سینده 

 دیر، من ده بیر فلسطینلی قادینام.  هابیل دیواری 

پال بؤیرومدهاگر  ده  بیر  خیشیلتیسی،  کیسه ستیکین  کی 

تک آرخاسیندا  دیوارین  قیزدیرما  اولماسایدی،  باشیما 

 ایچینده یانمازدیم.  

اوستقاپی بورورام.  کلیدینی  گئیدیییم  -نین  اوسته 

نیرم. کئشکه چیلپاق گوزگوله -پالتارالری سویونورام. چیریل

اؤز چیلپاق سوز قادین هئچ بیر زمان گوزگو قاباغیندا  دؤش

لیک کی کیسه، هلهسینه باخماسین دئییرم. بؤیرومدهگؤوده

دور. یواشجا یورقانیمین آلتینا سوزولورم. یورقانین بوش-بوم

 سرینلییی، جانیمین قیزدیرماسینی آلیر. گؤزلریمی یومورام. 

 

 جمعه آخشامی  

یورقانی   اوشویورم.  چیخاریرام.  آلتیندان  یورقانین  قولومو 

ییر. هله ایندی یادیما دوشور قاوزایاندا، سویوق جانیما ایشله

چیلپاق یورقانین آلتینا سویروشموشدوم. بیر -گئجه چیریل

م یادیما دوشور.  شئی بؤیرومده آغیرلیق ائدیر سانکی. کیسه

دییشمه  کئچنده  دوروب  قاباغیندان  گوزگونون  لییم. 

یه کیسه  لرینه ساری سالالنان کولوستومیقارنیمین چیزگی

م یادیما دوشور. هارداسا بیر پینتی اوشاق  باخیرام. ندنسه ننه 

دئیردی. دوغرودان دا ائله   -  1دیر« یدی » ... موتالیگؤرسه 

کی کیسه ایله ... موتالینا دؤنموشم. بیر آن گوزگو بؤیرومده

 
 دن حاضیرالنان تولوق.پندیر و یاغ ساخالماق اوچون دری 1

لی هیکل کیمی قورویوب قالیرام. قاباغیندا، چیرکین گؤوده

کیسه  ایچواااای!  نهکییندهنین  هاردان لر  بونالر  دی؟ 

کیسه  نه  گؤر  قوردالنیب؟  قارنیم  یوخسا  نین چیخدی؟.. 

 ایچینده قیمیلداییرالر!

ییم؟ کیمه دئییم؟.. اریمه زنگ آچیم؟  لریم اسیر. نه ائیلهال

اوندا هئچ ائوه دوالنماز! یوخسا قیزیما؟ یووو... ائله اولورسا،  

م! او، هارادا اولسا اؤزونو  تلفن دالیسیندا کئچینر. بلکه اوغلو

فیس اوچون! بوک صفحهیئتیرر  بیر شکیل  سورپریز  سینه 

 قاچیم جرّاح حکیمین یانینا... 

بیره -ییم بوالنیر. آخی بیردنیه باخیم. اورهقورخورام کیسه 

دی؟ شاما سوپ ایچمیشدیم.  الر نهمنه نه اولدو؟ بو نارنجی

بنزه قوردا  یوخسا  یئرکؤکو؟!  سوپون لیناولمایا  ده  ر 

اؤلردیماریشته  اولسایدی  قورد  آاااخ!  ائله سی...  بیرجه  هاا. 

کیم   هئچ  ائوده  یاخشی  نه  قالمیشدی.  قویماغیم  قورد 

قیزیم عؤمور بویو بیر  -یوخدور. یوخسا بو حالی گؤرن اوغلوم

 قاشیق دا بئله سوپ ایچمزدیلر. 

دن ینشیرم، سویا جومورام. بو گون چیله اؤزومدن چیمچه 

فرقلیتؤک سو،  دئیهولن  آلدیغیم  دیر  دوش  گون  هر  سن. 

بیل  مهربان آخیر، ائله-دیر. سو، ائله مهربانسودان دییشک 

دامجی-نازالنا  اویناییر.  بدنیمده  مینجیقنازالنا  - الری 

دن اطرافا سیچراییر. سرامیکین اوستونده سو  مینجیق بدنیم

 یولونا آخیر. 

لیفله صابینجانیمی  بدییرم.  الیم  سویروشور. نی  نیمده 

بارماغیمی باغیرساغیمین باشینا وورورام. اووووف... آجیشیر. 

سوز نی الیمی باغیرساغیمدان یوخاری چکیرم. دؤش صابین

 قونشوموز عقلیمدن چیخمیر...

اوتاغیمین حوله  ایشیغی  گونشین  بورویورم.  جانیما  نی 

اؤرتویون   تول  دوشوب.  اوستونه  یاتاغیمین  اورتاسینا، 

دؤشدالیسین باخیرام.  قوجاغیندادان  قونشو  کی  سوز 

 آپارتمانا ساری گلیر...  2یی آغ تون چیچه آپ-دیبچکده، آغ

 

 جمعه گونو 

تعطیل.  هفته شئی  هر  باغلی،  یئر  هر  گونودور.  سون  نین 

یاشاییب،   گون  آلتی  اوالردی.  تعطیلی  دا  حیاتین  کئشگه 

 بو.ساچان گول. گل شبر لر عطگئجه 2
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ر  یئددینجی گون اؤلوب، سونرادان دیریلردیک. آلتی گوندو

لی حیاتیمدا، یالنیز یم. بو جمدک قوخولو کیسه اؤلو کیمی

 ال یاشامیشام.  الریمیازی

یئریمدن قالخیرام. گوزگوده اؤزومه باخیرام. قاپینی یواشجا 

تنه  اریم،  اوشاق آچیرام.  یئتیم  بالینجینی بیده  کیمی  الر 

اوشاق  خورولداییر.  ایچری قوجاقالییب  اوتاغیندان  الرین 

قاپ گؤرونورلر دیگیرمیرم.  معصوم  ائله  یوخودا  باخیرام.   ان 

اؤپمه اونالری  ایستهکی،  گیرمک  حماما  گلیر.  ییرم. ییم 

کیسه  الق یئریینده  دئییر، م  دوز  اوغلوم  الققیلداییر.  هاالق 

کیسه  بلکه فیسده  شکیلیی  چکدییی  قویسا،  مدن  بوکا 

 بیرینجی چیخدی...

کی پارکا  ن اؤنوندهدن آپارتمانیحمامدان چیخمیشام. پنجره

یاغیشدان آسفالت یاغان  دا دینج، توختاق    باخیرام. گئجه 

ساچ چییین گؤرونور.  سویو  دامجیالریمین  الییر. لریمه 

گلیر.  دؤش ساری  آپارتمانا  کوکه  ایکی  الینده  قادین،  سوز 

شوشه پنجره توزلو  آچیرام.  بارماغیلمنی  یازدیغیم  ده  ال 

 یه چکیرم. رور. الیمی شوشه ده دوسی هله »ماوایل« کلمه

ایتهدؤش گؤزومدن  قادین  ایزلهسوز  اونو  قدر،  بو  نه  ییرم. 

تون  گئجه  اوتاغیم  دوالجاق  ییچیچه دن  ایله  عطری  نین 

 دئیه دوشونورم...

 ماوایل 
فرهمند   شیوا  آذربایجانی:  ترکی  از  برگردان 

  راد

 شنبه 
روی خودم روز اول هفته است. هفت روز است که در را به  

مان بهتر است. دور و  طوری برای همه ام. به گمانم اینبسته 

شوم. بگذار مرا نبینند و دور از من اقالً  ها آفتابی نمیبر آن 

 کمی هوای تمیز تنفس کنند. 

ی دوم دو  پستان طبقهی بیکنم. همسایهاز پنجره نگاه می

با    آید. پسرمسوی آپارتمان میدست دارد و بهنان بربری به

دایرهکتاب از  بغلش  زیر  میهای  دور  دیدم  از ی  شود. 

چه هست  کنی قد او از آنی سوم که نگاه میی طبقه پنجره

میکوتاه دیده  میتر  روشن  را  ماشین  شوهرم  کند.  شود. 

لکه و خاکصدای موتور به شیشه  پر  پنجره  گرفتههای  ی 

 شود، سکوت بر گردد. ماشین که دور میخورد و بر میمی

 نشیند. هایم میگوش

 

طلبند. چیزی های مرا میهای روی شیشه گویی دستلکه 

رمقم، گویی اسب زیرم  حال و بیبه سال نو نمانده. اما من بی

کرده و گاری از رویم رد شده. شوق کار کردن در من فرو  

 مرده؛ همینطور شوق زندگی، شوق خندیدن... 

رم. احساس هر سه با هم خندیدند: شوهرم، پسرم، و دخت

سوی من  اند و بهکردم که دیوارهای اتاق نشیمن پا گرفته

بودم، میان  بودم و در اتاقم پناه نگرفتهآیند. اگر ندویدهمی

 شدم. دیوارها له می

کنان بودم. پسرم خندهبعد از بیست روز به خانه باز گشته

]مبال    "ماوال"گفت: »همه چیز همراه دیده بودیم غیر از  

به روی  توالت[ همراه«! شوهرم سرفه =   اما پسرم  ای کرد. 

خود نیاورد، پقی زد و ادامه داد: »راستی ببین چه شباهتی 

 هم دارن! موبایل؛ ماوال...!« 

ام ترکید.  دانم چه بود که با خندهمن هم خندیدم. اما نمی

مزه چشمهدهانم  گویی  چشمانم  از  داد.  زهر  بیرون ی  ای 

 جوشید.

چشم  نیشگون  غرشوهرم  را  پسرم  بازوی  دخترم  رفت.  ه 

سقلمه  پسرم  شو«.  گم  »برو  گفت  و  تهیگاه  گرفت  به  ای 

کنم  دخترم زد و گفت: »چی گفتم مگه؟ دارم شوخی می

میههدیگه تازه  توی  ه...  بذارم  و  بگیرم  هم  عکسشو  خوام 

 فیسبوک...«

کیسه  هم  از  با  سه  هر  آمد.  در  صدایی  شکمم  روی  ی 

اراده بی  کرده  خندیدند.  در  اتاق  بادی  توی  دویدم  بودم. 

 خواب. در را قفل کردم.

می باز  را  آستانهپنجره  سپید  باد  پردهکنم.  نوروز  های  ی 

می بازی  به  را  پنجره  پشت  سپید  و  روی  توری  و  گیرد 

باد هر  چرخد. میهای سپید رختخوابم میمالفه این  دانم! 

شی را که تواند بوی لقدر هم که تالش کند و زور بزند نمی

 خانه را پر کرده از اتاق ببرد.

دلتنگی   این  در  شده.  تنگ  خودم  برای  دلم  درونم  در 

سوزند. بیش از یک ماه است  انگشتانم در عطش نوشتن می

ننوشته  هم  کلمه  یک  حتی  دریچهکه  برابر  گویی  ی ام. 

دیواری کشیدهاندیشه میام  دلم  روی شیشه اند.  ی خواهد 
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لغزد. رد  . انگشتم روی شیشه میگرد گرفته چیزی بنویسم

 ماند: »ماوایل« نوشته بر گرد روی شیشه می

 یکشنبه

بودم. هنگام  ای بود که به بیمارستان رفته دومین روز از هفته 

خونی، یبوست و عذاب  ورود خوشحال بودم از این که از کم

کردم که قرار است توی حوضی از یابم. خیال مینجات می

افتا بیافتم. و  نتوانستم جلوی  شیر  افتادنی... هیچ  دم... چه 

 افتادنم را بگیرم، و روی پهلوی راست افتادم. 

شد با  پزشک جراح گفت: »اگر دیواری از سیمان بود، می

قدر پر است و طوری ی تو آنمته یک کاری کرد، اما راه روده

 بسته شده که مجبور شدیم یک راه فرعی باز کنیم!« 

ویم سر در آورده. بوی لش سراپایم  و اکنون راه فرعی از پهل

را فرا گرفته: لباسم، سر و رویم، تنم. حتی موهایم نیز بوی 

کنم. عطر و  دهد. هر روز چند بار پنجره را باز میلش می

توانم بخوابم. اگر روی  ها نمیادوکلن هم سودی ندارد. شب

ترسم کیسه جدا شود و محتویاتش  پهلوی راست بخوابم، می

برا کشیدهبریزد.  نایلون  تشکم  روی  احتیاط  روز ی  ام. 

بازگشت از بیمارستان از صدای خش و خش نایلون نه خودم  

دانم از سروصدا بود یا از  توانستم بخوابم و نه شوهرم. نمی

شب لحاف و بالشش را برداشت و  بوی گند که شوهرم نیمه

اتاق نشیمن رفت. و همان رفتن است که   به  بی سروصدا 

 ه... حاجی حاجی مک

گفتم »به اتاقم نیا!« اما دو پایش را در یک کفش کرد و ول  

کنیم امشب«. چه بغلی هم  نکرد. گفت »همدیگر را بغل می

از   را که  پاهایم  بی حرف  و  کردیم...! مثل همیشه ساکت 

پاهایم به تمام تنم  سرما یخ کرده از  بودند گرم کرد. گرما 

تنم گزگز کر پهلویم که رسید  به  د. آه چه  سرید. دستش 

کرده دستدلگرمم  در بود.  مرا  بخاری...!  مثل  داغ  هایش، 

ی شر،  بوسید، این مایهام را که میآغوشش فشرد، و گونه

کیسه یکهاین  او  ماند.  میانمان  کرده  ورم  و  ی  خورد  ای 

ناگهان کنار کشید. دهان باز کرد تا چیزی بگوید، اما ساکت  

می دلم  پر  ماند.  به  وحشیانه  که  بپیچم.  خواست  پایش  و 

 پشت به او کردم. از حرصم لبم را به دندان گزیدم. 

پشتم،  بار دیگر خش انداخت.  نایلون در سرم طنین  خش 

ی پیراهن شبم درون تنم  کمرم داغ شد. دستش را از یقه 

ام که سرید، به کیسه خورد. دستش را لغزاند و زیر سینه

حیوان  تن  به  گویی  که  کشید  پس  غیض  با  چنان 

یقهچندش در  دستش  باشد.  خورده  گیر  آوری  پیراهنم  ی 

 کرد.

چشمه صدای  باز  بار  این  جوشید.  چشمانم  از  اشک  ی 

خش نایلون که آمد، بالش و لحاف به دست مثل جن خش

ی دوم  پستان طبقهی بیاز اتاق غیبش زد. به یاد همسایه

طور که به  ام صلیب کردم. همانافتادم. بازوانم را روی سینه

بودم اشک چشمم خشک شد. گوبلن روی دیوار خیره شده

می نظرم  زیر  به  تابلو،  درون  فالمینگوهای  پاهای  که  رسد 

تراود، نه در درون آب، که  نوری که از پنجره درون اتاق می

ها قبل  اند. این تابلو را سالهای باتالقی فرو رفتهدرون لجن 

 ام.ام و دوخته با دستان خودم سوزن زده

 ه دوشنب

ی اتاق افتاده، اما من به آن صبحانه توی یک سینی گوشه 

نزده میدست  خوردن  از  پایین  ام.  گلویم  از  هنوز  ترسم. 

 زند. نرفته، از سوراخ شکمم بیرون می

روزی که به خانه آمدم دخترم سفره را آورد و در اتاقم پهن  

می ما  نیایی،  اگر  »تو  گفت  قاشق  کرد.  دو  هنوز  آییم«. 

بودم توی کیسه    نخورده  از سوراخ شکم  و صدا  با سر  که 

 ریخت.

طور پسرم نتوانست خودش را نگه دارد و پقی خندید. همین

با دهان پر گفت »واقعاً که دیگه وقتشه. االن اگه عکسشو  

 شه!« توی فیسبوک بذارم، حتماً اول می

می تکان  دهانش  و  بود  افکنده  زیر  به  سر  خورد.  شوهرم 

های  انیکی که خاک توی کامیون های مکقاشقش مانند بیل

می میکمپرسی  دهانش  به  پر  بر  ریزند،  خالی  و  رفت 

گشت. دخترم از سر سفره برخاست، دستش را محکم به  می

 دهانش گرفت، و بیرون دوید. 

بر می خیزم. خانه غرق سکوت است. هر کسی سی  از جا 

پنجره  خود می از  رود، همه مشغول کارهای خود هستند. 

نگ را  میبیرون  همسایهاه  بیکنم.  بغل  ی  یک  پستانمان 

صیفی و  میسبزیجات  خود  با  گویی  جات  آغوشش  آورد. 

 ست.ایباغچه

جا  ها را آب کرده. از اینروی آپارتمان باد برفدر پارک روبه

زند. امروز و فرداست که جوانه زدن چمن سفید و سبز می

.  زده  ای که از شکمم بیروندرختان را ببینم؛ همانند روده
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ای  توانم رودهپستانمان. نمیی بیدرست بر عکس همسایه

ی او  های بریدهرا که از شکمم جوانه زده، و رد زخم پستان

 را فراموش کنم.

برف زدههای آبرد  مانتوهای شوره  آسفالت،  روی  ی  شده 

 آورد. زنان شلخته را به یادم می

ه وقتی کسی در خانه نیست مانند روحی سرگردان به هم

کشم. لحاف و بالش شوهرم تاخورده کنار دیوار  جا سر می

 اند. پیژامای پسرم روی مبل افتاده. اتاق نشیمن آرمیده

اتاق بچهی در سرک میاز آستانه  ها را نگاه  کشم و درون 

کتابمی قشون کنم.  به  اتاق  کف  بر  شده  پخش  های 

 ماند که زمینگیر شده. ای میخورده شکست 

اتاق بچه دارم و بهبر می پیژامای پسرم را   روم.  ها میسوی 

های دیگر  ها و چیزگردم. نباید به لباسراه بر میاما از نیمه

 شود. ها دست بزنم وگرنه چندششان میآن 

جابه چیز  همه  هم  آشپزخانه  قابلمهدر  است.  شده  ها،  جا 

  ظرف .  قهراند  من  با  گویی  زیر،   به  سر  ها، چنگال  – قاشق  

 . رود می فرو چشمم در خاری یبوته  نچو اجاق کنار روغن

زنم. هنوز گرم است. سینی پر است از به سماور دست می

است.  ها خشکیدهی چای در ته استکانهای چای. تفالهلکه 

ی من است. همه چیز باید  جا آشپزخانه آورم. اینتاب نمی

سر جای خودش باشد. باید به دخترم بگویم. من که هنوز  

 جای ظرف و ظروف عوض شده...!!!  ام...! چرانمرده

 شنبه سه

می روشنی  نه  به  را  آینده  نه  و  بنگرم،  سر  پشت  به  توانم 

ماندهمی وسط  این  میبینم.  خیلیام.  که  برای  گویند  ها 

دهد.  سوزانند، اما کمتر کسی نانشان میها دل میمادرمرده

ای ساکت نبود،  روزی که از بیمارستان آمدم، تلفنمان دقیقه

زنگ پشت زنگ؛ درست مثل شوهرم که سیگار به سیگار  

 گیراند! می

پستان  ی بیامروز هر چه جلوی پنجره ایستادم از همسایه

خبری نشد که نشد. تلفن هم ساکت شده. دو روز است که 

زند تا احوالم را بپرسد.  شوهرم هم از سر کارش زنگ نمی

 اند. کردهاند و فراموشم  گویی دورم انداخته 

ها به  ام. پشت سرم توی کتابخانه کتاببرابر آیینه ایستاده

گشایم.  ها را میروم و یکی از کتاب اند. میردیف چیده شده

. کتاب  "اندآنان مشغول مردن"روی جلد کتاب نوشته شده  

سکستون"شعر   درباره  "آن  حوصله است  مرگ.  سر ی  ام 

دانم  ارم. هیچ نمیگذرود. کتاب را نخوانده سر جایش میمی

 ام...! کنم. گویی چیزی را گم کردهچه می

ایستم. موهایم درهم و برهم  بار دیگر رو در روی آیینه می

است، وز کرده. چشمانم گود افتاده. رنگ از لبانم پریده. روژ  

اند یک یک  هایی را که جلوی آیینه به ردیف چیده شدهلب

کنم. مداد دور چشم،  کنم و نگاه میدارم، بازشان میبر می

باز کیف آرایشم بیرون زده. دستم را به صورتم از زیپ نیمه 

کنم،  ماند. کرم را کف دستم خالی میکشم، به تخته میمی

می صورتم  میبه  ماساژ  کمی  و  روی مالم،  را  دستم  دهم. 

گویم که کمی هم  کشم. با خود میام که نرم شده میگونه

کشم ناگهان  که دور چشمم می  سرمه بزنم، اما مداد سیاه را

این کیسهام توی کیسه خالی میروده ی شود. یک لحظه 

فراموش کرده  را  را میلعنتی  از  بودم. مداد  آیینه.  به  کوبم 

لکه اندازهنوک مداد  به  آیینه ی سیاهی  بر  نوک سوزن  ی 

پاک میمی با دست  را  لبم  کنم. روژ روی لب و  ماند. روژ 

شود. موهایم را با دست  پخش می  املوچه و صورت و چانه

های سیرک از درون آیینه  کنم. زنی شبیه دلقکآشفته می

 کند... نگاهم می

 چهارشنبه 

های زیر  اند. از آتشاند و رفتهروزهای پر شر و شورم گذشته

اند.  خیزد. بازوانم از توان افتادهای بر نمیخاکستر هیچ جرقه

م. همانند وقت عادت  برای برخاستن از رختخواب رمقی ندار

تبماهانه تنم  پستان ام  و  است  سنگ.  زده  مثل  هایم 

ی باال  اند. یقین دارم این تب نتیجه هایم فعال شدهتخمدان 

هورمون  میزان  جنسیرفتن  غصههای  همسایهست.  ی  ی 

های به جا مانده از  کند. به رد زخمپسانمان رهایم نمیبی

کنم.  هایش فکر میمون هایش به هنگام باال رفتن هورپستان

هایش  اش چه حالی دارد؟ جای پستاناو هنگام عادت ماهانه

می سینهگزگز  پوست  میکند...!؟  چروک  یا  اش  شود...!؟ 

 افتند...! هایش به سوزش میشاید جای زخم

رخم میخش به  را  تنهاییم  زیرم گویی  نایلون  کشد.  خش 

گچ بر  این  برینگاهم  مانده.  خیره  سقف  روی  های 

دست  ها بر متن صورتی دیوارها مانند تاج گل یکبرجستگی

سپید نوعروسان است. صدای تلویزیون در اتاق نشیمن، در  

ماند. شاید شوهرم دارد یک فیلم پر  گوشم به وزوز زنبور می
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کند. میانمان تنها دری فاصله  انگیز تماشا میماجرا و هیجان

م این در  ی کولوستومی روی شکماست. اما به برکت کیسه

 ام. گویی دیوار هابیل است و من نیز زنی فلسطینی

ی روی شکم نبود، پشت  خش نایلون و این کیسهاگر خش

 سوختم. دیوار تنها در تب نمی

هایی را که ال به ال روی کنم. لباسدر را از پشت قفل می

پوشیده میهم  در  میام  آیینه  برابر  عریان  با  آورم.  ایستم. 

می که  خود  بیگویم  زن  به  کاش  آیینه  در  هرگز  پستان 

کیسه سینه  نکند.  نگاه  عریانش  فعالً ی  شکمم  روی  ی 

خزم. خنکی لحاف تب را از  خالیست. آهسته زیر لحاف می

 بندم. رباید. چشمانم را میتنم می

 پنجشنبه

شود. لحاف را  برم. سردم میبازویم را از زیر لحاف بیرون می

آید  آورد. تازه یادم میجوم میکنم سرما به تنم هکه بلند می

روی  چیزی  خزیدم.  لحاف  زیر  و  شدم  عریان  دیشب  که 

ای دارم. باید  افتد که کیسهکند. یادم میشکمم سنگینی می

آیینه که رد می از جلوی  به  برخیزم و عوضش کنم.  شوم 

های شکمم آویزان است، ی کولوستومی که روی چینکیسه 

آورم. هر جا  درم را به یاد میدانم چرا ما کنم. نمینگاه می

بچه شلخته که  میی  میای  است«. دید،  گه  »خیک  گفت 

مانم.  ی روی شکم به خیک گه میراستی هم با این کیسه

خشکم  لحظه  آیینه  برابر  زشت  تن  با  تندیسی  مثل  ای 

این می واااای!  اینزند.  کیسه...؟  توی  چیست  کجا  ها  از  ها 

..؟ ببین چطور توی کیسه  آمد...؟ نکند شکمم کرم گذاشته.

 روند...! قیلی ویلی می

لرزد. چه کنم؟ به چه کسی بگویم...؟ به شوهرم دستانم می

آید! به دخترم تلفن بزنم؟ آنوقت دیگر حتی به خانه هم نمی

می غش  تلفن  پشت  بشنود  اگر  نه...  پسرم  بگویم...؟  کند. 

 ی رساند به صفحهچطور...؟ او هر جا که باشد خودش را می

فیسبوکش برای گذاشتن یک عکس سورپریز...! بدوم پیش  

 دکتر جراحم...

خورد. آخر  ترسم که به کیسه نگاه کنم. دلم به هم میمی

نارنجی این  بر سرم آمد؟  ها چیست؟ شام سوپ یکهو چه 

هم  کرم  شبیه  چیزهای  این  است...؟  هویج  نکند  خوردم. 

رشته  بنکند  اگر  کرم  آاااخ!  است...  سوپ  توی  ودند  های 

بگذارم. چه  می کرم  بود که  مانده  فقط همینم  هاااا.  مردم 

خوب که هیچکس در خانه نیست. وگرنه دختر و پسرم اگر این  

 زدند.دیدند دیگر تا عمر داشتند لب به سوپ نمی حال مرا می 

روم زیر دوش. آبی که امروز از دوش  شود. می از خودم چندشم می 

. با آبی که هر روز بر تنم ستشود گویی طور دیگریسرازیر می

ریزد فرق دارد. این آب، نرم و مهربان بر تنم جاریست. گویی می

می  نوازش  را  قطرهبدنم  به دهد.  تنم  از  منجوق  منجوق  هایش 

روی کف حمام  سوی آب ها بهشود. روی کاشی اطراف پاشیده می 

 شود. جاری می 

انگشتم را  لغزد. مالم. دست صابونیم روی تنم میلیف به تنم می

آید. دست صابونیم را از  زنم. اووووف... دردم میام میبه سر روده 

پستانمان از ذهنم  ی بی لغزانم. همسایهسر روده به طرف باال می 

 رود... بیرون نمی

پیچم. آفتاب تا وسط اتاق و تا روی رختخوابم  حوله را به تنم می

پستان  ی بیکنم. همسایهی توری نگاه میافتاده. از پشت پرده 

شب  گل  با  به گلدانی  آغوشش  در  سپید  آپارتمان  بوی  سوی 

 آید... می

 جمعه

کاش  جا بسته، همه چیز تعطیل است. ای روز آخر هفته است. همه 

کردیم، روز هفتم  زندگی هم تعطیلی داشت. شش روز زندگی می

شدیم. شش روز است که مثل  مردیم، و بعد دوباره زنده می می

دار با بوی گند لش، تنها با  در این زندگی کیسه  ها هستم.مرده 

 ام. هایم زندگی کردهنوشته 

کنم. در را آهسته خیزم. در آیینه خود را تماشا می از جایم بر می 

های یتیم بالش را  گشایم. شوهرم توی اتاق نشیمن مثل بچهمی

روم. از دم  ها نمیکند. درون اتاق بچه بغل زده و خور و پف می 

خواهد  اند که دلم می قدر معصوم کنم.توی خواب آن می   در نگاه

لق  ام روی شکمم لق خواهم بروم به حمام. کیسهببوسمشان. می

میمی راست  پسرم  کیسهخورد.  عکس  اگر  توی  گوید.  را  ام 

 فیسبوک بگذارد، شاید اول بشود... 

روی آپارتمان نگاه  ام. از پنجره به پارک روبهاز حمام بیرون آمده 

نظر  نم. از بارانی که شب باریده، آسفالت آرام و ارضا شده به کمی

پستان  چکد. زن بیهایم میرسد. آب از موهای خیسم بر شانهمی

گشایم.  آید. پنجره را می سوی آپارتمان میبا دو بربری به دست به 

گرفته نوشتم،  ی خاک که با انگشتم روی شیشه  "ماوایل"ی  کلمه

 کشم.را بر شیشه میهنوز باقیست. کف دستم  

کنم. ی دیدم دنبال می پستان را تا بیرون رفتنش از دایرهزن بی

 شود... بو میدر این فکرم که از امشب اتاقم پر از عطر گل شب 

 1۳90اسفند  رقیه کبیری،  
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 خورشید رشاد 

 
 عطر عیسا

کردیم که عیسا باالخره رفته است.  مان فکر میهمه

های ظهرکه داشتم در بالکن سیگاری  تا جمعه طرف

زدم، با همین دوچشمم دیدم خودش دوم را بار می

ی طبقه چهارم برج آفتاب انداخت پایین.  را از پنجره 

شاید سه ثانیه طول کشید، اما مطمئنم خودش بود.  

ببینم. نه جسدی روی   از بالکن آویزان شدم که بهتر

را  سیگاری  بودند.  اهالی جمع شده  نه  و  بود  زمین 

باز خم   کنار.  گذاشتم  را  بساط چوق  و  کردم  خالی 

بود.   افتاده  پشت  به  مادرزاد.  لخت  بود.  عیسا  شدم. 

دور  خونِ  باشد.  کشیده  دراز  زمین  روی  که  انگار 

هاله یک  به  داشت  میسرش  تبدیل  طالیی  شد.  ی 

از کنارش رد شدند. نه نگاه کردند،  یکی دو نفری هم  

روی   جسدی  که  انگار  نه  انگار  انداختند.  صدقه  نه 

ی تشریفات رفتم پایین.  حوصله زمین افتاده. باید می

بالکن    کف شرتم را از  پایین رفتن را نداشتم. باید تی

  متکاندمش تا بوش شاید برود، بعد تن داشتم. میبرمی

ام. ارم را کجا انداخته کردم. حتا یادم نبود که شلومی

برای   ناصر  البد  کردم  خبر   بردنفکر  مامور  جسد 

ی سر و کله زدن با مامور را که دیگر  کرده. حوصله 

 اصالً نداشتم. 

خواهیم  دادیم که نمیدیگر به چه زبانی باید نشان می

آقا رمضانی امضا جمع  او در این محل باشد؟ حتا حاج

دید  ها را میچپِ نگاه. اما او انگاری نه چپه بودکرد

پچ نه  میپچو  را  تو  ها  پیش  ماه  چند  همین  شنید. 

زنانه عطر  تند  بوی  ناصر  در    بقالی  طرف  به  را  روم 

مردانه پیرهن  یک  بود.  او  براق  برگرداند.  و  تنگ  ی 

دکمه سه  و  بود  پوشیده  باز  مشکی  را  جلوش  ی 

با حرکت سر   را  بلند طالییش  بود. موهای  گذاشته 

  کف تومانی را صاف گذاشت  اسکناس دهعقب داد و  

دست  اگر  ناصر.  خدمت  به  آماده  من  دستِ  های 

آلود و کبره بسته بود،  های ناصر پشمی دستاندازه

ضرورت    توشان  کردممی وقت  فقط  و  جیبم 

که  میدر گرفت  طوری  را  اسکناس  ناصر  آوردم. 

ی عیسا. او هم انگاری  کشیدهدستش بخورد به دست

ب  نیامده  با صدای  اشد بدش  و  زد  ناصر چشمک  به   ،

گفت: »ناصر جون یه مالبروی اولترا الیت!« ش  اطواری

ای روی های گاویش اول چند ثانیهناصر با آن چشم

زده ماند و بعد از ناخن کند  های براق و سوهانناخن

اسکناس   با یک  را  اولترا الیت  مارلبروی  باال.  آمد  و 

پیشخواپاره روی  انداخت  دوتومانی  عیسا  ی  ن. 

ریزخند صورتی براقی زد و گفت: »الاقل یه دوتومنی  

می را خوب  برزیلیش  کون  هم  بعد  عزیز!«  دادی 

داشتم   بیرون. دوست  رفت  دکان  از  قر  با  و  جنباند 

چسباندم به دیوار. دو دست سفید و صورتش را می

گرفتم باال و دست  اش را با دست چپم میشدهاصالح 

می را  الی  دیگرم  خوشپیچاندم  موهای  عطر آن 

با خال درشت گوشه ناصر  ی چشم راستش  طالیی. 

 ور رفت و گفت: »این اواخواهره هم بد کونی نیستا!«

روی   بود  افتاده  دراز  به  دراز  عیسا  آویزان شدم.  باز 

  زمین. نه از خون خبری بود، نه از هاله. روی سیگاری

یک سیگار آتش کردم. پاکت خالی سیگار را مچاله  

  انداختم توی کوچه. فکر کردم اگر عیسا زنده کردم و  

آمد دم پنجره.  میهای قبل رفتنش  بود، البد مثل روز

زد. گاهی  کرد. کوچه را دید میسیگارش را روشن می

شد.  کرد و با من چشم تو چشم میهم باال را نگاه می

بارها از خودم پرسیده بودم، آدم وقتی فقط خودش 
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همه بزک و دوزک  باید ایناست، چرا    تنها در خانه

می حتا  سیگارش کند؟  روی  را  ماتیک  رد  توانستم 

تصور کنم. از همان چندماه پیش که یکهو غیب شد، 

تا چشم بودم.  دیده  را  هرشب خوابش  را  تقریباً  هام 

ی ناصر. صورت دیدم در مغازهبستم، خودم را میمی

به دیوار. تا  دستم را میعیسا را می بردم  چسباندم 

شد به  های بلند طالیی، عیسا تبدیل میی آن موال

همه جیغ.  صورتی  ماتیک  ناصر یک  دکان  در  چیز 

بار بود. من با  افتاد، اما دکان ناصر میدان ترهاتفاق می

بار بودم. اهل محل زن و مرد  تن ماتیکی در میدان تره

انگشت   با  محل  اهل  بودند.  زده  سر  به  سیاه  چادر 

تری دیدم.  اما خواب عجیب  دادند. پریشبنشانم می

دودکش بین  ساختماداشتم  و  روی  نها  بلند،  های 

شدند  ها بلند و بلندتر میرفتم. دودکششب راه می

می ریسه  من  دودکشو  انگار  قلقلکم  رفتم.  ها 

همهمی دود  عطر دادند.  بوی  دود  بود.  گرفته  را  جا 

می لوله زنانه  در  رفتم  عطر  بوی  با  از داد.  یکی  ی 

ها. دودکش افقی بود. مثل یک تونل. صدای دودکش

دانستم  آمد. من میهای یک زن از ته تونل میخنده

دهند. صدای خنده  ها او را هم قلقلک میکه دودکش

می مینزدیک  من  طرف  به  هم  او  انگار  دوید.  شد. 

دیدم اما صورت نداشت. دست بردم دور  اندامش را می

ت. تنش پر  اش تُن مردانه گرفکمرش. صدای خنده

های ناصر. صورتش را دیدم.  از مو شده بود. مثل دست

 عیسا بود. 

 
پک آخر را که زدم، فکر کردم بروم پایین و تا ناصر  

کره بساط  ایننبسته  کنم.  راه  به  را  طوری خوری 

هم آب بدهم. شلوارم افتاده   توانستم سر و گوشیمی

م کردم  بود کنار در. شلوارم را کشیدم باال. دمپایی را پا

لخ   لخ  فقط صدای  کوچه   تو  بستم.  پشتم  را  در  و 

تقیش  های تقآمد. عیسا با آن کفشپایی من میدم

ی دانم کفش زنانهآبروی هرچه مرد را برده بود. نمی

از کجا می را  بزرگی  آن  برج  به  جلوی  رفتم  گرفت. 

دکانش      جا نبود. ناصر از جلوآفتاب. هیچ جسدی آن

داند قضیه  رکردم او حتماً میبا دست صدام کرد. فک

از چه قرار است. تا رسیدم، مچم را گرفت و من را 

چشا اوه!  »اوه  دکان:  توی  کاسه  برد  خونه! رو!  ی 

از  را  مچم  خواستم  خندید.  قاه  قاه  بدم؟«  نفازلین 

رها کنم. محکمقهقه ناصر  نگهی  بگو تر  »آقا  داشت: 

پات کی آهسته گف  پیش  برد.  ماتم  بود؟«  تم:  اینجا 

خنده اخم»عیسا؟«  و  پایین  افتاد  درهم  اش  هاش 

رفت: »اکه هی!  تو آمار محل رو از تو بالکنت بهتر از 

نمی داری.«  آخر خودم دیده  من  فهمیدم چه شده. 

رفته  شده،  بلند  بعدش  یعنی  افتاد.  عیسا  که  بودم 

ی  طور از طبقه است بقالی ناصر؟ هرکس دیگری آن 

شکست. گفت:  و پاش میافتاد، الاقل دست  چهارم می

کرده عملش  خوب  انقدر  فکر  »دیدی؟  آدم  که  ن 

کنه از اول زن بوده!« صورتم را برگرداندم به طرف  می

می زن  یک  دنبال  نگاهم  کیو کوچه.  »کی  گشت: 

قاه خندید. چندبار محکم  بینم.« ناصر قاهگی؟ نمیمی

آمد  زد پشتم. دوست داشتم از کتفم یک دست می

تا  قدر میگرفت و آنرا می  بیرون، مچ ناصر  پیچاند 

روی خنده از  لواش  نان  بسته  یک  شود.  قطع  اش 

»یه دهبسته  و گفتم:  برداشتم  در  نان جلوی  تا  های 

از ردیف پشتم   تخم مرغ، دوتا کره، یه مگنا قرمز.« 

روی   گذاشتم  و  برداشتم  پفک  و  بسته چیپس  یک 

کردپیش تموم  تخمه  اینا!  »با  چرخید هخوان:  ی؟« 

ی دویست و پنجاه گرمی  ف یخچال و دو بسته کره طر

گم! امروز سر صبی اومد پنیر و  درآورد: »عیسا رو می

گلی!  من  سیگار بگیره. یه لچک کشیده بود سرش گل

با همون اطفار و همون قد و قواره و همون صدا. گفتم:  

آخر؟«   سیم  به  زدی  دیگه  خانوم!  عیسا  »سالم 

می صحبتبرگشته  درست  »آقا  من   گه:  کن! 

خواهرشم.« ما هم هالو! چیه؟ چرا رنگت پریده؟ بیا  

از پشت  یه آب پیشخوان و  بردار!« رفت طرف  نبات 

جا خم شد و  نبات برداشت و از همانشیشه یک آب 

شانه یک  از  مرغ  تخم  تا  ده  دستم.  مرغ    داد  تخم 

نداریم!   هم  »تخمه  پالستیک:  تو  گذاشت  و  درآورد 

اب؟« فکم خشک شده  چل و چار تومن. بزنم به حس

بود. به زور گفتم: »شاید خواهرش بوده! آخه عیسا...«  

طور که مشغول  کره و سیگار را کرد تو کیسه. همان
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کار بود خندید و سرش را به عالمت تأسف تکان داد.  

زیر لب زمزمه کرد: »هر معرفتی که مرد بنگی داند...«  

ب بوده حتماً!  »آره! خواهر دوقولوش  باز خندید:  را  و 

زنه و مثل عیسا  همین هم همون عطر عیسا رو می

کشه! اسمش  خوره و مالبروی اولترا میپنیر پگاه می

هم البد مریمه!« کیسه را داد دستم و گفت: »بفرما!  

زدم به حساب.« یک نخ سیگار از پاکت کشیدم بیرون 

و پاکت را باز انداختم توی کیسه. رفتم دم در دکان.  

آن  خیربه  خیابان  عیسا  ور  که  جایی  همان  شدم.  ه 

هام و  بایستی افتاده باشد. سیگار را گذاشتم الی لب

را   طبقات  کردم.  آتشش  ناصر  دری  دم  فندک  با 

طبقه   تکتک روی  ماند  نگاهم  باال.  چهارم. رفتم  ی 

ی عیسا بازِ باز بود. باد مالیم پرده را گاهی به  پنجره

د  برد. یکی آم طرف کوچه و گاهی به داخل خانه می

شد. عیسا بود. سیگارش را آتش  دم پنجره. باورم نمی

کشید و نگاهم  طور خیره خیره سیگار میکرد. همین

کشید. البد ماتیک زده بود.  کرد. خجالت هم نمیمی

خواستم   بود.  انداخته  رد  سیگار  روی  ماتیکش  البد 

براش یک ماچ صدادار بفرستم. کوچه خلوت بود، اما  

گوش نمی  تیزترین  طبقه توهم  از  چهارم  انست  ی 

صدای ماچ توی کوچه را بشنود. دوست داشتم بروم  

زنگ روی  آفتاب.  برج  عیسا  جلو  به  تا  بخوانم  را  ها 

اشاره انگشت  فشار برسم.  و  زنگ  روی  بگذارم  را  ام 

بدهم. دوست داشتم عیسا در را باز کند و من در را 

تا قبل تمام   باید  انداختم.  را  ببندم. سیگار  پشتمان 

میشد عیسا  سیگار  را  ن  کلید  خانه،  رسیدم 

دویدم تا بالکن. باید تا قبل  انداختم روی میز و میمی

کردم  نخ سیگار آتش می  تمام شدن سیگار عیسا یک

ام. قبل کلید انداختن که مبادا فکر کند برای او آمده

ی عیسا.  به در محوطه چشمم باز برگشت روی پنجره

 ه بود. پنجره باز بود، اما عیسا رفت

 پایان 

 لمانآگوتینگن، ، 1۳98اردیبهشت 

مجموعه داستان »سودابه  برگرفته از  *این داستان که  

  2021درآتش« اثر خورشید رشاد، نشر مهری لندن  

های برتر جایزه داستان صادق  است، یکی از داستان 

 ید.  آنیز به شمار می  1۳99هدایت سال 

 

 

 



 29 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

40 

 

 رعنا سلیمانی 

 
  نیو شه  زادهمیرح

 )فصلی از رمان یک روز با هفتصدهزارسالگان( 

 سه بعدازظهر 

اوقاتعصاقورت   رمردیپ  با  آپارتمان    یجلو  یتلخداده  در 

  ی. بادکنمیو سالم م   رومیسمتش ماست. تند به  ستادهیا

 «د؟یآورد فی: »باألخره تشردیگوی. م اندازدیبه غبغب م

  «بله؟»

  «افتاده؟ ی: »اتفاقپرسدیم زادهم یرح

 «.دونمینم یزی. » چطور مگه؟ من چاندازمیباال م  شانه

 «دونه؟یم  ی : »پس کدیگویم

  ام یبه من زنگ زد که ب  سیاآلن رئ  نی: »راستش هممیگویم

  .زنمیرا به دستگاه م لی.« موبانجایا

  یتنگ و ترش  یقهیاصالح شده است و جل  غهیتسه   صورتش

هاش موج  چشم  یکه تو  یتن کرده. با لحن محکم و خشم

ادیگویم  زند یم   هیبا    د یکنی! شماها فکر مطورنی: »پس 

دار سروکار  قالب    شی هادست  د؟«یاحمق  پشتش  به  را 

 ی خر: »چند بار بگم خوش ندارم نرهدهدی. ادامه م کند یم

بن رو  تروخشک   نجایا  ادیب  نییپا   دازهسرش  رو  من   زن 

 «!کنه

بزرگ و    یها. گوشرودیسمت هال م و به  دیگویرا م  نیا

کله  یپهن پس  از  که  بدارد  هم    رونیاش  من  است.  زده 

و پشتش به من    رودیکه راه م   طورنی. همرومیدنبالش م 

. دمیعمر برا مملکتم زحمت کش  هی: »کندیم  یاست سخنران

ن م  ییهوا  یرویسرهنگ  ...  ؟ی چ  یعنی  یفهمیبودم. 

  «د؟یرقصونیو برام گربه م نجایا نیآیم  هاوقت، شمااون 

خودم حس    یصدا  یتو  یلرزش  د؟«ی: »با من هستمیگویم 

 .کنمیم

که با توام. من مثل شماها نبودم که خرم گم بشه    معلومه»

  «.مجبورم کردن  ی عنیآب. مجبورشدم،  ورنیا امیب

داستان    نیهم  شهی. همستیچ  یدق دلش برا  دانستمیم 

م سرهم  اکندیرا  از  را   یدیتبع  نکهی.  خودش  است 

مثل    یو به افراد  کندیو به آن افتخار م  داند یم  داروقربارج 

است و   نیاند بدبمن که خودخواسته وطنشان را ترک کرده

 .ستیقائل ن یارزش شانیبرا

  کی  یرو  یآب  راهنیبا پ   نی. شهشومیم   ییرایاتاق پذ  وارد

تروتم  یسلطنت  ییطال  ینفرهمبل سه است.  لم   زینشسته 

مشغول مک و  انگار    دنیداده  است.  انگشت شست دستش 

نم هم  دادوفر  گزدیککش  من  سر  شوهرش  راه    ادیکه 

 .انداخته است

 «.خانم  نی: »سالم شهمیگویم

زل زده    زندیم  ی رنگیبه ب  اهشیکه مردمک س  یچشمان  با

  یهاکه مثل حشره  دینرم و مات نور خورش  یهااست به دانه

البه   زیر از  دراز  پ   یمخمل  یپرده  یالو  هوا    وتابچیدر 

  یسرخ انار  فرش دستباف  یراستش را رو  ی . پاخورندیم

 .کشدیراست موکف هال آرام به چپ

شال ترمه با طرح    کی  شی است که رو  یزیسمت چپ م 

رگهبته و  رو  زان یآو   ییطال  ی یهاجقه  و    نهیآ  زیم  ی است. 

عکس   نهیشمعدان نقره گذاشته شده است. سمت راست آ

  ن ی. چندی با لباس نظام  زاده میاست از رح  یدیو سف  اهیس

  یعکس  یگریدارد. د  اشنهیسو    یسردوش  یمدال و نشان رو

 ی شانه  یرو  نی. شهزادهمیو رح  نیشه  یهایاست از جوان

چاقش از   یهادارد که ران  ی لم داده، دامن کوتاه  زادهم یرح

پ   ریز عکسداستیآن  از   یگرید  یها.  هست  هم 

دخترها  شدنل یالتحصفارغ و  به  یپسرها  که  نظر  جوان 

  .هاشان باشدنوه ا یها بچه رسدیم

اش را با فشار از هم  شدهچفتهمبه  یهاپنجه  شومیم  خم

شده است    سیو دستش را که از آب دهانش خ  کنمیباز م

و کج و معوجش از هم باز   خونیب ی ها. لبکشم یم رونیب

تب   وارهایاتاق  مثل تنور داغ است. انگار د  ی. هواماندیم
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  اتاق   یدر فضا  دهیچیکه پ   انیقل  یتنباکو  یکرده باشند. بو

شرج نر  یو  پاخاک  برگگلدان  یم  با  و    یهاها  پهن 

از   ش یشده هوا را ب  دهیکه دور تا دور اتاق چ  شانیگوشت

. دهانش  کنمیصورتش نگاه م کرده است. به  نیسنگ  زیهر چ

.  رمیگیهمانطور به شکل قبل مانده است. دو دستش را م 

 «!دو، سه ک،ی»حاال...  

رو   خودش م  یرا  ولو  رحکند یمبل  از پشت سرم   زادهم ی. 

 «!جان بلند شو نی: »شهدیگویم

.  کنمیمبل بلندش م  یاز رو  ی. با زورکمرمیگیرا م  دستش

ناخن فرو    رنگش یب   یهاناگهان  دستم  کف  در  آنچنان  را 

ج  کند یم دست  کشمیم  غیکه  م  ش یهاو  رها  .  کنم یرا 

صدا  نیشه م  یرو  یور کی  یگروپ  ی با  .  افتد یمبل 

: »چرا دیگویم  کند،یو نگاه م   ستاده یکه با فاصله ا  زادهم یرح

  «آخه؟ مگه پشه لگدت زد؟ ،یکنیم یورج نیا

به  بعد را  شهدستش  م  نیسمت  م   کندیدراز  :  دیگویو 

 « !تصدقت بشم بلند شو جان،ن ی»شه

. از مچ  کندیرو نگاه مکج به روبهگردن   یطورن یهم  نیشه

تا بتواند تعادلش را   کشدیطول م  ی مدت  رم،یگیدستش م

قدم با  کند،  به  یی هاحفظ  آرام  و  توالت لرازن  سمت 

گربه برمشیم مثل  تلوتلوخوران  سب  یا.  کوتاه   لشیکه  را 

م کرده راه  ومعوج  کج  رحرودیاند  زار  می.  لحن  با   ی زاده 

کنه. تازه زور    ینم  یکه از قصد کار  چارهیب  نی: »ادیگویم

 «!یکنیشلوغش م  یهوچ ینداره که تو

اش  جلوآمده  ی ها. شانهستدیایتوالت م  یکنار کاسه  نیشه 

مبه   یجور م  رسدینظر  انگار  شکمش    خواهدیکه  از 

دست کند.  پاهامحافظت  از  بلندتر  خط    ش یهاش  کنار 

زده  پشتش مثل فلز زنگکم  یاست. موها  زانیشلوارش او

 .داستیسرش پ  دیو پوست سف  زندیم  ییبه حنا

رو  چرخانمش یم  یکم بنش  ی تا  رحندیتوالت  داد    زاده می. 

  «!تر: »آروم، آرومزندیم

  نییپا  شیرا تا زانو  نیبه حرفش شلوار و پوشک شه  اعتنایب 

رحکشمیم عجلهدیگویم  زادهمی.  »صبرکن،  چ:  برا   ه؟ یت 

:  دهد یو ادامه م  کند یم  ی مکث  ؟«یامالحظهیقدر ب چرا آن 

م چه  نیا  یدون ی»اصالً  ماماآدم  هاه؟...  بوده؟    یکاره 

م  مارستانیب بوده.  ت؟ یفهمیاخگر  مثل  نفر  صد    ریز  و... 

به   ی هم معلم زبان فارس  نجای. اکردنیدستش کار م بود. 

 «.درس داده ی ادیز یهانسل

کاش   طورنیهم  نیشه به  م  دیسف  یدارد  نگاه  .  کندیکف 

جامعه    نیا  لیگل تحو:.»سه تا دسته دهد یادامه م  زادهم یرح

هم مخترع. دخترمون   یک یاز پسرها جراحه،    ی کیداده. آره.  

رئ ب  سیهم  هم  مارستانیبخش  بله،...  شهره.    نیبزرگ 

  «! نسکایکارول مارستانیب

م  نکهیایب کنم  بمیگوینگاهش  »شما  من    د یباش  رونی: 

  ریو ز  دهمیهم فشار م  یهام را رومراقبش هستم.« دندان

بابام یگویم  یلب »گور  بچه   ی:  و  اون خودتون  و  هاتون 

 «!نیکرد ندهیگذشته و آ  یهاکه به نسل ی خدمات

پوشک حالم    یتو  ی ها ماندهتند ادرار و مدفوع ساعت  یبو

به حرف من پشت سرم   اعتنا یب زادهمی. رحزند یرا به هم م

آخه برا    یفی: »حدیگویو شلنگ را دست گرفته. م  ستادهیا

  «.یتو پارلمان سوئد کارکن یکار! بهتره بر نیا

تو  توانمیم ول  یپوزخند  کنم،  حس  را    یصورتش 

: »لطفاً شما  میگویسمتش که نگاهش کنم. مبه  گردمیبرنم

  «.کار کنم چه دونمی! خودم م رونیب دییبفرما

 
. از  بندم یم  شی و در را به رو  رمیگیرا از دستش م   شلنگ

  «.نجسه ش یبشور د ی: »بادیگویپشت در م

از   ی. آهنگ شومیاز توالت خارج م نیبعد همراه با شه یکم

بهار و دو بهار و تا    هیسکوت خانه را گرفته. »  یجا  رایحم

  گهیبسه انتظار، د  گهید  زنهیداد م  ایحاال گذشته ده بهار/ دن

 « !بسه انتظار

رو  نیشه م   یرا  موها  نشانم یمبل  برس   ش یو  با  را 

مپرنقش شانه  خ کنمیونگارش  رح  یلی.  به   زاده میآرام 

 «کار کنم؟ : »خب، حاال چهمیگویم
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با لحن کم  میرح م  ی زاده    نیبش  ، یچی: »هدیگویمهربان 

بعد به سمت آشپزخانه م از   ی. صدارودیجانم!«  و  ترانه 

که امشب به طلوع صبح فردا نرسه/   د ی: »شادیآیآشپزخانه م

 «!نرسه ا ی پا، به درخسته  یتشنه  نیا دیشا

انگشت  ی مس  ی نیس  کیبا    زادهم یرح م  ی گرد  .  شودیوارد 

ل  ینیس سه  با  هندوانه   وانیرا  .  زیم  یرو  گذاردیم   آب 

 «!چسبه ی: »هوا گرم شده. خنکه بخور مدیگویم

.  کنم یم  کینزد  نیو به دهان شه  دارمیرا برم  دارین  وانیل

شب  زادهم یرح که  را  بالش  کپه   اندمیقد  یهامخده  هیدو 

  دواری. انگار امدهد یجا م  نیو با دقت پشت کمر شه  کند یم

شه که  از    ینشان  ایکند    یتشکر  ا یبزند    یحرف  نیاست 

پلک  یزندگ باشد،  و    ی داشته  ه  یاخم  ایبزند  اما  چ  یکند. 

  ی رو   یاهش ثابت مانده به نقطهطور نگا. همانستین  یخبر

 .وارید

»طفلکد یگویم  زادهم یرح !« فهمهینم  یچیه  گهی د  ی: 

انگار که نخواهد شهنییپرده آورده پا  کیرا    شیصدا  ن ی. 

  .حرفش را بفهمد

م  ین بونیشه  یهالب  یال  گذارمیرا  نفسش    یغذا  ی. 

نفس  یی ها. با چشمدهدیم   سوخته    یی که گو  یگردشده و 

همه کرده  ن   وانیل  ات یمحتو  یحبسش  با  هورت   ی را 

 .کشدیم

م  رای حم  دارد  »نمخواندیهمچنان  چه    دونمی:  واسمون 

روزگار / تو رو قسم به اون خدا نذار بگذره بهار،    دهید  یخواب

 «...نذار بگذره بهار

  خاراندی سرش را م  زادهمی . رحدارمیهندوانه را برمآب   وانیل

 « دلت لک نزده؟: »تو دیگویو م

 «؟یچ ی: »برامیگویم

ترنجش،    یبو  ران،یا  نیریش  یهابرا هندونه»  و  بهارنارنج 

بهار  یبو بارون  صدا  یرو  شینم   ی بقوبق  یخاک، 

عم  یهایقمر نفس  و  بادوم...«  چاقاله  پنجره،    ی قیپشت 

 .کشدیم

به    رسمیقدر مشغول کارم اصالً نم: »راستش اون میگویم

 «.فکر کنم  زهایچ نیا

را   نیو شه  کند یها را مرتب مو مخده  شود یبلند م  دوباره 

برم  یورکیکه   جا  گرداند یشده  زندگش یسر  »آره،...    ی. 

 ی نیریش  وقتچیکه ه  نهی هم  ی. کار و کار. برانهیمدرن هم

 «!رو نداره یسنت یزندگ  یو صفا

مرطوب   شیهابندش چشملپش و پشت  یرو  بردیم  دست

  یدارم. لعنت  یپزشک: »دوشنبه وقت دندوندیگویم   شود،یم

 «.دمی عذاب کش  یلیها خندندو نیسر ا

برم  کیمبل    یجلو  زیم  یکشو   از قرص  دو    دارد،یورقه 

م آب  یتو  اندازدیقرص  با  همراه  و  اش  هندوانهدهانش 

 .کشدیسرم

  «به من؟ نیمسکن هم بد هی شهی: »م میگویم 

 «؟یدرد دارهم دندون تو»

 « .سردرد گرفتم نه»

  یکی: »میگویسمتم. م   ردیگیو م   داردیبرم   ورق قرص  کی 

  .مقابلش رمیگی!« و کف دستم را مهیکاف

تا اثر کنه. به حرف   یبخور  دی : »نه، دو تا با هم بادیگویم

 « !من گوش کن دخترجان

به آشپزخانه   زادهمی. رحاندازمیرا بدون آب باال م  ها قرص

 « ؟ی. »ناهار خوردگرددیآب برم وانیو با ل رودیم

 «.برم  دی: »نه، ممنون باکنمیبزرگ نگاه م  یواریساعت د  به

م  یاهیماته   صداش دارد.  التماس  و  »نه،  د یگویاز محبت   :

  د یبا  نجایا  آدیکه م  ی. هر پرسنلیبمون  نجایا  ساعتمین دیبا

درست کردم. ما    اپلو یباشه! لوب  نجا یساعت ا  ه یساعت تا    مین

اشارهمیخورد شه  یا.«  شهکندیم  نیبه  نه  »مگه    نی: 

 « جون؟

مبه   نیشه پ آرام   رسدینظر  از  حت  شیتر  جثه  یو    ی ا با 

. اما  ستین  نجایتر در مبل فرو رفته است. انگار اصالً اکوچک 

لبخند  نیحضورش سنگ نه   ی ا. لحظهی و نه حرف  یاست. 

  داردیپرده مقابل برم  یرا از رو  رنگشیسرد و ب  یهاچشم

نقطه به  هشودیم  رهیخ  گرید  یاو  نگاهش  عمق  در    چی. 

مرگ دارد.    ی. در نگاهش انگار آرزوستین  یاز زندگ  یاشانهن

 .تصور من است دی شا دانم، ینم

  اپلویبشقاب بزرگ پر از لوب  کیو    رودیبه آشپزخانه م  رمردیپ 

  «!: »بخورد یگوی. م گردد یدر دست برم

برنج وسوسه   عطر را م کندیام م زعفران و    کشمی. بشقاب 

اروپا   ،ی دونی: »مدیگوی. مکنمیخوردن م جلوم و شروع به

قشنگه.   ی کنیش نگاه م از دور به ی که وقت هیدرخت هیمثل 

.« آه  ستیش نبه  یچیه  کیداره. اما از نزد  وهیداره، م  هیسا
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در. »من که  کشدیم  یبلند اروپا فقط  از  رو    دشراستش 

.  دم یند  یمحبت  چیمغرور ه  ی غرب  یهاانسان  نی. از ادمیفهم

  ی همه غرور رو از کجا آوردن؟ اصالً برا   نیا  دونمیاصالً نم

 «.میداشت یهمه چ  هایما شرق کهیدر حال ؟یچ

م  یتو بابا  م یگویدلم  اون  ی گور  چه  چه    ها ی ورهمه! 

گفتن داشتم داشتم    م ی»از قد:  میگویوقت م . آنهای ورنیا

 «.دارم دارم مهمه ست،یمهم ن

. از علم و  میداشت  زهایچ  ی لی: »اآلن رو نگاه نکن! خدیگویم

 « .تا فرهنگ و عدالت و افتخار ریثروت بگ

بدبختمیگویم و  جنگ  فقط  اآلن  »شرق  دربه  ی:   ی درو 

 « !داره

: »آره،  دیگویم  ی طوالن  یو بعد از مکث   کشدیم  ی آه  دوباره

  ادی ب  ا یدنبه  ی مکان اشتباه  ه یآدم در    ی . وقتنهیرسته. همد

 «.رهیم  ا یهم از دن ی مکان اشتباه هیتو 

بدگذردیم  یکندبه  زمان احساس  لوب  ی.   ی تو  اپلویدارم. 

 ی امشمئزکننده  یکرده. ته حلقم احساس تلخ  ریگ  میگلو

: »چه کار  میگویو م  خورمیم  گرید  یقاشق  یدارم. با سخت

  «بکنم؟ د یبا یاگهید

 « !نیبش  ،یچیه»

. با تمام وجود دلم  کندیام مو نامنتظره آشفته   یناگهان  یغم

چهرهسوزدیم  شانیبرا با  نگاه    دهیکشدرهم  یا.  آنها  به 

که در غربتند و منتظرند مرگ به سراغشان    یدونفر  کنم،یم

نمدیایب برا  دانمی.  مرگ  چشم  یکسان  یچرا  راهش  بهکه 

.  رندیتا بم  ندهمه زجر بکش  نیا  دی . چرا بادرسیاند نمنشسته 

  تریکندنشان طوالنجان  کنند یاصالً خودشان چرا تالش م

  !بشود

  نیا  یجه ینت  ی. راستدیآیم   ده یفا یپوچ و ب   زیچهمه    نظرمبه

.  یزندگ   یبرا  کنندیالبد دارند تالش م  ست؟یهمه انتظار چ

ازا احتضار،    زیچه چ  ز؟یچه چ  یدر  است؟  انتظارشان  در 

 .و آخرش هم زوال انی پایاحتضار ب

 ی خفه شده است. من هم در سکوت دستانم را رو  خواننده

ام منتظر نشسته   هایاام و مثل شاگرد مدرسه گذاشته  میپاها

  یهاخس نفسخس یمرخصم کند. فقط صدا زادهمیتا رح

 .شنومیرا م نیانگشت شه دنیملوچ مکو ملچ زادهم یرح

به آشپزخانه م  یخال  بشقاب : »ممنون، م یگویو م  برمیرا 

 «.برم  دیبا  گهیخوشمزه بود. د یلیخ

لبخند  اشیناراحت با  م  یرا  عجله دهدینشان  »حتماً   .

  « !یدار

 .«ندارم، کار دارم عجله»

 «؟یبر یخوایم کجا»

هم  گه ید  یهاضیمر  ی کل» تا  د  نیهستن.  هم    رمیحاال 

 «!شده

م  شیجا  از هشودیبلند  حاال  مترسک  بتشی.  صورت   ی به 

تا دم در دنبالم م  دهیو چروک  یریخم   یبرا  دی آیدرآمده. 

منقلب   یکلبدرقه. با نگاه کردن به آن چشمان ملتمس به

 «.ارمیپول درب  دی : »بامیگویو م  شومیم

که   نهی. جبر روزگاره، سرنوشت بشر همفهممی: »م دیگویم

  «.ادامه بده یعمر زحمت بکشه تا بتونه به زندگ یهمه

قدممیگویم  هر  برا  من  »راستش  برم  ی :  کار    دارمیکه 

کار کنم. غربت به   دیهم با   دنمیکشبرا نفس  یحت  کنم،یم

تعارف    ی تو غربت با کس  ی و زندگ  گهیآمد نمخوش  یکس

  «!نداره

  یحتی. » بذار نصکند یم  یباز  دشیسف  راهن یپ   یدکمه  با 

ابه بکنم.  احمقانه  ن یت  دارکار  هدر    یست.  رو  عمرت 

دستیدیم و  کمردرد  فردا  م.  ک یریگیدرد    خوادیم  ی. 

اوا هم  من  زن  کنه.  مراقبت  بود  لیازت  اومده  کار    م یکه 

سالمندان و شش ماه    یمدت رفت خانه  هی  ومد، ین  رشیگ

ک کار  اما  رداونجا  خونه   هی.  کمردرد  از  تا    نینشسال  شد 

کرد. تو    دایپ   یو شغل معلم  دی باألخره رفت چند تا دوره د

  «.یکن  یفکر اساس  هی دی هم با

م  د،یگویم  راست خودم  دور  فرفره  مثل  روز    چرخم،یهر 

خرومیم  نییباالوپا م پله  ها،ابانی.  را  راهروها  و  و    رومیها 

حمام و بعد    ن یاتاق خواب به آن توالت و ا  نی. از اگردمیبرم

  پاافتاده شیهزار کار کوچک پ   ی. براگری د  یز هم اتاق خواببا

آنزچندرغا  یبرا  ؟ی چ  یبرا  آد، یدرم  رمیپ  چه؟  .  وقت 

  یهاو وام بانک و قبض  ات یآمده با مال  رمیکه گ  یچندغاز

درم تهش  کف دستم    د یآیجورواجور  تف هم  چه؟  بعد  و 

  .ماندینم یباق 

کفش  کشم یم   یبلند  نفس م   می هاو  م پوشمیرا  :  دیگوی. 

قرص مسکن    جعبه  کیسمت هال. با    دود ی»صبر کن!« م

 «.الزمت بشه دی شا ر،یبگ ای. »بگرددیبرم

 «!. »سپاسکنمیخم م یتشکر کم یرا به نشانه سرم
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 «؟ییآ یشب تو م فتی: »برا شپرسدیم 

برنامه  نه،» تو  رو  شما  امروز  شب    میکار  یمن  نداشتم. 

 «.آدیم  ی ک دونم ینم

مدیگویم »تو  د  یاشکال  ؟ییا یب  یتونی:  اگه  نداره    ریهم 

  «.یایب

 «!از غذا ی . مرسکنم یم  ی: »سعمیگویم

سبک شدم.    می حرف زد  ی از خودت. کم   ی : »مرسدیگویم

رو نداره باهاش دو کلمه به    ی کس  ی وقت  شهیم   وونهیآدم د

 «.درددل کنه شیزبون مادر

مهممیگویم »کار  از   ه ینکردم،    ی:  بود.«  دوستانه  گپ 

بسته شدن در را   یصدا  روم یم  نییساختمان که پا  یهاپله

که پشتش فقط سکوت است و سکوت، و   ی. درشنومیم

 .گذشته رنجبار یهایادآوری

از پنجره سرش را   زادهمیرح  ن،یقبل از سوارشدن به ماش 

قراره شب    ی ک  ییآی: »اگه تو نمزندیو داد م  رونیب  آوردیم

 « پس؟  ادیب

ندست   م ستیبردار  باال  بالکن  به  رو  را  سرم  و    رمیگ  ی. 

سادست را  م   بان هیهام  »مکنمیچشمانم  تون به  پرسمی. 

 «.دمیخبر م

از رو  یادسته  و    رندیگیبزرگ پر م  یز ی درخت تبر  یسار 

م شناور  آسمان  به  شوندیدر  م  ادی.  که    افتمیمادربزرگ 

م  یوقت ده  نزد  م یرفتیبه  که  برگشتمان    شدیم  کیزمان 

  ییآیم  ی . وقتکهیکوچ  یپرنده  ه یمثل    ی: »دلتنگگفتیم

م م  کنهیکوچ  دور  وقت  شهیازت   ی بر  یخوایم   یو 

 «. گردهیبرم

 

 این رمان را نشر ارزان در سوئد منتشر کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اضطراب و روان آدمی در ادبیات

اثری از آلبرکامو به ترجمة   -داشتم »تعهد اهل قلم« 

را ورق می زدم، به نکته یی دربارة    -فا رحیمیصتم

 .رمان تهوع ژان پل سارتر برخوردم 

 :کامو می نویسد

تفکر دربارة زمان، که در راه رفتن کند و بی آیندة  »

پیرزنی در کوچه یی تنگ تصویر شده، یکی از جلوه  

اضط فلسفة  تابناک  در های  که  آنچنان  است،  راب 

هایدگر   و  یاسپرس  و  چستوف  گاردو  کیرکه  فلسفة 

 «...منعکس است

را  فروغ  شعر  از  یی  تکه  چیز  هر  از  پیش  نکته  این 

 :بخاطرم آورد

 زندگی شاید  "

 یک خیابان دراز است

 که هر روز

 "... زنی با زنبیلی از آن می گذرد

سارتر هیچ ربطی میان این تکه از شعر فروغ و رمان  

در   که  اضطرابی  رسد  می  نظر  به  اما  ندارد،  وجود 

شعرهای فروغ نیز موج می زند، فصل مشترکی میان  

روزگار   آن  مطرح  اندیشمندان  و  شاعران  از  برخی 

 .است

شعر   از  هایی  پاره  سال  سالیان  که  نیست  دلیل  بی 

هم   هنوز  و  بوده  جاری  ما  از  بسیاری  زبان  بر  فروغ 

 .هست

صویرهایی در همین بده بستان راز ماندگاری چنین ت

 .های ذهنی ست که میان فروغ و مخاطبان اوست

فلسفة اضطراب زمینه های ژرف و مستمرِ اجتماعی و  

فرهنگی دارد. به همین دلیل در ذهن و روان خوانندة 

 .شعر خانه می کند

 جالل سرفراز 
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 مسعود کدخدایی 

 
 پروستات بابام 

بابام میهر چی می تخمای  از  از کشم،  اون  کشم. 

و   پیکر  و  در  بی  دنیای  این  تو  انداخت  رو  ما  تخم  اینکه 

رحم و مروّت، اینم از حاال که مصیبت پروستاتش افتاده  بی

شه با زیاد  رو نمیگردن من. نه! فاصله از بدبختی خونواده 

فاصله کرد.  کردن  زیاد  کیلومتری  میهای  دونیه  اصلش 

نظر اینجا،  چیه؟  که  اینه  علیم  و  اروپا  تو تو  الخصوص 

مثِ آبرو، غیرت،   هایییه کلمه اسکاندیناوی و همین سوئد،  

این و  رفاقت  کشک.  ناموس،  یعنی  پشم.  یعنی  چیزا  جور 

 خیر سرشون.  "فرهنگ باال!"اسمش رو هم گذاشتن 

مملکت   این  تو  سال  همه  این  اینکه  با  تو  جونِ 

ن موندم  فلوجوری انگشت به  کنم، هنوزم همینمی  زندگی

 ن بابا! کی هستکه اینا دیگه 

شناسم. اونم  و میپ راله که من این فیلیاآلنه سه سّ

ای در هفته  کهیعنی این  ،نه از این شناختنای الکی! شناختن

 آویزون همیم.  فت روزکه هفت روزه، ما ه

کنیم.  کار می، با هم تو یه تیم  وی وُلوما تو کارخونه 

دن. ما جزو تیمی  ا رو تیمی انجام میه جا خیلی از کاراین

ل تا آخرش  اوّ  هستیم که مسئولیتِ اتاق ماشینای سواری، از

رو می فلز  که  وقتی  از  ماس.  تا  با  ِپرِس،  دستگاه  زیر  دیم 

اونجا    کنن و بعد تاکاری میجوش اونو  ها  وقتی که روبوت

ه اون تهِ کار که بایستی شیلنگ رِزدن و بِبه رنگ  هبرس  که

نفوذ  توش  آب  ببینیم  که  بگیریم  دربسته  ماشین  رو  آبو 

اتاِقمی و  بدنه  مسئولیتِ  یعنی  نه،  یا  بِ  ،ماشین  کنه    از 

از کارخونه میبسم تا وقتی  این اهلل  تو  با ماست.  بیرون  ره 

جا که  ش با همیم دیگه. تازه از اون مدت من و فیلیپ همه

می بقیه شیم،  مُرخص  یالقوز،  و  مجردیم  دو  هر  اینکه  نه 

گذرونیم. تازه دیسکو میسکو و حال  اوقاتمونو هم با هم می

تو، و هولمون هم همه رو همین حسابا، جونِ  با همه.  ش 

وقتی   هیچ که  نداشتم  متری  انتظار  دو  دیالق  این  یه    از 

اون بیاره.  یم  کوچیک  قدهتقاضای  نه  و  وایسه  روم  تو  کنم 

جور دیگه بودیم؟    ن یهوما با رفیقامون تو ایرآخه نه اینکه  

شون! به حرضت م اینام آدمن ارواح عمه یکردحاال فکر می

عباس، جون آقام، اگه معرفت هَس تو میکانیکای ایرونه و  

دونی  می  وَخ  شه رفیقات نه تو روت بیارن؟ اونبس. مگه می

  ملّت حیفشون میادهمون فردای فرداش دیگه    شه؟ چی می

 .ندازبن هم تو روشون   خشک و خالیتُفِیه 

خواستیم یه پولی آقایی که شوما باشین! ما میاما  

مریض که  بابامون  می  هواسه  کنه  پروستاتشو    دخواو  عمل 

،  یموش نشستهتکه اآلن    ین اتاقهمتو  من  بِفرسیم ایران.  

لبه همین آرنجمو  جوری  دوتا  بودم.  نشسته  کاناپه  این  ی 

زده  همین این  جوری  دستی  دو  داشتم  و  زانوام  رو  بودم 

خیر اوسّام آق مرتضا اَ مشهد    و که یادش بهشامقصود  تسبیح

اِندِ مردونگی  گردوندم.  م آورده بود میواسه  آخ آق مرتضا! 

م که عمل کرد، اگه کمک اون شد. ننهبود! رفاقت سرش می

نبود، به ابوالفضل مرده بود. یه سال بیشتر طول کشید تا  

میقرضشو   دیر  هم  وقت  هر  دادم.  روم  پس  به  هیچ  شد، 

و  نمی سن  اون  با  مرتیکه  فهمیدم  بعد  که  بگذریم  آورد. 

 سالش چشِش دنبال خواهرم بوده. 

می داشتم  تسبیح،  آره!  این  تو  گفتم!   خیلی جون 

هاش  دونه  ش مَشت، فاصلهیلِش درست، اندازهرِ  .خوش دسّه

فتم که  ان وقتا میرم، یاد اوسر باهاش میبه قاعده! وقتی یه

و عین    از قیصر یاد گرفته بودیم کفشامونو نوک پا بندازیم
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. من از همون موقع  مطیعی کُتِمون رو یه وری رو دوشملک

  مپشت لب  تازه  داشتم. اون موقعتسبیح کهربای خوشگل  یه  

داشتم که هی    هم  ده بود و یه نرمه ریش و سیبیلیشسبز  

  ،کردم. اَ بَس نرم بودنمی  تراشهر روزه دُزّکی اونا رو پاک

گفت پشم کُسِ فرشتگان. ناکِس  بِشون می  صافکار  مِیتیآق  

زدمشون تا زودتر دربیان و  کرد! هِی تند و تند میاذیّت می

مرد شد بدم  محله مهنشون  آخه  پرِ.  مگه  بچه   مون  بود.  باز 

که  همونا مزهرضا خوشگله   نبودن  بودن  کرده  عرق؟  رو  ی 

سیاه که رضا خوشگل   گفت همون حسنمی ماون دَفه، ننه

.  خورهمی  به نرخ روز  وحاال نونناکس بدجوری  ش بود،  بچه 

گفت یه ریش گوذوشته این هوا!  می  الکردار اونم چه نونی! 

کار تجارت دخترا واسه عربا. دختر   رفته  گفت حاالمی تو 

نشینا. بعد از اونکه علی  رو فروخته به شیخ  علیننه  یسکینه 

گن بیچاره  علیِ بدبخت هم مرد، میرو مین و شوهر ننهرفت  

ناسِلومَتی اینا  رد.  اونقده نِشِس گریه کرد که چشاش آب آوُ

 های ما.  ای محلهبودن دیگه هم

این  از  یکی  روز  خارج   هایی بچه  یه  اومدن  تا   که 

یه    فهمیده بود  ، یه جوراییرفتن سراغ درس و مشق  راسیه

ش رسونده هِهر بودیم. دانشجو بود. بِما اَ با معرفتای ش  زمونی

و   بودیم  بنده  رو  ولی  پوریای  بودیم که  اونایی  از  ما  بودن 

ه بودیم و واسه همینم آبمون با خیلی  خوردن  حرومی  لقمه 

تو یه جوق نرفته بود    مونهایامحلههمریفیقای قدیم و  از  

یم یه وجب ریش بذاریم تا شیطون زیرش لونه  ه بودو نخواسّ

  باهام   دخواسراغم و گفت می  شاون یه روز اومد  !کنه. آره

. اینَم  من  در باره زندگی ی چی؟  ه، اونم در بارهمصاحبه کن

بگم که تا از ایرون بیام بیرون، یه پای ثابت زورخونه بودم. 

ا رو نداشت. دیگه خیلی  وقتاون البت، زورخونه دیگه رونق  

بودم. بودم تا وقتی    . اما مناونجا  مدناوینبودن اونایی که م

رو بوسیدم،  . مُرشد و گود زورخونه مکلهکه هوای فرنگ زد به  

پشت کردم به گذشته و به خیال خودم رو کردم به آینده و  

 ورِ آب. اومدم این

خواستم اینارو گم؟ من که نمیاما اینا چیه که می

 بگم! 

پسره  آره!   بارهگفت میاون  در  با    یخواد  زندگیم 

اونو میمینه.  من مصاحبه ک برا یه مجلهگفت  ی خوادش 

می حرفایی  کشور.  خارج  یکی ایرونیِ  من  کَتِ  تو  که  زد 

گم آهِ  های تو ایرون که میرفت. وقتی دید من از رفاقتنمی

جا، یعنی تو  کشم، گفت خیلی از کارهایی که اونسرد می

وظایف  ایرون انتظار داریم یه رِفیق واسه ما بکنه، اینجا جزو  

کنه. اما  م، اینجا معنی رفاقت فرق میدولته و واسه همین

گفتم؟ گفتم آقا زندگی ما توی    ش هِبِ  چی  دونی آخرشمی

دوره خالصه شد، بعدش هم گوزمال شد و    تا ن تو دووایر

 رفت!

دوره و دو کلوم، بعدش هم   تابِهِش گفتم آره! تو دو

 م، فاتحه، تموم. ووالسّل

ش گفتم همینو بنویس  هِه! بِمُردچشاش گِرد شد ننه

رو    و برو به سالمت. گفتم بنویس که ما، نصف اول ُعمرمون

با ترس و لرز   شمهمیش درنیاورده بودیم، هو  که هنو ریش  

همه آخه  نشیمگذروندیم.  گاییده  که  بود  حواسمون    . ش 

ش صرف این نصف دومش هم، آقایی که شوما باشین، همه

وقت شیطون زیر   نه یهشد که هِی حواسمون باشه که نک 

؛ هرطرف قضیه  جلدمون بره و خدای نکرده کسی رو بگاییم 

اوضاعت   نداشتی،  مِفیق  رِفیق  اگه  بودی،  وایساده  که  هم 

  تو بگو! این تن بمیره، بد گفتهحاال  نه!  بدجوری خیط بود.  

تو اون مملکت یا باید بگایی یا گاییده بشی. غیر اینه؟    بودم؟

ن  تاین    خُب فرهنگ ما این بود دیگه!گی تا لبِ گور.  از بچه 

 بمیره غیر این بود؟ 

روزا این  ایردیگه  که    البته  و  وتو  آبرو  و  غیرت  ن 

ناموس و این چیزا دیگه بدجوری از مُد افتاده. این علی که  

یه روز گفتش    ، گن علی بامزهش میهِس همه بِمزهاز بس بی

پرده یه  داری  میخبر  ایرون  تو  کرج هایی  سدّ  از  دوزن 

 تر؟محکم
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 گفتم آخه بامزه، سد چه ربطی به پرده داره؟ 

گفت دِ همین دیگه! مگه نشنیدی این روزا دکترا 

س  رُدوزن و دختره رو دُهای پاره رو دوباره به هم میپرده

 . دَنمیاد تحویل شادوم مثِ روز اولش باکره 

هام یخ زد! حقا  ی ستون مهرهگفتم یخ کنی که همه

 که بی نمکی! 

روز  حسین چپ  اومده  دَس هم همون  دانمارک  از 

اونبود   یعنی    به  پیشمون.  فاطی،  اگه  گفتش  بامزه  علی 

یه سر  البد  قیصر تو همون فیلم، امروزه روز بودش،    آبجیِ

جلوی    نبستسدّی میبراش یه  رفت پیش همین دکترا و  می

 شدن.داداشاش هم کشته نمی وَختنوا ،آبروش

خواستم اینا رو بگم! شاید واسه اینه  اما من که نمی

ی حرف زدن دارم. آخه به زِبون اینا حرف زدن یه که عقده

 چیزه، به زِبون خودمون حرف زدن یه چیز دیگه. 

های تسبیح رو داشتم مهرهت بگه،  جونم واسَه آره!  

تلویزیون هم مثل همیشه    .دم تو اون دَسدااز این دَس می

ش، حواسم پیش بابام  هِل زده بودم بِروشن بود و با اینکه زُ

جُفت و جور کنم که زنگ   عملشو  جوری پولونکه چهایبود و  

. گفتم خب! باشه! چرا که نه؟ به همین بود  درو زدن. فیلیپ

 کی از او نزدیکتر؟گم.  فیلیپ می

ناپرهیزی کرده  خیلی    ، کهیه کمنه  من  اینَم بگم که  

 بودم، اگه نه پول داشتم ها! 

دَس هفته پیش این حسین چپ اینجوری شد که  

رو با هم باشیم.  به ما گفت پا شو بیا دانمارک تا آخر هفته

 " بوالگِت  سیستمْ"دانمارک هم مثِ اینجا نیس که بخوای از  

و خیلی    وقت که اراده کنی همه جا هَسّ  مشروب بخری. هر

هم از این سوئد ارزونتره. آقا دهاتی ندیده و انگور نرسیده!  

گفتش بیا بریم کازینو.    بعد  ما هم خودمونو خفه کردیم. شب

همم مایه  ا  کارخونه  از  تازه  نیس.  خیالی  بریم!  رو گفتیم 

بعد   بود.  پول  ُپرِ  اعتباریمون  بودیم و کارتِ  حسین گرفته 

چید شلوار  و  کت  واسه  که  بله؟    کارراومد  گفتم:  کنیم؟ 

خِ دیگه!  آره  توگفت:  خدا  که سه  ینگ  بازی  کازینو  قاپ 

مینمی وقتی  و وضعت مرتب کنن!  باهاس سر  کازینو  ری 

تونم  می  ودارم    که  حاال خودم کراوات  ،باشه! بعدش هم گفت

بِهِبِ اینکه آب و هوای سوئد  مِثِ  اما  ه و  تت ساخهِت بدم، 

ت ی که کت و شلوارای من تنِهی شداخرس نکره  یچهم

 ره. نمی

منَم گفتم به تخمم. سگ خورد. بریم یه دَس کت  

سال خریده  پاراونایی هم که    یادم اومد و شلوار هم بخریم.  

ی بیرونه.  هاغذااین  ش تقصیر  رفت. همهیبودم دیگه تنم نم

فَست فود.  چی می ک چرب و چیل و م  کبابِ  ،پیتزاگن؟ 

  کیهای مجرد همینَن. یعنی  ی بچهدونالد. تو نمیری همه

ی خودش تنهایی غذا دُرُس کنه؟ روزا خوبه. میسه واسه وای

فتیم به  اه، اما شبا میدمیکارخونه جواب شکممونو    کانتینِ

یم یکی از این کبابی یا  رچه کنم چه کنم و بعدشم یا می

زنیم یه  نباشه زنگ میاگه حالش  ی، یا  ن وای ایرهچلوکبابی

 یارن.بپیتزا 

واسه  کنم  یه خالصه  و  رفتم  حسین  با  داداش!  ت 

با یه کراوات  دَس کت و شلوار سورمه  ای خوشگل خریدم 

که نقشای قرمز داشت و یه پیرهن سفید. جلوی آینه که 

ی م نیس تا قربون صدقهواسّادم، تو دلم گفتم حیف که ننه

 شاخ شمشادش بره! 

دروغ چرا، تا حاال کازینو    هم  نکازینو. م  آقا ما رفتیم

نرفته بودم. زیر هتل رادیسون اس آ اس بود. دیدم کارت  

خوان. یه نیگا به حسین کردم، گفت خیالی نیس.  مارت می

نویسن د، مشخصاتشو میاگفتش کسی که واسه بار اول می

بیاد بینن تو لیسته و  می  ، تو کامپیوتر، بعد دیگه هر وقت 

 بفرما تو. گن  می

ویج    که  حسین و  گیج  دارم  جوری  همین  دید 

گفت بابا تو دیگه چقده خری! خب اینجا    ، کنم نیگاش می

می به دس  میلیون دس  پوله. شبی چن  باید  حسابِ  شه. 

 امنیت اینجا حفظ بشه یا نه؟
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مو دادم یارو.  گواهینامه ،گردن از مو باریکتر  ن هم م

کامپیوتر.   تو  زد  این    وسطِ  اَ باس  اونم مشخصاتمو  از  دوتا 

بُر بزنیم. من با این هیکلم  میون  دو متری  گاردیای لندهورِ

بک، یه سر و گردن ازشون گفتن گُندهکه تو ایرون بِهِم می

 کم آورده بودم. 

ها رد شدیم و رفتیم  از این بادی بیلدینگی  خالصه

ابوالفضل!  هو دیدیمتو. یه بابا  یا  ایراین  !ای  پر  نیه! وجا که 

حاال چِش   البته بودن.  بیشتر  هم  اونا  از  نصف   بادومیا  بگو 

 . ی اروپاییجمعیت اینا بودن، نصفی هم از این مو زردا

  ،رو رولت  من  آقا ما رفتیم و یه مشت ژتون خریدیم.

که همون  همون   فتگ میش  هِبِ  حسین  یا  بخت،  چرخ 

شماره که  دورش  روهاچرخی  تا  ژتون ننوشته   دور  دوتا   ،

هفت. آقا بُردم! بعد شیر شدم. رفتم سراغ    شماره  گذوشتم رو

،  ممد تو دستاویک و بعدشم پوکر. تا چندتا ژتون مجَکلَبِ

بعضیا    ه!رفت  ماز دست  مدیدمی  ،هنوز خوب لمسشون نکرده

ذاشتن رو یه شماره و زرتی هنو  تا ژتون میدفعه ده بیستیه

ه ده  باختن. حاال ژتونا هم که همشو مییه دقه نشده همه

کرون  داشتن.  هم  صدی  و  پنجاهی  که!  نبودن  کرونی 

 دانمارک هم الکردار از کرون سوئد بیشتره که! 

دیوث  با  روز  تو  ملت  این  چی  هر  کاله  آقا  و  بازی 

اون درآورده بودن، تو شب می این و  ومدن  اگذوشتن سر 

زدنش به کیر گاو. بعد ژتون نه کردنش ژتون و میاونجا می

کنی این که یه تیکه ! تو فکر میو سَبُکه  اینکه پول نیس

پوله پالستیکه! واسه همین فکر نمی کنی که این المسّب 

می داری  گا.  یدکه  دختر   به  یه  جاها  بیشتر  هم  بعدش 

ی آفتاب پشت میز وایساده که نگو! به  ه خوشگل عینهو پنج 

بیبنیقمر   بگم!  دروغ  اگه  همههاشم  یکی  ناموسا  یکی  رو 

تراش، کمر باریک، با یه باسن خوش  همه  ن.هوَرچین کردگل

سینه اینقَده! نه بزرگ، نه کوچیک. اونم با لباسای سکسی!  

بینیم،  می  یوقتی همچی لعبتکه  بدیدای شرقی هم  د  ما ندی

یه   که شهرومون میمگه   ،ل روی اونم که شدهاز خجالتِ گُ

بندازیم  کرونی  ده  برندهجلوش  ژتون  آخرش  اصلی  !  ی 

 علی. ن به ناهمو

د. دو بار پشت سر  شیه دفعه دسّم ُپرِ ژتون  آخ آخ!  

رو با هم گذوشتم اون  تا ژتون پنجاه کرونیهم برده بودم. ده

  ی مو طالییِرو. تا چشمتو به هم بزنی شد دو برابر. دختره

آبی یه چین بانمکی به اون دماغ کوچولوی خوشگلش چش

انگشتای سفید و کشیده،  داد که دلم غش رفت. بعد با اون 

آلبالویی ناخنای  اون  فندقی،رنگِبا  خودش ه  ی    به  جوری 

چاکِ    ه منِ شرقی خاک برسر رو کشوند بهکه نگا کرد  اشاره  

لحظه همه  اون  تو  نمیری  تو  پستوناش.  ودش وجی  وسطِ 

 . شی نازِ ورقلمبیدهواسه من شده بود وسّطِ اون دوتا ممه

هات یه  یعنی از این بُردهکرد که  پدر سگ داشت اشاره می

م بودی  ه   اگه خودت  م. به جون ننهبده  سهمی هم به من 

تا  پِت ُپره و بیسم وقتی که چَتونستی ندید بگیری، اونَنمی

نه!  بگم    شد تت. مگه میمشتا هم تو  ژتون پیش روته و ده

م خرمن طالی ه  جلو. اون  اون  سُر دادم  ژتون  اینه که چارتا

و با سر    زد  کنارش  صورترو  از     پر از نازتکونِ  یه  موهاشو با

ش ژتونا  سر کجِ  با اون چوب  . بعد تشکر کرد  ازَم  خوشگلش

رو کشید جلوی خودش. شیتیل گرفتنشون هم کالس داره  

خر مثِ علی گوزو  یه نرهبازیای ما نیس که  مث قابننه سّگا!  

ش که کون خرو که یه دَس به سیبیالی گنده  باشه  اونجا

 "اَخ کن بینی!"کرد بکشه و بگه: یپاره م

یه نگو.  که  بود  بَلبشویی  یه  اونجا  بغل  آره!  دفعه 

برد باال و  ه ژتون جلوش بود دسّاشو میپّت که یه کُدستی

جوری زد و همیمی  کشن، دادانگاری که دارن تخماشو می

جوری یارو با  کرد که چهبا چشای ورقلمبیده نیگا نیگا می

ماون چوب سرکج   تو  برد میمیو  ید  کشیپوالرو  نداخت 

م  ه  ی پوالشو باخت. از منور میز. حسین همه سوالخی اون 

پلشک! بازم بُز آوُرد. اونارو هم باخت. بعد رفت  قرض کرد. سه

هاش. با اونا یه کمی برد. بعد یه کمی دیگه.  خورده سراغ پول 

نمی  ،وقتی قرضای منو داد  بازی  اما حاال  گفت دیگه  کنه. 
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تونستم بازی نکنم. هنوز این ژتونه نیومده بود  دیگه من نمی

م  رو که باختم، اون بغل دستیرفت. همهتو دستم، فوری می

که یه پاکستانی بود و از رو رنگی که پوستِ انگشتا و زیر  

بود   شوناخنا کرده  سبزیمی  سبز  فهمید  یه  شد  فروشه، 

 انداخت و پرسید: ایرانی؟ ایرانی؟  نم  ی بهه نگا

 سر و صدا خیلی زیاد بود. با سر گفتم: آره!

م دوتا صدی از ژتونایی که جلوش کپه شده ه  اون

 "آر بِرادِر! یو"و به انگلیسی گفت: برام بود انداخت 

بِ رو  اونا  هم    هِشخواستم  دیگه  دوتا  که  کنم  رد 

پر ژتون    گذوشت روشون و به جیباش اشاره کرد که اونا هم

، به سالمتی  م اونارو گرفتم و تا چشاتو هم بزنی ه   بود. من

 باختمشون.   عالیجناب

. اَ کجا به کجا رسیدم! جون  خالصه سرتو درد نیارم

نمیت بگم!و هیچ  رو  اینا  این کله   خواستم  اگه خُب  ی من 

 جا نبودم!کرد که حاال ایندُرُس کار می

چپ بگذریم!   حسین  و  من  شب  کون دَس  اون  با 

 لخت و دماغ آویزون از اونجا اومدیم بیرون.

مون زنگ از خونه   هفرداش برگشتم سوئد و چهارشنب

و   باس عمل شه  و  پروستات گرفته  بابام سرطان  زدن که 

گفتن که چی شده!  خوان. حاال هم مگه مثِ آدم میپول می

جونمو به لبم رسوندن تا خبرو دادن. واسه این بود که به 

 . نداختمافیلیپ رو 

خودمو جمع و جور کردم و به فیلیپ که رو همین 

کرد گفتم  تلویزیون تماشا می  کاناپه، بغل دسّم نِشسته بود و

 جوریه! این اوضاع که

رو ورداشت، کانالشو عوض    فیلیپ کنترل تلویزیون

جوری که روش به تلویزیون بود گفت: عجب!  کرد و همون

 بیچاره!

 قدار پول دارم.گفتم: فیلیپ! احتیاج به یه م

میهمون  عوض  کانال  که  واسه جوری  گفت:  کرد 

 چی؟

بِگفتم: خب می بابام  واسه  عملش  فرِخوام  که  سّم 

قرض    ن م  هزارتا بهخوام ببینم تو داری که پنجکنن. حاال می

 بدی؟ 

 دونستم که خیلی بیشتر از اینا داره. البَت می

 گیری؟گفت: از داشتن که دارم، اما چرا از بانک نمی

تقاضای وام  گفتم: آخه چند روز طول می تا  کشه 

بعد می بریزن،  به حسابم  اونو  و  آخرِ  تعطیل    به  شهککنم 

 ترسم که دیر بشه.هفته و می

تونی  . گفت میتونی بری وام فوری بگیریگفت: می

کنی اراده  که  لحظه  اتوماتگاهتدس  ین هماز    هر  که   های 

 .بگیری جا هستههم

می بهرهگفتم  اینا  که  جهنّم دونی  به  سر  شون 

 زنه.می

خیلی خونسرد گفت اگه زود بازپرداختش کنی زیاد  

این تلویزیون کوفتی    بندش هم اضافه کرد کهشه. پشتنمی

  هم  قرض کن یه تلویزیون خوب  زیادتر  یه کم  چیه داری؟

 شو بفرس واسه بابات.بقیه و رخب

شونم بدی.  ش دیگه به تو نیومده که راه نگفتم: اینِ

تونی تا بیس روز دیگه که سر برجه  خوام ببینم میمن می

 م قرض بدی یا نه؟هِاین پولو بِ

 گفت: نه! 

 گفتم: مادرتو گاییدم! به سوئدی 

بلند    و  رو میز  تانداخ رو  یه دفعه کنترل تلویزیون 

ای که گرفته بود، بفهمی نفهمی شد. راسّیاتِش با اون قیافه

رس وَرَم داشت. هیکلش وایکینگی و دوبرابر منه پدر سگ.  ت

 گفت: تو؟ تو مادر منو گاییدی؟ بودم که   تو هول و وال 

تونستم  جا اومده بودم که دیگه نمیاما وختی تا این

م جمع شد و تی عضالدفه همهجا بزنم. عین اون زمونا یه

ده شدم برا دعوا و تو صورتش براق م دوید و آماخون به کله 

 آره! مادرتو گاییدم.  شدم که
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بعد دیدم دستشو به شکمش گرفت و حاال نخند و  

 کی بخند! 

جور هاج و واج مونده بودم  ی؟ همینگمیو    آقا من

 خنده! دم و اون میکه این چه مرگشه که من فحشش می

همونخنده کرد،  فروکش  که  اشکِ  ش  که  جور 

می پاک  هنوزم چشاشو  پیری  اون  بگو  پس  گفت:  کرد 

دوباره افتاد به خندیدن    وخت نواتونه از این کارا بکنه!  می

 کنی! و ادامه داد: پس تو با پیرا هم حال می

بودم راسّیاتش خیلی عصبانی شده  گفتم    ، من که 

 جوره خواهرتو هم گاییدم! حاال که این

اومد جلو و تو چشام زل زد و گفت خدای من! به  

تو تا  آخر دفعه کِی رفتی دکتر؟  شه.  نظرم تو یه چیزیت می

 حاال به من دروغ نگفته بودی! این غیر ممکنه!

 پرسیدم چی غیر ممکنه؟

گفت اینکه تو با خواهر من تو رختخواب رفته باشی.  

آخه اون پنج ساله که تو آمریکاس، من و تو هم که فقط  

که یادمه، تو  شناسیم. تا جایی هم  دیگه رو میساله هم  سه

ی. پس  اهش اینجا بودای و همه آمریکا نرفته  به  هم تا حاال

 منظورت چیه؟ بیچاره! فکر کنم باید بری پیش روانشناس.

سرش داد زدم: پاشو برو بیرون! پاشو گم شو از جلو  

 چشام! بیرون! بیرون!

در اتاق رو نشونش دادم و اونم پس پسکی رفت و  

می نیگام  انگارجوری  که  شده  کرد  پشت  دیوونه  رو  در  م. 

سرش به هم کوبیدم و داد زدم: مادرتو گاییدم! اصأل خوار  

رو  مادرتو گاییدم که بعد این همه سال بازم زبون همدیگه

فهمیم. خوار مادرتونو گاییدم که ما رو آالخون واالخون نمی

لقِ تخم  که  مادرتونو  خوار  ما    کردین!  دهن  تو  خارجو 

 شکستین! خدااااااااااااااااااااااااا! 

و یک    و کنترل تلویزیونو چنون کوبیدم تو تلویزیون

. گوشهیه  افتاد  ش  و هر تیکه   خورد شدکه    لگد هم بِهِش زدم

همین بیبعد  دراز جوری  کاناپه  این  رو  درمونده  و  چاره 

م اریکشیدم. تازه بعدِ این همه سال انگاری حاال داشت دوز

و  امی رادیو  و  تو روزنامه  تا شوم  بوم  از  اینا  فتاد که وقتی 

می فرهنگی  اختالفِ  بحثِ  هِی  چی!  تلویزیون  یعنی  کنن 

فرهنگِ ما خوبه   آیا  کردم کهجوری با خودم فکر میهمین

، یا فرهنگِ اینا  "شویا بگا یا گائیده"که لُپّ کالمش اینه که  

چون اگه گائیده بشی  نباس بذاری گائیده شی،  "گه  که می

 . "تقصیر خودته

خواستم پول فیلیپ رو بخورم! اما اون  من که نمی

گه مشکل تو، مشکل خودته و خودت باهاس حلّش کنی.  می

کنه. اما  بد مشکل کس دیگری رو مشکلِ خودش  ااون نمی

شه؟ اگه مشکل رفیقم مشکل من نباشه،  پس رفاقت چی می

چیز اینا برعکسه؟  مه آخه چرا ه  پس رفاقت یعنی چی دیگه؟

 نویسند و برو جلو. از همین بگیر که از چپ به راست می

دیگه! همینه  نخوای  پسره   بخوای  اون  حرف  یاد 

های خونواده گفت اینجا خیلی از وظیفه افتاده بودم که می

جوریه دیگه! این  و رفیقو جامعه و سیستم به عهده گرفته.

، من  جور موقعیتااینم از بهترین رفیق سوئدی من! تو  اینَ

نی خودم. آخه یه کار دوزاری که  وسراغ دوستای ایر  رَمنمی

یان و تا  ات بکنن، تا روز قیامت از رو کولِت پایین نمیواسه 

ت ری زیر دِینشون. اما فیلیپ اگه کاری واسه صور بِدَمِه می

ره.  بکنه بعدش دیگه هیچ انتظاری ازت نداره. اصأل یادش می

کردم اگه نه    و  تونستممیگه خُب  ییاری، م یادش هم که ب

 کردم. نمی

  جا خوابم بردتو همین فکرا بودم که همون خالصه  

با صدای زنگ در بیدار شدم. یعنی از جام    و بعد یه مرتبه

این آخه  بیپریدم.  درِجا  کسی  قبلی،  ن  خبر    .زنهمیآدمو 

این و  مالیدم  اونچشامو  و  کردم.  ور  نیگا   تلویزیونِ ورمو 

رو که دیدم تازه یه چیزایی یادم اومد. درو بازکردم.  شکسته 

خندید و سرشو جوری میدیدم اِه! این که باز فیلیپه! همین

و از  مندیگه کی هستم بابا!    توداد که یعنی  تکون تکون می

ش گفته که من دروغ  گفت ننهجلوی در کنار زد و اومد تو و  
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بودم، چون خیلی ساله که    م، اما ای کاش راس گفتهگفته 

 دیگه چیزی گیرش نیومده! 

میبی اینو  میغیرت  و  میگفت  و  خندید!  خندید 

تکون می با کی طرفه! میسرشو  ببین  یعنی  بینی  داد که 

 جون تو؟ اون باهاس تعجب کنه که با کی طرفه یا من؟ 

نمی که  من  میاما  چه  بگم!  اینو  از خواستم  دونم. 

یاره. خالصه کنم برات!  ف حرف مین، حرقدیم و ندیم گفته

ای بکنن و بابام  زنگ زدم به خونه و گفتم یه قرض و قوله

گرفتم،   حقوق  و  شد  که  برج  سر  منَم  کنن،  عمل  رو 

میواسه  پول  زدم.  شون  حرف  چقده  دیگه.  همین  فرستم. 

حاال دیگه باس برم سر کار. بیا اینَم کلید که اگه رفتی بیرون 

 اَمون خدا.بتونی بیای تو. به 
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 کیامرث باغبانی 

 
 آشور، مِمِت، آشور 

صدای آژیر بلند شد. میان خیابان ایستاد. آسمان را پایید.  

دید که هواپیما دور و بمب سرازیر شد. بی اختیار خود را  

خیابان انداخت. موج انفجار زمین را لرزاند.  کنار  در جوی  

دود و خاک که خوابید، بلند شد. صد متر دورتر کشته ها  

نقش زمین بودند. در همان حال گیجی به خود گفت که  

بود.   دیده  خود  به  نزدیک  را  مرگ  است.  مانده  اینجا  چرا 

از دستگیری و اعزام به جبهه هم   سرباز فراری بود، ترس 

 نجا دور شد.  داشت. زود از آ

شب به جویی به خانه دوستی رفت. تا نیمهشب برای چاره 

گذشت.   نوشیدن  و  گفت  و  برگشت،  گپ  وقت  دوست  به 

او را با موتور به خانه برساند. در بین راه به   تاپافشاری کرد 

او   دادند،  ایست  اگر  قرار شد که  تور گشت سپاه خوردند. 

پیاده شود و دوست بگریزد؛ چنین هم شد. به جرم مستی  

دستگیر شد. او را به بازداشتگاه بردند و در اتاقی کوچک با  

 دهها نفر دیگر تا صبح و زمان بازجویی زندانی کردند.  

از با   که  زد  می  فریاد  آشور  مستی،  پریدن  و  صبح  آمدن 

اقلیت مذهبی است و طبق قانون اجازه نوشیدن دارد. اما او  

هیچ مدرکی دال بر ادعای خود نداشت. همبندیهای شوخ 

و حسود دستهایش را گرفتند و شلوارش را پایین کشیدند.  

معلوم شد که ختنه نشده است! مدرکی معتبرتر از دودول 

رئه او در محکمه اسالمی نبود. بازجوی مسلمان به  برای تب

ناچار آشور را آزاد کرد، البته پس از ترساندن او و تفتیش و  

 تکاندن جیبهایش. 

به   با هم  بعد  روز  آشنایی مرزنشین داشت. چند  دوستش 

روستای مرزی رفتند و برنامه عبور از مرز گذاشته شد. قرار 

به آنکارا دریافت   بر این شد که هر وقت خبر رسیدن آشور

شد، دوست آشور مبلغ صدهزار تومان و سه کیسه گندم به  

 قاچاقچی بدهد.  

به  کشور،  دو  بین  آزادِ  منطقه  در  محلی  راهنمای  با  شب 

طرف مرز ترکیه به راه افتادند. نیمه شب به تور گشت افراد  

ها فقط قصد اخاذی  بسیج محلی افتادند. خوشبختانه جاش

انه زدن مشکل حل شد. در روستایی  داشتند که با کمی چ

چسبیده به مرز، راهنما او را به خانواده ای معرفی کرد و  

 خود برگشت. 

پسر جوان خانواده که قرار بود او را به آنطرف ببرد هر روز  

از یک هفته  اوضاع پاسگاه مرزی را بررسی می کرد. پس 

چندبار   پسرک  که  دید  می  آشور  شد.  حرکت  بر  قرار 

کفشهای او خیره شده بود. او پیش از هر اتفاق  بدجوری به 

ممکنی، کفشش را به پسرک بخشید و گالشهای کهنه او را 

به  آخرسر  و  شد  طی  ها  دره  و  کوهها  پوشید.  و  گرفت 

 روستایی در کشور ترکیه وارد شدند. 

پس از یکی دو روز استراحت قرار بود که پیاده چند روستا  

د به وان سفر کنند. آشور اما  و پاسگاه را دور بزنند تا بتوانن

کارت  تا  خواست  ترک  راهنمای  از  داشت.  دیگری  طرح 

شناسایی یک نفر که سنش به او بخورد را پیدا کند. با عوض  

کردن عکس کارت آشور به وحید تبدیل شد. با مینی بوس  

 به وان رسیدند. 

راهی آنکارا شدند.    "یو.ان."پس از چند روز برای ثبت نام در  

روی کرد و از اتوبوس بین راه آشور در نوشیدن زیادهدر کافه  

جا ماند. راهنما دیر متوجه شده بود و مجبور شد که برگردد  

و آشور را مست و آزاد و سرگردان در خیابان پیدا کند. آخر  

سر به آنکارا و جلوی اداره یوان رسیدند. آشور کلمه رمز را  

ر پول  راهنما  اولین  تا  داد  راهنما  آخرین  کند:  به  درفت  ا 

 »کلید به قفل رسانده شد!« 

بعد از گذشت چند ماه، آشور راه گذرانِ زندگی در ترکیه را  

پیدا کرد. خانه بزرگی اجاره کرد که هر اتاقش را موقت به  

کرد  داد. بدون گواهینامه رانندگی میچند پناهجو اجاره می

و گاهی هم معمولن در اواخر ماه، مست گرفتار پلیس می  

گذراند و فردا صبح با اجازه پاسبان  ب را در پاسگاه میشد. ش

کرد، به مغازه  نگهبان که البته او را جناب سروان خطاب می

رفت. از مغازه با یک بطری راکی و یک بسته سر کوچه می
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گشت که با کلید ماشین معاوضه می شد. شتر  سیگار برمی

 وقتها تا آخر ماه آینده.  دیدی، ندیدی! البته بیشتر

و   »سالم  از  کار  کم  کم  شد.  همسایه  دختر  عاشق  آشور 

پرسش و خنده« به بوس و کنار هم کشید. عزم خود را جزم  

بار   بابت یکی دو  این  از  پدر دختر صحبت کند.  با  تا  کرد 

بوسه ها خیلی شیرین اما طعم  از  کتک مفصلی خورد.  تر 

برابر   در  دختر  خانواده  آخرسر  بود.  لگد  و  مشت  تلخی 

 کوتاه آمدند تا دختر را به او بدهند.   سماجت او

رفت اما مشکل  تا اینجا همه کار بر وفق مراد آشور پیش می

بزرگ، تازه داشت مثل ماری از الی علفها بیرون می خزید.  

آشور تا آن روز خودش را به اسم وحید معرفی کرده بود تا  

از شر مسلمانان در امان بماند. ولی اگر مشکل همین بود 

شد راه حلی برایش یافت. اما رازی در میان بود که  که می  

 به زودی آشکار می شد و همه چیز را به هم می زد. 

آشور دوست ترکی داشت به نام یونس که هرچند مسلمان  

اما از اقلیت شیعه بود و همیشه این موضوع را از اکثریت 

می نگه  پنهان  سنی  همه جامعه  ترکها  اکثر  چون  داشت. 

رنگ شده بود  عه می پندارند، او با آشور یک ایرانیان را شی

بنابراین آشور از راز این دوست آگاه بود. آشور تصمیم گرفت  

تا در باره این سرِ مگو با دوست شیعه خود، یونس مشورت  

 جویی کند. و چاره

یونس گفت این که غصه ندارد. شانس تو زده است. این ده  

آمادهِ سفر کن.  ارزد. خودت را  گرم پوست ده هزار دالر می

پیش زادگاه من. پسر  به شهر  برویم  با هم  نماز مسجد  بیا 

محله، همکالسی دوران مدرسه من است. با او پیش پدرش  

 می رویم تا کارت روبراه شود.  

پیشنماز از این کار بسیار استقبال کرد و درجا یک پیراهن  

و کاله سفید به آشور هدیه داد. روز جمعه پس از نماز ظهر  

مسجد محله جشنی بر پا شد. مومنان مسلمان و خیرین در  

محله جمع شده بودند. پیشنماز آشور را روبروی خود نشاند  

و شهادتین را به او یاد داد و آشور با او تکرار کرد. بعد هم  

مَمَت شده    اسم جدید او اعالم شد. اکنون دیگر آشور ٌعرفاً 

س به  بود. صلوات جمعیت بلند شد. همه حاضرین در مجل

مرید   که  سفیدی  دستمال  در  را  پول  مقدار  خود  اندازه 

 مسجد می گرداند ریختند.  

یکی از حاضرین که دکتر جراح و کاندید نمایندگی در آن 

شهر بود قول داد که در کلنیک خود عمل ختنه ممت را  

مجانی انجام دهد. در آن جشن نزدیک چند میلیون لیر که  

یونس هم از طرف پیشنماز   جمع شده بود را به آشور دادند. 

کم آیین اسالم را به دوستش ممت یاد  مسئول شد تا کم

بدهد. به این ترتیب راز مگو برمال و مشکل حل شد. آشور،  

بخشید، ممت تازه فهمید وقتی بعضی مادران ایرانی  نه می

 پسرشان را »دودول طال« خطاب می کنند، یعنی چه!  

هفته بعد نوبت عمل ختنه رسید. یونس و ممت به کلنیک  

دکتر مراجعه کردند. دکتر به شوخی به ممت گفت: »من  

که میدانم تو چرا مسلمان شدی و حاضری که ختنه بشوی؛ 

برم«. ساعتی بعد ممت  ین را از ته میاگر برگشتی خودم ا

با یک شلوار کردی به پا در خیابان گشاد گشاد راه می رفت  

و البته خوشحال بود که با جیب ٌپر، جواز ازدواج با دختر 

 مسلمان را گرفته است. 

هنگام عقد پدر عروس رو به ممت کرد و گفت: »دختر من 

ارد«. ممت مثل جام بلور است تاب ضربه و آزار و اذیت ند

می   و  کنم  می  تمیزش  روز  هر  من  »باشد  داد:  پاسخ  هم 

گذارمش سر تاقچه!«. ازدواج به خوشی و خرمی برگزار شد.  

از آن روز به بعد کار ممت این شد که صبح زود برود نان  

وقتی   هم  عصرها  خانه.  بیاورد  و  بخرد  پاچه  کله  و  داغ 

او با دو    کشاورزان با بیل و داس برای کار به باغ می رفتند 

بالش همراهشان راهی می شد تا زیر درختان استراحت    تا

زندگی ممت آرام و بر وفق مراد می گذشت تا اینکه     کند.

به   ترک    فکرممت  خانواده  افتاد.  سوم  کشور  به  مهاجرت 

حاضر نبودند که دخترشان را با او به کشور دیگر بفرستند. 

شد تا اینکه  تر  رابطه ممت با همسر ترکش روز به روز سست 

به کلی از هم گسست. حال که ممت آزاد شده بود. پیگیر  

 کار مهاجرت از ترکیه شد. 

اقلیت   از »یوان«، عضو  برای پذیرش گرفتن  در آن دوران 

مذهبی بودن کافی بود. اما آشور به تور هموطن عزیزی که 

واردهای  های دیگر زندگی را با شیادی از قبَلِ تازهمثل خیلی

برای ناآشنا می   بسیار  و منت  فراوان  مزد  با  افتاد.  گذراند 

ای نوشته شد. اداره یوان هم که کیس  آشور کیس پیچیده

 را کپی پرونده پناهجوی دیگری دید آشور را رد کرد.  
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یوان   مسئولین  از  یکی  به  صادقانه  آشور  تا  گذشت  مدتی 

او دروغ  راعتراف ک د که همه موارد نوشته شده در کیس 

این   است.  به طور بوده  و  پذیرش گرفت  یوان  از  آشور  بار 

رسمی در لیست پناهجویان قرار داده شد تا به کشور ثالث  

 فرستاده شود. 

با هی مصاحبه  نگذشت که وقت  او  أ چیزی  به  امریکایی  ت 

داده شد. روز موعد آشور با آرایش و پیرایش تمام، گرانترین 

  ترین کراوتکت و شلواری را که خریده بود پوشید و شیک

ت امریکایی شتافت. در اتاق  أ را به گردن بست و به دیدار هی

امریکایی با غرور و نخوت نشسته   یمالقات، پیرزن و پیرمرد

بودند و با حرکتی نه چندان مودبانه به آشور اشاره کردند 

که بنشیند. این برخورد ناخوشایند، کت و شلوار را بر تن  

آن دو    آشور مثل پوست خشکیده درخت کرد. پرسش های

وات شیک به گردنش مثل  اپیر به نظر آشور بیربط آمد و کر

با   و  بلند شد  بود،  تمام شده  بود. صبرش  دار شده  طناب 

توهین و تحقیر به آنها از آنجا خارج شد. در خیابان، کراوات 

را باز کرد و دور انداخت، دکمه های یخه پیراهن را باز کرد  

 میخانه پناه برد.  و کتش را روی دوش انداخت و به اولین

برنامه مصاحبه برای مهاجرت به استرالیا و هلند هم بهتر از 

تاریخ  اوایل  غرور آشوری  امریکا نشد. طبع سرکش آشور، 

آورد. او  بشر را داشت. این بود که برخورد از باال را تاب نمی

هیچ خدایی را بنده نبود. اما دنیا بزرگتر از آن بود که کشور 

 در خود جای نداده باشد. کوچک فنالند را 

از پدر بزرگ آشور بود.  کشور کوچک فنالند کمی جوانتر 

از اینرو مجبور  . فنالند می خواست عضو اتحادیه اروپا بشود

به   اعتماد  بار ضعف  این  انگار  بپذیرد.  پناهنده  تا  بود  شده 

ت فنالندی در برابر روح سرکش  أ گر هینفس سنتی مصاحبه

پذیر آشور  آورد.  کم  در  آشور  را  آرامی  زندگی  تا  شد  فته 

 فنالند از سر گیرد.  

فنالند   به  رفتن  از  را  او  تا  کردند  کوشش  آشور  بستگان 

بازدارند. قول دادند تا او را به امریکا ببرند. اما با یک حساب  

سرانگشتی، آشور بهتر دید که به فنالند برود. چون با رفتن  

سر کار  به نزدیک خانواده، می بایست نصحیت گوش کند،  

برود و تشکیل خانواده بدهد. و صد البته هیچکدام از اینها  

 خواست او نبود. 

به دنبال آرامش بدون دردسرِ ناسازگاری با دیگران به فنالند  

ماندن در   بود و خودش. در دوره سی سالهِ  رفت. خودش 

فنالند، سه روز هم برای کسی کار نکرد. البته او برای حل  

خو خاص  روش  مشکلی  با  هر  که  بار  یک  داشت.  را  دش 

صاحبخانه بر سر دیر شدن پرداخت اجاره خانه درگیر شده  

بود. صاحبخانه تلفنی آشور را تهدید کرده بود که با پلیس  

میمی خیابان  به  خانه  از  را  وسایلش  و  با  آید  آشور  ریزد. 

پلیس   با  همراه  است  بهتر  که  بود  داده  پاسخ  خونسردی 

ص بیاوری.  هم  را  سادهآمبوالنس  فنالندی  با  احبخانه  دل 

تعجب پرسیده بود که آمبوالنس دیگر برای چه؟ آشور پاسخ 

داده بود که اگر اینجا بیایی و پلیس را خبر کنی تا مرا ببرد،  

حتمن آمبوالنس هم باید خبر شود تا الشه تو را ببرد! البته 

این ماجرا و بسیار ماجراهای دیگر تا به امروز ختم به خیر  

 . شده است

بٌر   فنالندیها  از  طیفی  با  خوب  خیلی  ابتدا  همان  از  آشور 

خورد و جور در آمد. خوش نوشی، خوش مشربی، بی خیالی  

و البته کم سخنی و گزیده گویی آشور، به طبع فنالندیها  

آموخت.  آنان  از  را  فنالندی  ای  محاوره  زبان  بود.  سازگار 

ت  خیلی زود دوست دختر پیدا کرد و البته خوب یاد گرف

که چگونه تجدید فراش کند و به سوی رابطه با دختر دیگر 

 برود.  

پس از گذشت سالها، آشور احساس می کرد که یک حفره 

بزرگ در زندگی و وجودش هست. دیگر دلش به هیچ چیز 

خوش نمی شد. به یاد دیار کودکی و جوانی می خوابید و  

  خواب همه خوبیها و بدیهای وطن را می دید. یاری مجازی، 

عشقی حقیقی را در او برانگیخت. به وطن برگشت و پیوند  

همسری بست. اکنون »کبوتر دوبرجه« ای است که گاهی  

در سفر و گاهی در حضر است. یک بار در روز سفرش به  

می که  دوستانش  فنالند  وطن،  به  آخرسر  او  دانستند 

را  برمی دزد«  »روپه  نوزدهمی  سده  ترانه  برایش  گردد 

 خواندند.  

 

(rosvo-roope - tapio rautavaara) 

 اگر جام شرابم پر کنی باز

 بگویم قصه ای با نغمه ساز

 ترانه »روپه دزد« شادیش کم 
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 ولی بهتر بود از هرچه آواز

 

 سرایم ماجرای دزد دریا 

 به دزدی رَد پای »روپه« پیدا

 ولی هر جا که پا بنهاد آن یل  

 هزاران دل به او گردید شیدا 

 

 با حٌسن و هنر بود جوانتر بود 

 به کار خویش شاگرد پدر بود 

 بشد عاشق به بانویی، شبی دید 

 که آن دختر به دامان دگر بود 

 

 خیانت دید روپه شد دل آزار 

 برفت و گشت دزد مردم آزار

 اگرچه قصه اش قرنی کهن شد  

 همه مردم ز کار او خبردار 

 

 کنار« است؛به یادش هر زن »بالتیک

 ل شرار  استزنان »شهر پتر« در د

 به کوککوال بَرِ شاخاب فنالند 

 در فرار است روپهکسی از دزد

 

 شبی دوشیزه ای از »تالینا« بود 

 با روپه خورد و نوشید و بیاسود

 به یادش هست بودش آتش دل 

 و از سیگار روپه بر هوا دود 

 

 زن »اوالند« دل از غم همی سوخت

 که از دیدار روپه عشق آموخت

 کرد پیراهنش رابشست و خشک 

 و دل با دکمه بر پیراهنش دوخت 

 

 سزای خود، به فنالند آمد و دید 

 بان شد کنار رود خسبیدکَلَک

 خیانتکار بیوه همسرش گشت

 کم پای دارش رفت، نومید  و کم 
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 ناصر زراعتی 

 
 نامه یا صد زخم زخم

دهه پیش، »بوفِ کور«ش  به احترامِ صادق هدایت که چند  

 را چنین آغاز کرد:

هایی هست که مثلِ خوره روح را در انزوا »در زندگی، زخم

 تراشد.« خورَد و میو تنهایی می

ها را با  قدر آنها آنهایی هست که بعضیدر زندگی، زخم

می هیچلذّت  که  نمیخارانند  التیام  زخمگاه  و  تر  یابند 

 شوند. می

زخم زندگی،  آنهای*در  برخی  که  دائماً در  ی هست  را  ها 

کشند  دهند، به رُخِ این و آن میمَعرَضِ دیدِ دیگران قرار می

 بالند. شان، بر خود میسببِ داشتن و به

هایی هست که در واقع، سرمایة هستیِ  *در زندگی، زخم

 ها هستند. بعضی

زخم زندگی،  کارشان  *در  به  کاری  اگر  که  هست  هایی 

 یابند.خود بهبود میاثرِ مُرورِ زمان، خودبه  نداشته باشید، بر

زخم زندگی،  نیستند. در  هایی هست که خوب *در  شدنی 

 نتیجه، همان بهتر که آدمیزاد یاد بگیرد باهاشان کنار بیاید.

ها را  هایی هست که هیچ لزومی ندارد آن*در زندگی، زخم

 کسِ دیگر. نه به پزشکانِ متخصص نشان داد، نه به هیچ

زخم زندگی،  وجودشان  *در  از  دیگران  تا  که  هایی هست 

آوَرَند به طرفِ  شوند، نمکدان در دست، هجوم میباخبر می

 صاحبِ زخم!

زخم زندگی،  پزشکانِ  *در  تخصصِ  که  هست  هایی 

 هاست!تر کردنِ آن متخصص فقط زخم

زخم زندگی،  بیابند،  *در  اگر  هم  التیام  که  هست  هایی 

ها را یادآوری خواهد ُعمر، سوزش و دردِ آن اثرشان تا آخرِ  

 کرد!

زخم زندگی،  »گدایی«  *در  دردِ  به  فقط  که  هست  هایی 

رو، و  خورند تا صاحبِ زخم بنشیند کنارِ دیوار، تو پیادهمی

 ها را به نمایش بگذارد:  آن 

 ـ به منِ عاجزِ زخمدار کمک کنید!

زخم زندگی،  زِبَردست*در  ها ترین گریمورهایی هست که 

آن بتوانند  ندارد  امکان  در  هم  کنند.  بازسازی  عیناً  را  ها 

آن  نمایشِ  خیرِ  از  یا  ناچارند  محترم  فیلمسازانِ  ها  نتیجه، 

در   بازی  برایِ  کنند  پیدا  واقعی  زخمدارِ  یک  یا  بگذرند، 

 فیلمشان.

ها را »نامرئی«  توان آن هایی هست که می*در زندگی، زخم

 ترند! یِ »مرئی« بسیار زخمهانامید، ولی اتفاقاً از زخم

زخم زندگی،  خنجر« *در  »زخمِ  به  که  هست  هایی 

 گویند: »زِکی!« می

هایی هست که صاحبِ زخم هیچ نقشی *در زندگی، زخم

 ها نداشته است. در ایجادِ آن

هایی هست که موجدشان خودِ  و برعکش، در زندگی، زخم

 زخمدار بوده است و بَس. 

زخم زندگی،  نریزند  هایی هست  *در  نمک  دیگران  تا  که 

 ها، بهبود نخواهند یافت. رویِ آن 

هایی هست که شباهتِ غریبی دارند به *در زندگی، زخم

 آیند. آن بُتِ عیّار: هر لحظه، به رنگی درمی

التیام می*در زندگی، زخم یابند، بر  هایی هست که وقتی 

 افزایند.  زخم می زیبایی و وِجاهتِ صاحبِ

همین منظور هایی هست که بعضی بهزخمو نیز در زندگی،  

شود: یا  کنند، امّا از بداقبالی، برعکس میها را ایجاد میآن 

نمیهیچ خوب  صاحبِ  گاه  شدند،  خوب  هم  اگر  یا  شوند، 

 کنند. تر میزخم را زشت 

هایی هست که اگر نبودند، چیزی به اسمِ *در زندگی، زخم

 شد. »چَسبِ زخم« اختراع نمی

با  هایی هست که خیلیزندگی، زخم*در   ها دوست دارند 

 ها عکسِ یادگاری بگیرند. آن 

زخم زندگی،  به*در  بعضی  آنهایی هست که  از سَببِ  ها، 

 افتند.  اوجِ عزّت به حَضیضِ ذلّت فرومی
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کمکِ  هایی هست که برخی بهو برعکس، در زندگی، زخم

 سانند.  رها، خود را از حَضیضِ ذلّت به اوجِ عزّت میآن 

ها را پنهان  هایی هست که هر قَدر هم آن*در زندگی، زخم

 شوند. کنید، باز دیده می

باز  *در زندگی، زخم تنهایی، سر  هایی هست که فقط در 

 کنند. می

زخم زندگی،  مَرهَم*در  تنها  که  هست  شان  هایی 

 بیوتیکی است به نامِ »عشق«. آنتی

 .نفرتهایی هست زاییدة کینه و *در زندگی، زخم

ها را  هایی هست که میکروبِ حسادت آن *در زندگی، زخم

 کند. چرکین می

زخم زندگی،  هرچه *در  تواناییِ  موجبِ  که  هست  هایی 

 شوند. ترِ زخمدار میبیش

ها پس از بهبود، تازه  هایی هست که مدّت*در زندگی، زخم

 شود.دردشان آغاز می

ها، از پیشِ آنزخم  هایی هست که سیاه*در زندگی، زخم

 برف هم سفیدتر است.

هایی هست که زخمِ جُذام در مقایسه با  *در زندگی، زخم

 ست الهی. ها، موهبتیآن 

زخم زندگی،  به*در  چون  که  هست  بعضی  هایی  دستِ 

 تر است.  دوستان زده شده، سوزش و دردشان خیلی بیش

ها را  هایی هست که چون دشمنان آن و نیز در زندگی، زخم

 توان تحمّلشان کرد. تر میاند، سادهآورده وارد

زخم زندگی،  عدّه*در  که  هست  حسرتِ هایی  ای 

 خورند.شان را مینداشتن

کنند در  ها فکر میهایی هست که بعضی*در زندگی، زخم

 نظیرند. عالَم بی

ای غیر از نمک، فلفل  هایی هست که عدّه*در زندگی، زخم

 پاشند. ها میهم رویِ آن

شوند  هایی هست که فقط وقتی خوب میزندگی، زخم*در  

 که صاحبِ زخم از دنیا برود. 

زخم زندگی،  آثارِ *در  آفرینشِ  سرچشمة  که  هایی هست 

 هستند. ارزشمندِ فرهنگی/ هنری/ ادبی 

هایی هست که هنوز هیچ مَرهَمی برایِ *در زندگی، زخم

 مُداوایشان پیدا نشده است. 

زخم زندگی،  که*در  هست  خودشان   هایی  از  خودشان 

 کنند. تغذیه می

یابند،  هایی هست که خیلی زود التیام می*در زندگی، زخم

 کنند. گذرد که دوباره و چندباره سر بازمیامّا چیزی نمی

زخم زندگی،  ایجاد *در  ُغربت  در  فقط  که  هست  هایی 

 شوند. می

 هایی هست که تنها مرهمشان اشک است. *در زندگی، زخم

ها دوست دارند  هایی هست که بعضیزندگی، زخمو نیز در 

آن شب،  و  شست روز  اشک  با  را  اگرچه ها  بدهند؛  وشو 

 تر اثری ندارد.  دانند جُز سوزشِ بیشمی

هایی هست که تا اشکِ صاحبِ  و همچنین در زندگی، زخم

 افتد. زخم جاری نشود، او به صرافتِ مداوایشان نمی

ئی غریب  نبودند، شیهایی هست که اگر  *در زندگی، زخم

 شد. به نامِ »اشکدان« هرگز اختراع نمی

هایی هست زاییدة نداری و برعکس، در  *در زندگی، زخم

 هایی هست نتیجة دارایی. زندگی، زخم

زخم زندگی،  بی*در  که  هست  موجدِ  هایی  احتیاطی 

 هاست.  آن 

هایی هست که احتیاطِ بیش از و برعکس، در زندگی، زخم

 کند. را ایجاد میها اندازه آن

ها را  توان آندرستی میهایی هست که به*در زندگی، زخم

 هایِ خانوادگی« نامید. »زخم 

زخم زندگی،  رویِ *در  از  فقط  که  هست  هایی 

 آیند. وجود میوهمچشمی بهچشم

هایی هست که تنها هنگامِ جوانی ایجاد  *در زندگی، زخم

 شوند.  می

سالی  هست که در میان هایی طور که در زندگی، زخمهمان

 آیند.  وجود میبه

زخم زندگی،  در  البته  دورانِ و  خاصِ  هست  هم  هایی 

 سالخوردگی.

زخم زندگی،  به*در  با  هایی هست  باید  که  قدری کوچک 

 ها را دید، امّا دردشان زیاد است.  بین آنذرّه

هایی هست بسیار بزرگ که دردِ  و برعکس، در زندگی، زخم

 چندانی ندارند. 

زخم زندگی،  کودکانة  *در  »بیماریِ  نتیجة  هست  هایی 

 رَوی«. چپ 
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زخم زندگی،  در  که  است  مُسَلَم  نشانة  و  هست  هم  هایی 

 رَوی«.»مرضِ بزرگساالنة راست 

دلیل  هایی هست که هر چندی یک بار، بی*در زندگی، زخم

سروکلّه بادلیل،  میو  پیدا  هم  شان  خاکی  هیچ  و  شود 

 ریخت.شود بر سرشان نمی

چکان، چشم  ها، خونهایی هست که سال*در زندگی، زخم

شود  اند که گاهی پیداشان میبه راهِ نوازشِ دستانی مهربان

 و گاهی نه. 

هایی هست که تا نسیمِ لبخندی شیرین *در زندگی، زخم

 یابند. ها نَوَزَد، التیام نمیبر آن

ها  توان آن وَجه نمیهیچهایی هست که به*در زندگی، زخم

 را برایِ کسی توصیف کرد یا توضیح داد!  

ما   جملة  این  که  نیست  پوشیده  تیزهوش  خوانندة  )بر 

نوعی، همان حرفِ استادِ محترم جنابِ آقایِ مرحومِ صادق  به

هدایت است که ما برایِ الپوشانیِ این »سرقتِ ادبی«، فقط  

 ایم.( چند واژه را تغییر داده

زخم زندگی،  هس*در  اکنون،  هایی  ما  نبودند،  اگر  که  ت 

داستانِ بلندِ زیبا و خواندنیِ »بوفِ کور« را نداشتیم. حاال،  

 کاری به دیگرآثارِ جنابِ آقایِ استاد صادق هدایت نداریم. 

هایی هست که برخالفِ شعر و ادبیات و  *در زندگی، زخم

پدیدههنر و دیگر مقوله هایِ هستی، »نو« و »کهنه« ها و 

شان به یک اندازه مایة  »زخم«اند و تازه و کهنه ندارند: فقط  

 سوزش است و درد و آزار.

کار بُردنِ شکلِ  هایی هست که اکثرِ اُدبا به*در زندگی، زخم

دانند، گروهی جایز و  جمعِ فعل را در موردشان نادرست می

به این چیزها فکر نمیعدّه کنند. ولی ما ـ در  ای هم اصالً 

ها،  ایم برایِ آن دانم چرا ترجیح دادهنامه« ـ نمیاین »زخم 

 شکلِ »جمع« صَرف کنیم!ها را بهها، فعلدر همة وضعیّت

که »اسم«اند، امّا ما  هایی هست که با آن*در زندگی، زخم

ایم ـ برخالفِ قواعدِ دستورِ زبانِ شیرینِ به خود اجازه داده

آن  از  ـ  )بهفارسی  تفضیلی«  »اسمِ  »صفتِ  ها  تقلیدِ 

این به  توجه  با  بسازیم؛  می تفضیلی«(  »نثر«  و  که  نویسیم 

توانیم به خودمان اجازه و حق بدهیم  بهانة »شعر«، نمیبه

هر بالیی که دلمان خواست سرِ این زبانِ مظلومِ مادرمُرده  

مان هم باقی باشد و توقع  دربیاوریم و تازه، دو قورت و نیم

 نه بخوانند!داشته باشیم ما را »سعدی« و »حافظِ« زما

هایی هست که ما هرچه فکر کردیم چطور *در زندگی، زخم

آن  )بهاز  عالی«  »اسمِ  بسازیم  ها  عالی«(  »صفتِ  از  تقلید 

مان به جایی قد نداد. در  ترین«(، عقل)مثالً بنویسیم »زخم

 نتیجه، منصرف شدیم. 

هایی هست که ما هرچه فکر *و سرانجام، در زندگی، زخم

ر بخواهیم چیزی در موردشان بنویسیم،  کردیم، دیدیم اگ

جایش  آید )اگرچه، تا همینمان تکراری از آب درمیحرف

هم چند بار پشیمان شدیم چرا از اوّل خواستیم اَدایِ مرحومِ  

تا   صد  کنیم  مجبور  را  خود  و  درآوریم  را  زاکانی  ُعبیدِ 

نامه« بنویسیم که هرچه هم تالش کردیم باز نشد و  »زخم 

معنا از آب معنا که ـ کمشان خُنک و ـ اگر نه بیهانیز خیلی

نامه« را جا، این »زخم دهیم همیندرآمدند.( لذا، ترجیح می

را مضحکة خوانندگانِ   این خود  از  بیش  رسانده،  پایان  به 

محترم و آیندگان نسازیم. و البته که بر خوانندگانِ تیزهوشِ 

نکتهنکته و  نکتهبین  و  مُبرهنیاب  و  واضح  است که    سنج 

هاـ  حتّا با احتسابِ همین آخریـ  صد تا نشدند و شدند  این

 شصت و هشت تا...  

  1۳91فروردینِ 

 گوتنبرگِ سوئد
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 ادوارد لویی

 
 " چه کسی پدرم را کشت"

، داستان مردی سرسخت "چه کسی پدرم را کشت"

هیچ  –است   که  کوچکی  پسر  نبودم، داستان  گاه 

 داستان زندگی پدرم.

 خانی برگردان اعظم نوراهلل

ادوارد لویی نویسنده دو رمان است. دو کتاب پیشین وی،  

و  " ادی،  خشونت"پایان  ترجمه   ۳0به    "داستان  زبان 

نویسندگان نسل خویش اند و او را یکی از مشهورترین شده

 اند. کرده

  "چه کسی پدرم را کشت"ترجمه زیر بخش پایانی کتاب  

است. در این کتاب لویی لحظات کلیدی در زندگی پدرش  

شان را. های رابطهها و گسست کند و عطوفترا کاوش می

نویسنده حرارت  با  کتاب  بیاین  متمرکز  عدالتی  ای 

پسری   شفقت  با  و  نحوی  دوستاجتماعی،  به  داشتنی، 

طبقه،   مردانگی،  پیرامون  مسایل  به  درخشان 

 پردازد.  گراستیزی، شرم و فقر اجتماعی میجنسهم

 

  

 چه کسی پدرم را کشت

هنوز آن سال را به یاد دارم، چون که هنوز   –  2000سال  

خورد، دکوراسیون آغاز هزاره دوم در تمام خانه به چشم می

چراغانی رنگی،  نقاشیکاغذهای  بچهها،  از گانههای  که  ای 

روی  و  بودم  آورده  و  مدرسه  سال  طالیی  حروف  با  شان 

 کردند. ی خوشی را آرزو میهزاره

نگاه کن، بابا، یک  "فقط من و تو در آشپزخانه بودیم. گفتم:  
شکلکی درآوردم و زبانم را بیرون آوردم. قبالً    "آدم فضایی!

توانستی جلوی نمیوقت ندیده بودم این قدر بخندی.  هیچ

آمد، روی صورت قرمزت،  ات باال نمیخودت را بگیری، نفس

خندیدی که شکلک  هایت روان بود. چنان شدید میاشک 

هم اما  کردم،  قطع  میرا  که  چنان  بلند  چنان  خندیدی، 

پایان ادامه  ترسیدم دیگر هرگز این خنده قطع نشود و بی

خندی، و تو بین  ییابد، تا آخر دنیا. پرسیدم چرا این قدر م

ای  ترین بچهتو پدرسوخته "ی خنده جواب دادی،  دو حمله 
ای مثل تو  دانم چطوری توانستم بچههستی که دیدم. نمی

بنابراین تصمیم گرفتم همراه تو بخندم. هر    ".درست کنم

شکم بسیار  دو،  بسیار  مدتی  هم  با  و  بودیم  گرفته  را  مان 

 طوالنی خندیدیم. 

شر کارخانه  در  میمشکل  کار  که  جایی  شد،  کردی.  وع 

تعریف کردم: یک   "پایان ادی"موضوع را در اولین داستانم 

روز بعدازظهر از کارخانه به ما تلفن شد و گفته شد یک چیز  

ات خرد شده است، ی پشتسنگین رویت افتاده است. مهره

ها نخواهی توانست راه له شده است. به ما گفته شد که سال

 توانی راه بروی. بروی، اگر اصال ب

بیهفته ناالن  اول  بودی.  های  افتاده  رختخواب  در  حرکت 

توانستی جیغ بکشی.  توانستی حرف بزنی. فقط میدیگر نمی

شب بود.  درد  میاز  بیداری  درد  از  جیغ  ها  و  شدی 

توانست وجود خودش را تحمل کشیدی. بدنت دیگر نمیمی

کوچک حتا  حرکت،  هر  ماهیچهکند.  حرکتی،  ای  هترین 

کرد. به خاطر درد و از طریق درد به وجود  ویران را بیدار می

 بردی. بدنت پی می

و سپس دوباره توانستی حرف بزنی. اوایل فقط تقاضای غذا  

های  کردی، با گذشت زمان توانستی جمله یا نوشیدنی می

زبان آوری، تمناهایت  بلندتری بگویی، خواسته  بر  را  هایت 

خشم  نمیرا،  را  دردت  جای  زبان،  را.  روراست  ات  گرفت. 

 گاه قطع نشد.  باشیم. درد دیگر هیچ

زندگی تمام  دیدنکسالت  با  فراگرفت.  را  فهمیدم  ات  ات، 

می سختکسالت  در تواند  حتا  باشد.  چیزی  هر  از  تر 

آدماردوگاه میهای  آدم  فکرش  سوزی  شود.  کسل  تواند 

شارلوت "گوید،  * همین را می"ایمره کرتس"عجیب است:  

می"دلبو را  همین  اردوگاه**  در  حتا  وجود گوید،  با  ها 
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بد عذابی  مرگ،  تشنگی،  کورهگرسنگی،  مرگ،  از  های  تر 

اتاق آدم اعدامسوزی،  گاز،  سگهای  صحرایی،  های  های 

آماده دریدن زندانیان، سرما، گرما، و خاک در دهان، زبان  

مثل چوب خشک در دهان محروم از آب، مغزی که به نظر 

کار،  می هم  باز  و  کار  است،  شده  جمجمه خشک  در  آید 

همیشگی، با  شپش و ساس، با وجود گال و اسهال، تشنگی  

ی چیزهایی که نشمردم، همیشه ها و همهوجود همه این 

بود   کسالت  برای  واقعه  –جا  هیچانتظارِ  که  روی  ای  گاه 

 نخواهد داد یا بسیار دیر روی خواهد داد. 

بیدار می  صبح  روشن کردن سیگار،  زود  با  همراه  و  شدی 

کردی. من در اتاق بغلی بودم، دود و  تلویزیون را روشن می

میس رانده  من  سوی  به  همروصدا  و  شد،  دود  چون 

آدم بودنت.  دوستسروصدای  که  میهایی  نامیدی،  ات 

آمدند، تا با تو آبجو بنوشند و تلویزیون ها پیش ما میغروب

رفتی، اما بیشتر ها میتماشا کنند، گاهی هم تو به دیدن آن 

خانه میوقت به خاطر درد کمرت در  به خاطر  ها  ماندی، 

ات زیر بار شکستهات در کارخانه، کمر درهمرد شدهکمر خ

اجباریزندگی خودخواسته ی  زندگی  نه  آن ات،  بلکه  ات، 

هیچ که  که زندگی  چرا  نبود  تو  مال  نبود،  تو  مال  وقت 

وقت نتوانستی زندگی خودت را زندگی کنی، چرا که  هیچ

زندگی حاشیه  این  در  همه  خاطر  به  کردی...  زندگی  ات 

خان در  میچیزها  آن ه  معموالً  و  به  ماندی،  که  بودند  ها 

می نمیسراغت  اینآمدند،  زیاد  آنتوانستی  بروی،  ور  ور 

 کرد. ات زیادی درد میبدنت

که  200۶  مارسدر   شیراک،  ژاک  دولت  سال   12، 

اش، خاویر برتراند، اعالم  جمهور بود، و وزیر بهداشترئیس

را دکردند که دولت هزینه از داروها  یگر تقبل  ی بسیاری 

کند، از جمله بسیاری از داروهای ضد سوءهاضمه را. از  نمی

دراز آن  روز  تمام  باید  کاری  سانحه  از  بعد  که  جایی 

کشیدی و غذایت مناسب نبود، همیشه دچار سوءهاضمه می

ای پرداختی، هزینهبودی. حاال باید خودت پول داروها را می

ک و خاویر شد. ژاک شیراتر میکه پرداختش هر روز سخت 

 ات را تباه کردند. راند روده برت

 شود؟ ها، از این افراد نامی برده نمیچرا در زندگینامه

نامزد ریاست جمهوری، 200۷  در سال نیکال سارکوزی،   ،

که   کرد  آغاز  افرادی  علیه  را    "بگیرانکمک"کارزاری 

دزدیدند، چرا  نامید و از نظر او پول جامعه فرانسه را میمی

ن کار  داد:  میکه  توضیح  او  ببینید،  کردند.  کارگران... 
ماه  کمک آخر  در  بکنند،  کاری  که  این  بدون  بگیران 
گفت، اگر کار  در واقع به تو می  شان بهتر از شماست.وضع

بی سیمون  نکنی،  زبان  به  هستی،  زیادی  دزدی،  مصرفی، 

غذاحرام نمیدوبوار،   را  تو  او  نداشت  کنی.  حق  شناخت. 

این تو  نمیگدرباره  را  تو  کند:  فکر  چنین ونه  شناخت. 

 تر کرد. تحقیرهایی از سوی طبقه حاکم کمرت را خم 

، دولت نیکال سارکوزی و همدستش، مارتین  2009در سال   

تأمین   جایگزین  را  دولتی  بیکاری  حقوق  حداقل  هیرش، 

بودی   اجتماعی  کمک  دریافت  مستحق  تو  کرد.  اجتماعی 

تقال از تأمین اجتماعی توانستی کار کنی. انچون دیگر نمی 

فعاالنه  به حداقل حقوق بیکاری، قرار بود بیکاران را وادارد  
بگردند کار  دنبال  تحت  به  دولت  زمان  آن  از  واقعیت  در   .

ات  فشار قرارت داد تا دوباره کار کنی، به رغم سالمتی ویران

از  یکی  اگر  بود.  آورده  کارخانه سرت  که  بالیی  رغم  به  و 

پذیرفتی، بهتر است بگویم، یکی  ار را نمیپیشنهادات اداره ک

شد.   ات قطع میاز کارهای اجباری را، حداقل حقوق بیکاری

شد کارهای بدنی سنگین  تنها کارهایی که به تو پیشنهاد می

کیلومتر با ما فاصله داشت، آن    40در شهر بزرگی بود که  

وقت. فقط پول بنزین رفت و برگشت ماهی سیصد  هم نیمه

شد. بعد از مدتی واداشته شدی رفتگری در شهری  یورو می

دیگر را بپذیری، با ماهی هفتصد یورو، در حالی که تمام روز 

تا آشغالباید خم و راست می را جمع شدی  های دیگران 

خم و راست بشوی با آن که کمرت داغان بود. نیکال    –کنی  

 سارکوزی و هیرش کمرت را شکستند.

 فهمیدی که سیاست برایت حکم مرگ و زندگی را دارد. 

ی لوازم مدرسه به فقیرترین  یک بار در پاییز به کمک هزینه

مدرسه    -ها  خانواده کیف  و  یورو   100تقریباً    –دفترچه 

درآورده بودی، در اتاق نشیمن  اضافه شد. از خوشحالی بال 

و ما شش نفری سوار ماشین    " ریم کنار دریا!می"داد زدی:  

شدیم  نفرهپنج مثل    –مان  نشستم،  عقب  صندوق  در  من 

 گروگانی در یک داستان جاسوسی، که کیف کردم. 

 تمام روز برای ما مثل یک جشن بود.

ای  وقت خانوادهدر میان کسانی که همه چیز داشتند، هیچ

ام که کنار دریا بروند تا یک تصمیم سیاسی را جشن ا ندیدهر
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دهد. این  شان نمیبگیرند، چرا که سیاست تغییری در وضع

پاریس   در  تو  از  دور  که  شد  آشکار  من  بر  وقتی  موضوع 

کردم: طبقه حاکم شاید از یک دولت دست چپی زندگی می

ناله و شکاست کند، طبقه حاکم شاید از یک دولت دست  

ها مشکل ی ناله و شکایت کند، اما هیچ دولتی برای آنراست

گاه کمرشان  آورد، هیچ دولتی هیچسوءهاضمه به وجود نمی

نمی آنرا  دولتی  هیچ  برنمیشکند،  را  دریا  ها  کنار  انگیزد 

آن   بروند. زندگی  نمیسیاست  تغییر  را  حداقل  ها  یا  دهد 

یین  ها سیاست را تعچنین عجیب است: آنبسیار اندک. هم

شان ندارد.  کنند، گرچه سیاست تأثیر چندانی در زندگیمی

  شناختیمسئله زیباییبرای طبقه حاکم سیاست در کل یک  

برای خودبینی، جهان آفرینی.  بینی، شخصیت است: روشی 

 ی مرگ و زندگی بود.برای ما مسئله

مریم الخمری، وزیر کار دولت فرانسوا هوالند،    201۶اوت  در  

مان والس، نخستبا حمایت  تصویب  وئل  به  را  قانونی  وزیر، 

نامیدند. این قانون کارفرمایان را  می  "قانون کار"رساند که  

ها  تر اخراج کنند و آن شان را راحتساخت کارکنانقادر می

ساخت ساعات کار هفتگی را چند ساعت بیش از  را قادر می

 حد مجاز در قانون کار افزایش دهند. 

را   تو  که  بود، کارفرمایی  کرده  استخدام  رفتگر  عنوان  به 

می بیشاکنون  ساعت  چند  کند  مجبورت  در  توانست  تر 

تر روی جارو  هفته کار کنی و کمرت را چند ساعت بیش

ات، خم کنی. وضع امروز تو، مشکل حرکتی و تنفسی اکنون

توانی بدون کمک دستگاه زنده بمانی، حاصل  این که نمی

ر و  کارخانه،  در  تکراری  و  حرکات  ساعت خم  وزی هشت 

خیابان کردن  جارو  برای  شدن،  جمعراست  و  کردن  ها 

 های دیگران است.آشغال

 هوالند، والس و الخمری هوا را از تو گرفتند. 

 بریم؟ ها نمیگاه نامی از آنچرا این هیچ

اتحادیه  201۷مه    2۷ عضو  دو  فرانسه  در  شهری  در   .–  

وسط یک خیابان شلوغ به امانوئل ماکرون،    –شرت بر تن  تی

می شکایت  جمهور،  زدن رئیس  حرف  نحوه  از  شان کنند. 

آید که در  اند. همچنین به نظر میمعلوم است که عصبانی

میرنج پاسخ  تحقیر  با  ماکرون  با  "دهد:  اند.  شما 
خواهد کت  ترسانید. کسی که میتان مرا نمیهایشرتتی

هایی را که پول  او آن  "رود کار کند.و شلوار بپوشد، باید ب

بی  عنوان  به  ندارند،  شلوار  و  کت  بیخرید  مصرف،  ارزش، 

خط خشن   –دهد  کند. او مرز را به تو نشان میتنبل رد می

می  – شلوار  و  کت  که  کسانی  که  بین  کسانی  و  پوشند 

پوشند، بین حاکمان و محکومان، بین کسانی  شرت میتی

ه پول ندارند، بین داراها و ندارها.  که پول دارند و کسانی ک

تر  این نوع تحقیر توسط طبقه حاکم، کمرت را باز هم خم

 کند. می

فرانسویان  201۷سپتامبر   ماکرون  امانوئل  را    "تنبلی". 

می اصالحاتمحکوم  او،  نظر  از  که  مسدود  کند  را  اش 

دانستی که افرادی مثل تو آماج این کنند. تو همیشه میمی

توانند کار کنند چرا که دور از کسانی که نمی  کلمه هستند،

توانند کار  کنند، کسانی که نمیشهرهای بزرگ زندگی می

بیرون  آموزشی  سیستم  از  زود  خیلی  که  چرا  کنند،  پیدا 

غیردیپلمه شدند،  نمیانداخته  دیگر  که  کار  هایی  توانند 

کنند، چرا که کار در کارخانه کمرشان را خرد کرده است.  

نشیند  توصیف رئیسی که تمام روز در دفترش میما برای  

می دستور  اطرافیانش  به  کلمه  و  کار    تنبلدهد،  به  را 

هیچنمی نمیبریم.  چیزی  چنین  کوچک گاه  وقتی  گوییم. 

، چرا من تنبل نیستمگفتی  وار میبودم، تو همیشه وسواس 

می است، که  آویخته  سرت  باالی  تحقیری  چنین  دانستی 

 ستی دورش کنی. خوامثل جنی که می

تنبل   بودی که  مغرور  تو  ندارد:  غروری وجود  بدون شرم، 

نیستی، چرا که شرمنده بودی یکی از افرادی هستی که این  

،  تنبلتواند در موردت به کار رود. برای تو کلمه  کلمه می

یک تهدید است، یک تحقیر. چنین تحقیری از سوی طبقه 

می را  کمرت  دوباره  کسانحاکم  شاید  این  شکند.  که  ی 

می را  میکلمات  یا  را  خوانند  شده  یاد  اسامی  شنوند، 

اند، اما دقیقاً به  ها را به فراموشی سپردهنشناسند. شاید آن

جا از آنان نام ببرم،  خواهم در این همین دلیل است که می

شان به رسمیت گاه جنایتچرا که قاتالنی هستند که هیچ

نامی یا  به خاطر گمشناخته نشده است. قاتالنی هستند که 

گریخته رسوایی  از  نمینسیان  ناماند.  این  به  گذارم  ها 

خواهم که اکنون و برای همیشه فراموشی سپرده شوند. می

و در   و در همه جا شناخته شوند، در الئوس، در سیبری 

آن آمریکا،  در  کنگو،  در  اقیانوسچین،  هر  سوی  در  ها، 

 ای، در هر کشوری.قاره
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 شود؟چیز در نهایت به فراموشی سپرده می  آیا همیشه همه

ناممی این  همانخواهم  فراموش ها  که  قدر  شوند  ناشدنی 

یا  نام تیرز***، ریچارد سوم شکسپیر،  آدولف  هایی مانند 

 جک ریپر. 

 ها در تاریخ حک شوند. خواهم این نامبه عنوان انتقام می

فرانسویان 201۷آوت   فقیرترین  درآمد  از  ماکرون  دولت   .

کند. او از سوبسیدی که به فرانسویان  یورو کم می  5اهانه م

یورو کم    5شان را بپردازند،  کند اجاره خانهفقیر کمک می

اعالم  می دولت  بعد،  روز  دو  یکی  یا  روز،  همان  در  کند. 

میمی کم  فرانسویان  داراترین  ثروت  بر  مالیات  شود.  کند 

زه  کند فقرا زیادی دارند و ثروتمندان به اندادولت فکر می

یورو    5دهد، ماهی  کافی ندارند. دولت ماکرون توضیح می

ها این جمالت ها هیچ خبر ندارند. آنپول زیادی نیست. آن

می اعالم  را  امانوئل  تبهکارانه  ندارند.  خبر  چون  کنند، 

 رباید. ات میات را از سفره ماکرون نان

برتراند،   سارکوزی،  هیرش،  الخمری،  هوالند،  ماکرون، 

قصه نامشیراک.  این  تو  رنج  قصهی  دارد.  خود  بر  را  ی  ها 

ی این افرادی است که یکی پس از دیگری  زندگی تو قصه

را می تو قصهرسند. قصهحسابت  نامی جسم  این  هایی  ی 

ی آیند تا تو را نابود کنند. قصهاست که پشت سر هم می

 است علیه تاریخچه سیاست. جرمیجسم تو اعالم

* 

ای. ما  ای. آدم دیگری شدهتغییر کردهتو در چند سال آخر 

خیلی با هم حرف زدیم. از خودمان گفتیم. به تو گفتم چقدر  

ات،  ات از سکوت آمد، از سختی وقتی بچه بودم از تو بدم می

اتفاقاتی که قبالً تعریف کردم، و تو گوش کردی. و من به 

ها  گفتی که مشکل فرانسه خارجیتو گوش کردم. قبالً می

گرایان هستند و اکنون تو از نژادپرستی فرانسه سجنو هم

از مردی بگویم که با او زندگی  کنی. میانتقاد می خواهی 

دهی.  خری و به این و آن هدیه میهایم را میکنم. کتابمی

ها  گوید بچهتو یک روزه عوض شدی. یکی از دوستانم می

 دهند نه برعکس.  والدین را تغییر می

ات کردند، نخواهد گذاشت آدمی  ا با جسمهچه که آن اما آن

 ای.  را آشکار سازی که شده

ات کنم،  ماه گذشته، که به دیدنت آمدم، قبل از آن که ترک

داریپرسیدی،   سروکار  سیاست  با  هنوز  از  آیا  منظورت  ؟ 

سال اولی بود که به دبیرستان رفتم، وقتی که   هنوزکلمه  

کردیم،  دعوا میبه یک گروه چپ افراطی پیوسته بودم و ما 

ترسیدی سر و کارم به پلیس و دادگاه بیافتد. چون  چون می

کردم. جواب  های غیر مجاز شرکت میدر خیلی از تظاهرات 

سه یا چهار ثانیه مرا تماشا    "تر از گذشته.آره، بیش"دادم:  

کنم چیزی که الزم  خوبه، خوبه، فکر می"کردی، و گفتی:  

 "است.داریم یک انقالب درست و حسابی 

 زیرنویس: 

  *-  Imre Kertesz  (2016  -  1929  ،نویسنده مجار ،)

سال   در  ادبیات  نوبل  جایزه  بازماندگان  2002برنده  از   ،

هولوکاست اردوگاه موضوعات  به  آثارش  در  او  نازی.  های 

 پردازد. می

  ** -  Scharlotte Delbo( ،1985  -  191۳  نویسنده )

علت   به  که  آشویتس  اردگاه  بازماندگان  از  و  فرانسوی 

 فرانسه زندانی شده بود. عضویت در جبهه مقاومت 

  *** -  Adolphe thiers از سیاستمداران فرانسه در ،

سده نوزدهم. از جمله کارهای وی سرکوب کمون پاریس  

 بود.

 

 

 

 

 
 

 نقش خنده و طنز در غلبه بر ترس

امروزه دیگر ثابت شده که خنده و شوخ طبعی می تواند استرس را  

بیه شده است: بخشی  کاهش دهد. مکانیسم این تاثیر در مغز انسان تع

مرکز  "که در واقع مانند نوعی    "آمیگدال    "در مغز وجود دارد به نام  

عمل می کند. همان جائی که خاستگاه واکنش    "واکنش به فوریت ها

های تیپیک انسان هنگام ترس است. این واکنش ها سه مرحله دارد:  

و  ( flight ) ، فرار کردن( freeze ) جا خوردن و میخکوب شدن

ناحیه آمیگدال   .( fight ) رزمیدن با خطر مواجه می شویم،  وقتی 

یابد،   می  افزایش  ها  ماهیچه  خون  گردش  شود،  می  فعال  بسیار 

هورمون های کورتیزول و آدرنالین به مقدار زیاد ترشح می گردد و به  

این ترتیب بدن آماده مقابله می شود. بدیهی است، در چنین وضعیتی،  

به تواند  نمی  و    انسان  استرس  هرچه  و  کند.  فکر  آرامش  و  درستی 

واکنش مغز به آن شدیدتر باشد به همان نسبت فکر کردن نیز دشوارتر  

می شود. درست در چنین وضعیتی است که نقش مفید طنز آشکار  

می شود. زیرا، می تواند مرکز آمیگدال را آرام نموده و از این راه امکان  

سبب نیست که در حرفه های پر  اندیشیدن متناسب را پدیدآورد. بی 

آن،   امثال  و  ها  پلیس، خلبانی جنگنده  نشانی،  آتش  مانند  استرس 

رفتار افراد در شرایط دشوار و پر استرس، اغلب به نوعی طنز تلخ و  

  .کلمات زمخت خنده دار آمیخته است

 ابراهیم محجوبی 
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 )نویسندة مراکشی(   محّمد َمراِبط 

 
 دو رفیق زیِر باران 

 ها«( )از مجموعه داستاِن »َبنگی 

 ترجمة ناصر زراعتی 
 

هاشان در بازار، کناِر هم  َفرید و منصور دو رفیق بودند که دّکه 

علف   داشتند  دوست  دو  هر  بخورند.  بود.  َبنگ  و  کنند  دود 

خانه به  کنند.  زندگی  هم  با  گرفتند  تصمیم  خاطر  ای  همین 

ای حصیر، میزی  اتاقه برایِ خودشان پیدا کرده بودند. تّکه َتک 

کوچک، یک قفسه، یک قابلمه و منقلی برنجی داشتند. تو یک  

کردند. نفری یک ُتشک و یک پتو  قوطیِ حلبی، چای َدم می 

 داشتند. هم براِی خودشان  

یک شِب بارانِی اواسِط زمستان، گوشتِ بّره و ِبِه مبسوطی  

روِی   کشیدند  دراز  طاقباز  سیر،  و  ُپر  شکمِ  با  بعد،  خوردند. 

هاشان را بار زدند و بنا کردند به دود کردنِ  هاشان و چپق تشک 

 که فرید بلند شد رفت یک لوله بنگ آَورد. علف؛ تا آن 

به  می باران  وزشِ شّدت  و  می بارید  را  خانه  باد  لرزاند.   

زدند  طور که َبنگ گاز می زمانی طوالنی نشستند و همان مّدت 

باران گوش سپردند. سرآخر،  و می  جویدند، به صداِی ریزشِ 

هاشان را بستند و  منصور چراغ را خاموش کرد و هر دو چشم 

 راهِ سفر به عاَلِم َهَپروت را در پیش گرفتند. 

دایش بلندتر. اتاق تاریِک تاریک  بارِش باران تندتر شد و ص 

قدری شدید بود که فرید را از جایی  بود. صداِی ریزِش باران به 

 که رفته بود برگرداند. 

 منصور گفت: »رفیق! بارون نیس.« 

 ـ بارون نیس؟ پس چیه؟ 

 ـ آبه. 

 فرید خندید. 

 منصور َدَمغ شد: 

ـ خنده نداره. بارون با آب فرق داره ُخب. بارون بارونه و آب  

 ریزه رو سقف، آبه. م که داره می آب. اینی 

نمی  بخوابم. شبا  کم  یه  باس  تونم حرف  فرید گفت: »من 

 بزنم.« 

 منصور گفت: »تو بودی که شروع کردی.« 

بودند. طوفان شدیدتر شد. منصور به پشت   هر دو ساکت 

چکید. دراز کشید. تقریبًا خوابش ُبرده بود که قطرهای از سقف  

چکید. یک قطره مستقیم افتاد اّولش، باران قطره قطره می 

قطره  چکیدِن  بعد،  کمی  چپش.  چشِم  پلِک  شّدت    ها رویِ 

قطره  می گرفت.  پخش  باران  و  هایِ  پلکش  روِی  شدند 

به  فرومی  برود  ریختند رویِ صورت و گردنش. سعی کرد باز 

قطره  ریزشِ  اّما  َهَپروت،  همان عاَلمِ  را  او  و  ها  خشک  طور 

 که باالخره صدا زد: داشته بود؛ تا آن حرکت، روِی ُتشک نگه بی 

 ـ فرید! 

 ای کرد. فرید ناله 

بذار اون  ُقربونت، بیا سرم رو یه کم  َورتر. آب داره  ـ فرید! 

 تو چشام.   ره می 

 فرید دوباره نالید. 

 منصور پرسید: »چته؟« 

گیره.  ـ یه موش رو بالِش منه. داره هِی گوشم رو گاز می 

 توتی اون چوبدستی رو َورداری بزنیش ِبره؟ می 

بی  همچنان  آهی  منصور  بود.  کشیده  دراز  آرام  و  حرکت 

چکه رو صورتم.« و  جور داره می کشید و گفت: »بارون همین 

 که خوابش ُبرد.   چیزی نگذشت 

وقتی موش باالخره نرمة گوشِ فرید را محکم گاز گرفت، او  

دستش را تکان داد و آن را از خود دور کرد. بعد، او هم خوابش  

 ُبرد. 
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 مجید نفیسی 

 
 

در    یجادو شاعر  پانزده  از  شعر  پانزده  شعر: 

 د یتبع

 

جادو  :ادداشتی شعر,  گزستییقدرت  دو  در   ی نهی. 

جادو را در آثار ده شاعر کهن و ده    نیا  یهاگذشته, نمونه

خواند نو  ا  میشاعر  دنباله  نکیو  از   یدر  شعر  پانزده   آن, 

 . میخوانیرا م دیدر تبع ی رانیشاعر ا پانزده 

ا اِ  یشاعران, همشهر  نیسرآمد    یتل سلطان من 

اصفهان ژاله  به  حکومت   یمشهور  سقوط  از  پس  که  است 

آذربا  یورشه یپ  شورو   با  همراه  جانیدر  به    ی همسرش 

  ، آورده شده  نجایکه ا  یدر شعر  1۳۳9. او در سال  ختیگر

خود که چون او در آن سالها مجبور به ترک وطن   ارانیاز  

  ی. شاداب وجدکندیم   ادی   "پرندگان مهاجر"اند بعنوان  شده

لطفعل با همسرش  انگلستان همراه  در    یخنج  یکه سالها 

بوده در    یس یبیب  ویراد  ی بخش فارس  نده یساز و گوبرنامه

داشته سپس در   یگرام  غربت  آغاز شعرش مقدم نوروز را در

که    یکس"شعر    یندهیبا فروغ فرخزاد سرا  ی ذهن  ییگفتگو

شعر   امبریکه چگونه پ   دهدینشان م  "ستین  یچکسیمثل ه

مردم   یبرا   یزیمرگ چ  و  یرانیجز و  ،فروغ, پس از ظهور

  یدر شعرش با زبان  یاسد  نایاست. م  اوردهیبه ارمغان ن  رانیا

نشانه  یتغزل ترانه  یکه  بر  ب  ییسراتسلطش  از   پروایاست 

  انیدیما تبع  انیخود را در م  که  دیگویسخن م  یی"جاکشها"

زده نورجا  پرتو  در    عالیاند.  خود  کار  دفتر  از  شعرش  در 

گذشته در   ی زندگ ادیکه در آن,   دی گویآنجلس سخن ملس

است.    ختهیآمدر مهاجرت درهم  ی زندگ  یدادهایتهران با رو

خود    ی دیدر سوئد نوم  اتینوبل ادب  ی مساعد عضو آکادم  الیژ

ا انسان  سرخوردگ  یرانیاز  با  پ   شی را  انسان  نوع    وندیاز 

  "زیگرمعنا"  یکه به شعرها  یزبان   با  زپوری. بتول عزدهد یم

ا داخل  در  م  رانیمرسوم  از  زندیپهلو    " آقا  د یکار  یکجا", 

سدیگویم کمانگ"شاعر    ،ییکسرا  اوشی.  عضو   "ریآرش  و 

مرگ آرمان    " باور" شعر    در ایران    حزب توده  یمرکز  تهیکم

رو تبع  ش یاهایو  در  نم   دیرا    یو حسن هنرمند  کندیباور 

ژ  "ینیزم  یهامائده"مترجم   پار  دیآندره  را   ،س یدر  خود 

ب و  رضاندیبیم  پناهیآواره  در  "  یسندهینو  یبراهن  .  طال 

آمده, در    ورکیویدان شاه به ناز زن  یکه پس از آزاد  "مس

 رباران ینوشته هنوز هم کابوس ت  1۳55که در سال    یشعر

 .ندیبیو شکنجه را م

دلتنگ زادگاهش دامغان در    "هاییا یدر"شاعر    یی ایرو  دالهی

بازگشت به  یدیتبع  کیاست و چون    ریکو  یه یحاش , غم 

  یکه در آستانه  "یسحور " شاعر    رزازادهیوطن دارد. نعمت م

ستا  انقالب بود  ینیخم  ش یدر  گفته  در    نکیا  ،شعر 

خم"مرگنامه" قساوت  از  هاد  دیگویم  ینیاش    یو 

  کندیم  رزواندوهبار آ  یبا طنز  "آقااصغر "  ریسردب  یخرسند

الزا به  تلخ  دچار  مریکه  تا  تبع  یهایشود  و  را   دیانقالب 

اسماع   کسرهی کند.   ی جزوه"  ریسردب  عالی نور  لیفراموش 

  آمد یم  دیبه تبع  مایکه با هواپ   آوردیم   ادیرا ب  یزمان  "شعر

  کند یحمل م  دیکه او را به تبع  یدر قطار  سرفراز  و جالل

سرزم مردگان  م  نیاشباح  را  سرانجامندیبیخود  رضا    ،. 

از   . دیگویم  ییغبرا  زری و هادی  اش از  در چکامه  یمقصد

  یاصفهان   الیژ  ،ییکسرا  اوشی, سه تن سندگانیگو  نیا  انیم

  2022و  2007, 1996 ی در سالها بیبه ترت ی و رضا براهن

شهرها ون یو  یدر  لندن  حسن   تورنتو  ,  و  درگذشتند 

 زد.   یدست به خودکش  سیدر پار  2002در سال    یهنرمند

از کار شاعران   یگرید  یهاباز هم نمونه  ، ندهیآ  یهانهیدر گز

 .خواند میرا خواه دیدر تبع

ا  یردآورکه در گ  یبرادرم مهد  از به من   نهیگز  نیاشعار 

  نترنت یا یاشعار از رو نیا از یبخشکمک کرد سپاسگزارم. 

  لطف  فیاسد س  رامساعد    ال یشعر ژمتن   است.    گرفته شده 

 کرد.  پیاصل کتاب تا  یآنرا از رو ، با اجازه شاعر، کرده

  دووستیبونه اوت دوهزار یسینف دیمج 
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 ژاله اصفهانی -1
 لندن(  138۶آذر  ۷ -اصفهان 1300)

 
 پرندگان مهاجر

 

 خموش  غروب  این در ،پرندگان مهاجر

 کوه یقله به انداخته تن ،که ابر تیره

 شما شتابزده راهی کجا هستید؟ 

 .گروهگروه  و تکتک ،کشیده پر به افق

* 
 چه شد که روی نمودید بر دیار دگر؟

 چه شد که از چمن آشنا سفر کردید؟ 

 ؟ ید مگر چه درد و شکنجی در آشیان دید

 های دورتر کردید؟ که عزم دشت و دمن

* 
 شمار آیا؟ در این سفر که خطر داشت بی

 ؟ز کاروان شما هیچ کس شهید شده است

 در این سفر که شما را امید بدرقه کرد

 ؟دلی ز رنج ره دور ناامید شده است

* 
 چرا به سردی دی ترک آشیان کردید؟ 

 ؟برای لذت کوتاه گرمی تنتان

 ؟ سوخت ای میو یا درون شما را شراره

 ی خورشید جان روشنتان؟که بود تشنه

* 
 پرندگان مهاجر ، دلم به تشویش است

 که عمر این سفر دورتان دراز شود

 ون شما به باغ باد بهار آید و بد

 شکوفه های درختان سیب باز شود

* 

 فقط تالش پر از شور می دهد امکان

 که با بوسه شادی بر آشیانه زنید 

 میان نغمه مستانه پرستوها 

 .شما هم از ته دل بانگ شادمانه زنید

* 
 به دوش روح چه سنگینی دل آزاری است 

 خیال آنکه رهی نیست در پس بن بست

 بزرگبرای مردم رهرو در این جهان 

 .هزار ره رهائی و روشنایی هست

1۳۳9 

 

 شهاب وجدی -2
 شیراز( 131۶)

 
 ته مانده ی بهار

 
 کوچه هامان را

 به استقبال کدام نوروز

 آب و جارو کرده ایم 

 و خانه هامان را

 به استقبال کدام عید 

 خانه تکانی؟ 

 
 دلم می گیرد 

 وقتی که گلها 

 از خاک باغچه سر می کشند

 و درد تلخ مرا

 میان باغ رنگارنگ در 

 .جایی نیست

 
 در صفهای جیره بندی

 بین مردمی در انتظار نان 

 .خمپاره قسمت می کنند 

https://www.hakimaneha.ir/sheerno/zhaheh/4524-zhaleh4.html
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 هر روز می آید 

 هر روز آن صدای هولناک می آید 

 و مثل کوپن های جیره بندی 

 همه را با بخشندگی 

 .در حادثه سهیم می کند 

 در کوچه ها 

 به جای بوی بید مشک بهاران کودکیم

 و بوی سنبل

 که بر می خاست از سفره هفت سین

 .بوی سوختگی ایمانهای منفجرشده می آید

 برخیز و ببین

 که میدان محمدیه را

 چگونه با آتشبار موشک

 قسمت کرده اند 

 و چگونه

 ویرانی و وحشت را 

 ازمیدان محمدیه تا تجریش 

 قسمت کرده اند 

 و چگونه

 هر کس سهمی از اشک دارد

 .همانگونه که برای نان

 
 نده ی بهار را به من بسپارته ما

 تا با آخرین قطره های بارانش 

 غبار را از صورت چروکیده ی میدانهای شهر

 بزدایم  

 چرا نمی بینی

 که زمان فراز فواره نزدیک است

 
 1979ششم ژوئیه ،  1۳67  فروردین 

 

 

 

 

 

 

 مینا اسدی   -۳
 ساری(   1۳22)اسفند 

  

 هاجاکش

 جاکش ها 

 کنند در میان ما جا سازی می 

 " جاسوس"

 در میان ما 

 جاکش ها 

 جا به جا 

 .جاسازی می کنند

 غیر قانونی نیست

 " نوستالژی"

 "مرمر "به یاد روزهای عرق خوری در 

 " یکافه نادر "

 ی قوام السلطنه "ریویرا"

 خاطرات مدرسه 

 دانشگاه 

 کارخانه

 روزنامه

 همکالسی

 همکار

 روی یک نیمکت

 در یک اداره

 دور یک میز

 منقل گرد یک 

 در یک زمین ورزش

 جاکش ها 

 نبوده ها را عکاسی می کنند 

 نمی شناسی 

 ندیده ای

 بوده ای اما 
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 در پسِ پشت ِ خاطره ی 

 قماربازی

 کالشی 

 پشت هم اندازی

 نمی شناسی 

 نمی شناسی اشان 

 کافه هایی که تو بیاد نمی آوری

 گیالس هایی که هرگز باال نبرده ای

 همکالسی هایی که هرگز ندیده ای

 " کار" ل ما، با ما می گویند مث

 " تضاد"مثل ما، با ما می گویند 

 " کارگر"مثل ما ، با ما می گویند 

 " کارخانه"می گویند 

 " کار فرما "

 . مثل ما

 مشت هایشان را گره می کنند 

 و می گویند 

 همه ی آن چیز هایی را که ما می گوییم 

 دست مان را می فشارند 

ـ   ـ محکم 

 " رفیق "

 می خوانند   و همراه ما سرود

 « ..…………تنها ما توده ی جهانیم»

 " ما"می گویند 

 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

 جور است جنس شان 

 !کم نمی آورند

 جاکش ها 

 همه چیز را 

 .در میان ما جاسازی کرده اند 

 استکهلم - آپریل دوهزار و چهار

 

 عال پرتو نوری -4
 تهران(  1۳27)آبان 

  

 سلسله بر دست در برج اقبال

 

 پنج صبح در هفته، پنجاه هفته در سال 

 کند ها طلوع میدر آینه اتوبوس  خورشید

 خانة قدیمی عدالتدر  وهر روز

 بر روی میزی کوچک 

 در انتظار من است گلدانی از بنفشه صحرایی 

 فارسی - یک جلد فرهنگِ انگلیسی 

 مقداری خرده ریز، تَلی از احضاریه

 ها.امانِ تلفنعدالتی گیج و زنگ بی

  
 دیوارة اتاقکم پونز خورده بر

 کارت پستالی از شاخه گلی سپید، در متنی سیاه؛ 

 عشق میان حروف پشتش(. )وِلْوِلة 

 سمتی دیگر، تصویری از مایا آنجلو، احمد شاملو، 

 ها، و برگردانِ شعری عاشقانه از پاز. وینقشه فری 
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 شودهای سرگردان، در ماشین کپی تکثیر میپرونده

 ترین الفاظ.های زبانم در رگِ بیگانهتپشو دل

 

 هر غروب، در بازگشت به خانه

 - در لس آنجلس   - ماگیرِ روزهای گم شدهپی

 بندم و از پلیس گشتراه، بر عابرین می

 گیرمسراغ زنی را می

 که در برج اقبال، سلسله بر دست داشت.

 

 گیر صدای عاشق را در خانه، ماشین پیام

 پراکَنَد؛ ها، میصد سال به از این سال آرزوی با

 کند. هایم برگ سوختة یاس را سیراب میاشک 

 ها ها و شالل لباستابوآن گاه، گردشی در ک

 خواندن، نوشتن، پختن

 تایپ کردن، شستن، ساییدن 

 دانه زدن؛بافتنِ خاطرات، جُو

 تار به تار، دانه به دانه 

 یکی از رو، یکی از زیر

 یک رَج، سرخابی، یک رَج به رنگ اندوه. 

 شودو شب که می

 تا رخوت عادت، جانم را نپوساند 

 زیردرخش ماه 

 شکافم از هم میکهنه را  هایبافه

 پوشی زرٌین ام را با تنو هوشیاری

 کنم. فردا می روانة
 میالدی  2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ژیال مساعد -5
 تهران(  132۷)

 
 انسان

 خواهد دیگر دلم نمی

 روزنامه بخوانم

 اند آور شدهکلمات رعب

 مرگ از سطرهای افقی و عمودی آویزان است 

 تاج سر بزرگان 

 است از اسکناس ساخته شده 

 و پیراهنشان از پوست تن فقرا

 

 خواهد روزنامه بخوانمدیگر دلم نمی

 جهان بیل بزرگی به دست گرفته 

 کند گور خود را حفر می

 گوییم و ما چنان به هم دروغ می

 ار که حقیقتی هرگز وجود نداشته گان

 زنیم فربهان را باد می

 تا در عرق خود غرق نشوند 

 کنیم میصدای رادیو را بلند 

 تا ناله آنان را  

 که دوایشان در جیب ماست نشنویم

 شرفانیم ما بی

 شرفانیم بی

 بندیم چشممان را می

 برند وقتی برادرمان را سر می

 درند مادرمان را شکم می

 فروشند و خواهرمان را می

 چهار قرن است 

 که از آغوش ناامن سنی حنفی 

 گری گریختیم به دامن سختگیر و کوردل شیعی

 آموز جهل شویمدستتا 
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 خودآزارانی 

 نادانیم نادانیم نادانیم 

 خوریمغم حسین را می

 و نوزادمان را

 گذاریمبر سر راه می

 پندار نیک خود را 

 کنیمبا توهم برادری و برابری عوض می

 دانیم و به زبانی که نمی

 کنیمدعا می

 خوریمقسم می

 کنیم توبه می

 

 روزنامه بخوانمخواهد دیگر دلم نمی

 رختخوابم را 

 بر پشت بام کدام سیاره بیندازم

 تا ناله بشری بیدارم نکند 

 ماه مادر را ببین 

 که گوش ستارگان را 

 کند سوراخ می

 ها را گوشواره کنند.تا سرنوشت انسان

 خواهد دچار نسیان شوم دلم می

 و به یاد نیاورم که بشر

 تر شده است.ای قسیاز هر جنبنده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بتول عزیزپور  -۶
 مسجد سلیمان(  1۳۳2)

 
  

 کجای کارید آقا

 کجای کارید آقا 

 پوست من از چشم های شما بافته نشده 

 که حرف های شما را بپوشد

 ، پاک شود هی رنگ شود

 پاک شود، رنگ شود

 چقدر آینه را این رو و آن رو می کنید

 گذشته را این چنین نمی شویند

 توان نشستمیپای هر فصلی 

 و کتابی 

 زند که موی خدا را شانه می

 ورق زد

 ورق زد و بَست

 بَست و نشست

 ها پای همه ی فصل

 و با جنگ میکروبی خدا حافظی کرد

 در را قفل می زنید 

 دیوار را باال می برید 

 دروازه

 که دست در دست نسیم دارد

 با تشرهای شما بسته نمی شود 

 ! کجای کارید

 بینم که خواب دیدماصالً خواب نمی 

 البته درخت هم عبور خواهد کرد

 تاناز چشم های سیمانی

 و تا دلتان بخواهد 

 از حافظه ی شما دورتر خواهد رفت
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 شکنید؟ بال ریشه را می

 دانه پرواز خواهد کرد

 توانید صدایتان را باال ببرید چقدر می

 ساعت صفر

 نشانیِ شما را

 .زُدود   ها خواهداز تقویم همین روز

  
 

 سیاوش کسرایی  -۷
 ( وین  1۳74بهمن   19 –  اصفهان  1۳05اسفند  5)

 

 باور   
 

 کند دل من مرگ خویش راباور نمی

 کنمنه من این یقین را باور نمی نه،

 های زندگیتا همدم من است نفس

 کنممن با خیال مرگ دمی سر نمی

 شود؟خاشاک می آخر چگونه گل خس و

 نونهالآخر چگونه اینهمه رویای 

 نگشوده گل هنوز

 ننشسته در بهار 

 شودخاک می پژمرد به جان من و می

 هاستدر من چه وعده

 در من چه هجرهاست 

 شب ها به دعا مانده روز ودر من چه دست

 شود؟اینها چه می

 شمار آخر چگونه اینهمه عشاق بی

 آواره از دیار

 صدا یکروز بی

 شوندها همه خاموش میراهدر کوره

 باور کنم که دخترکان سفیدبخت 

 نامراد وصل و بی

 ها ها وکنار دریچهباالی بام

 شوند پوش میسیه ظار یار،تانچشم

 شود به گورباور کنم که عشق نهان می

 خاک ش زاآنکه سرکشد گل عصیانیبی

 باور کنم که دل 

 تپدروزی نمی

 دروغ هراسناک ین دروغ،ا نفرین بر

 شعر منکشد به ساحل آینده پل می

 ندکن تا رهروان سرخوشی از آن گذر

 ها ها ودستپیغام من به بوسه لب

 کند پرواز می

 باشد که عاشقان به چنین پیک آشتی

 یکره نظر کنند 

 هاستدست ها ودر کاوش پیاپی لب

 کاین نقش آدمی 

 بر لوحه زمان 

 شود جاوید می

 وار ما این ذره ذره گرمی خاموش

 گمان بی یکروز

 شودخورشید می جایی و ز زندسر می

 م اتا دوست داری

 دوست دارمت تا

 مهر  چکد زتا اشک ما به گونه هم می

 تا هست در زمانه یکی جان دوستدار

 تواند کی مرگ می

 روزگار؟ یاد نام مرا بروبد از

 اد ببسیار گل که از کف من برده است 

 اما من غمین

 کنم نمی های یاد کس را پرپرگل

 عزیزی رامن مرگ هیچ 

 کنم باور نمی

 ریزد عاقبتمی 

 یکروز برگ من 

 شودیکروز چشم من هم در خواب می

 را گریزی نیست  یزین خواب چشم هیچکس
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 اما درون باغ

 .همواره عطر باور من در هوا پر است

 

 حسن هنرمندی -8
 پاریس(  1۳81شهریور  26 -طالقان 1۳07)فروردین 

 
 

 آواره 

 

 هم بشکند قفس ه  همچون پرنده ای که ب

 ره جسته ام بسوی افقهای دوردست

 پاریس ! من بسوی تو آیم زراه دور 

 با توسه ای زرنج و غم شکست

 فرسود جانم ازاین تنگنای شوم

 آنجا نوید زندگی تازه میدهند 

 زنگ مالل از دل عشاق می برند 

 در جام عشق باده باندازه میدهند 

 شب ، چادر سیاه فرو می کشد ز روی

 ر لبان افق نوشخند روز بشکفته ب

 وان شعله ها که دردل تاریکی ام دوید 

 بار دگر شراره زند گرم و سینه سوز

 من دوستار پرتو خورشید روشنم

 چون سایه میدوم همه دنبال آفتاب

 دیریست شرق مانده به تاریکی سیاه 

 زین پس بسوی غرب شتاب آورم ، شتاب

 مادر ، گذشتم از تو و بگذر زمن ، که من

 ختم زخویش و بمرد آرزو مر ا بگری

 آن رهنورد خانه بدوشم که سرنوشت

 در خوابگاه گور کند جستجو مرا 

 رضا براهنی  -9
 ( تورنتو 1401فروردین  5 - تبریز 1۳14آذر  21)

 
1 

 تا اینکه سر به کوه و بیابان گذاشتم

 به تبعید گردن نهادم 

 و بدینجا آمدم 

 شناسندم که نمی

 با باری از حسرت 

 عمری در پشت سرم سراسر خاکستر و 

 و دیدگان درونم یکسر 

 تر

 دشنامت دهم آیا 

 یا 

 نفرینت کنم

 های عالم رایا که گلوله

 بر جگرگاهت سرریز کنم 

 یا نُه نفر پیدا کنم 

 گیوه به پا و تفنگ به دست

 و باال سرشان

 سگمردی شوشکه به مشت

 و به کنار دیواری بایستم

 و بگذارم تیربارانم کنند 

 ینکه فراق را پذیرا شدم تا ا

 از افق انس

 ای روشنـ با رنگ کاشی سرمه

 و حروفی به رنگ ماهی و ماه 

 رانده شدم 

 و به شقاوت آسمانی یکسر بیگانه

 تن در دادم 

 و سال در سال نخفتم 

 غافل از اینکه اینجا را 
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 چندان فرقی با آنجا نیست

 دستی پلید در قفسم نشانده، 

 چرخاندم می

 تکاند  دستی که درخت را

 و عزیزانم را به خاک نشاند 

 چینددشمنم توطئه می

 زند و دوستم از حسد نمک بر زخمم می

 و آسمان چنان باژگونه جهنمی است

 که ستارگانش را

 انگار

 اند در همان بهشت زهرای خودمان چال کرده

 با باری از حسرت 

 و عمری در پشت سرم سراسر خاکستر 

 ایچون خرمن تازه سوخته 

 که

 باران دودش را هنوز نخوابانده باشد  نم نم

 بادبان کشیدم و بدینجا آمدم 

 و تبعید و فراق را پذیرا شدم 

 و صال برداشتم 

 تا تاریکی را رسوا کنم

 و سکوت را سرافکنده نگه دارم

 و تازه اگه دشمنت به حق فریاد می زند: 

 مرگ بر تو! 

 گوید: نمی دانم چرا دوستم بناحق می

 آخه شاعر هم شد آدم 

 عراشو بدین زیر بغلش ش

 تا بره گورشو گم کنه 

 و در همین جاست که من 

 کنم پسرم را بر کف دستم بلند می

 ی شیرین عروسان ـ ـ چون خُنچه 

 تا از آن باال نگاه کند و ببیند 

 که پدرش چه تنهاست

 گویم روم رازم را به رود میو می

2 

 گذرد ( سرطانی از جگرگاهم می1“هادسن” )

 های اژدها رهها همچون مهپل

 ها در کنار رود و کرجی

 نشسته در یخ

 ها بی حرکتو کشتی

 و قطار که سوتش را

 دهد درست از بیخ شاهرگ آدم سر می

 و آسمان شهرش یک جوری 

 که انگار 

 االنه از هوا به جای ساندویچ 

 نارنجک خواهد بارید 

 ها های تکه تکه شده در بانکو صف

 هی بیقواره ی دالرهای مچالو هندسه

 و مردی پشت دخل “سوپرمارکت” 

 کندچنان سر و صدایی با دخلش می

 که انگار خشاب مسلسل یا تفنگ خودکاری را 

 کند عوض می

 تا دخل تو را درآورد

 آخه شاعر هم شد آدم 

 شعراشو بدین زیر بغلش 

 تا بره گورشو گم کنه 

 کنم بلندش می

 بر کف دستم، باال سرم 

 تا ببیند که پدرش چه تنهاست

 گذرد ن” سرطانی از جگرگاهم می“هادس

 جهت رود را هرگز ندانستم 

 به آبش دست نزنید 

 که یکشبه شقاقلوس می گیرید 

 ـ حتی اگر معنی کلمه را هم ندانید ـ 

 ( 2زیرا زهر ماشین های اتوماتیک “وال استریت” )

 زند از هزار طرف در آب فواره می

 گوید: و جوان سیاه به جوان سرخ می

 اند ( چال کرده۳ی جزیره ی “منهتن” )جدم را در زیربنا

 گوید: و جوان سرخ می

( می  4گیسوان مادرم در زیربنای اردوگاه “وست پوینت” )

 پوسد

 وارقه های سفید 

 روند بر روی استخوان های عمویم شب و روز شنو می
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 و تازه تو کجای کاری

 گوید زنم می

 اگه فردا سرتو زمین بگذاری

 زمین هم قبولت نخواهد کرد 

 ک وجب خاک به نام تو در زیر آسمان نیست ی

 اگه مردی

 کنند؟ کجا چالت می

 ترسم ترسم، میو من می

 ام بگنجانمنامهنام زنم را حتی در وصیت

 ترسمچون می

 جالدان امروز و آینده 

 انتقام تُک کوتاه زبان و قلمم را

 از انگشتان بلند او بگیرند 

 آزادی! آزادی! آزادی! 

 من خویش را

 ها متالشی کردم صفحه بر روی 

 گاهی، چو خرده نانی، 

 های خالی کفترها بر سفره

 بسیار بار اما 

 ای شکسته،چون شیشه 

 پراکنده 

 ها های بیابانبر روی ریگ

 تر کسی آیا هست؟ از من شکسته 

 آزادی! آزادی! آزادی 

 نه مجسمه آزادی 

 که شیشکی درشت سرمایه به تاراج است

 نه، از آن دست نه!

 کرور ستارهآزادی دو 

 بر آسمان بیابان 

 طوری که بلند شوم

 ها را مثل تخمه بشکنمستاره

 هاشان را رو نوک زبان پسرم بریزمو هسته

 احساساتی نشو،

 گوید زنم می

 اگر مردی

 کنند؟ کجا چالت می

 گذرد“هادسن” سرطانی از جگرگاه می

 ( بدینجا آمد 5“ویتمن”)

 با ریشش گسترده به هر سوی جزیره

 ( هم آمد 6“لورکا”)و 

 های دربدرش با چشم

 و تمساح شعر بلندش در جیبش

 ( 7و “مایاکوفسکی”)

 ی سرش ی تازه تیغ انداختهبا کره

 که از فراز پل “بروکلین”

 آب را دید

 و در بازگشت 

 اش رای روسیگذرنامه

 با یک تیر

 باطل کرد 

 جواب بده عزیزم

 اگه مردی

 کنند؟ کجا چالت می

 یرفت سبزه مرا اگر نپذ

 ستاره اگر نخواستم 

 و زمین اگر آهن شد 

 منو در خودم چال کن 

 عزیزم

 در خودم

 خودم که مال خودمم 

 هرگز مباد که دوست آنچنان جفا کند 

 که آدم به دشمنش پناه برد

 و آنگاه نوبت ما شد 

 ی دباغان افتادگذر پوست به راسته 

 ی آمریکاها”به “راسته 

 ی آزادیسرزمینی که در آن ستاره

 ای است که در جگرگاه تو فرو رفتهیزهن

 ات برون خزیدهای از مهره نوکش چون تیغ اره

 گذرد “هادسن” سرطانی از جگرگاهم می

 ستارگان بی آسمانیم اینک ما 

 یکی خاک زیر پامان را از ما به یغما گرفته

 دیگری آسمان باال سرمان را
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 دشنامت دهم آیا 

 یا 

 نفرینت کنم

 راهای عالم یا که گلوله

 بر جگرگاهت سرریز کنم 

 یا نُه نفر پیدا کنم 

 گیوه به پا و تفنگ به دست

 و باال سرشان

 سگمردی شوشکه به مشت

 و به کنار دیواری بایستم

 و بگذارم تیربارانم کنند 

 جواب بده عزیزم

 اگه مردی

 کنند؟ کجا چالت می

 ی “در تبعید”از مجموعه 

 شمسی 1۳55ی آخر سال نیویورک، هفته 

 ا: هحاشیه 
 ـ رودی است در ایالت نیویورک و در کنار شهر نیویورک 1

 ـ مرکز بورس نیویورک. 2

 ای که بخش اصلی نیویورک بر آن بنا شد. ـ جزیره۳

 ترین دانشگاه نظامی آمریکا. ـ بزرگ4

 ـ شاعر بزرگ آمریکا. 5

ـ شاعر بزرگ اسپانیا که کتابی دارد تحت عنوان “شاعر در  6

 نیویورک”. 

وس که شعری دارد تحت عنوان “پل بروکلین”، پلی  ـ شاعر بزرگ ر7

 کند.که دو بخش نیویورک را به یکدیگر متصل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یداهلل رؤیایی  -10  
( فرانسه 2022پانزده سپتامبر  -دامغان 1۳11اردیبهشت  17)  

 
هادلتنگی   

 
 از دوردست عمر،

 تا سرزمین میالدم، 

. صدها هزار فرسخ بود  

که راه دراز راهای خسته با اسب  

های سم آرند ارمغان، طوفان ضربه  

 با بوی خیس یال، 

ها، و طبل بی قرار نفس  

ی خود را فراز راهپرواز تازیانه  

.افراشتم  

 
ها راانبوه الل فاصله  

ها را ـ زیر پای خویش، ـ این خیل خیرگی  

.انباشتم   

 
 دیدم که شوق آمدن من، 

 یکباره ازدحام عظیم سکوت شد

 
به دیارش غریب بود  دیدم تولدم   

ای که سوخته ز آوارگی، هنوز و سایه  

ها، در آفتاب  

ی تن دنبال النه  

.گرددمی   

 
 تنهایی زمین من، آنجا 

 با صد شکاف بیهده، رویای سیل را

 خندیده است 
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ی باروها، پیشانی شکسته  

 راز جهان برهنگی را به چشم دهر، 

 باریده است

ها، اوج مناره  

صاعقه سر باختند، کز هول تند   

اش ـ همه سرشار سنگ ـزبانیدر بی  

های دور را خاموش مانده، وسعت شن  

:کند اندیشه می   

ی بالی؟ شاید گریز سایه  

...! شاید طنین بانگ اذانی   

 
های کهنه، که ماندند آن برج   

بغبغوی گرم کبوترها، بی  

 پرهای سرد و ریخته را دیریست 

کنند با بادهای تنها، بیدار می  

 
 و ریگزارها ـ که نشانی ز رود و دشت ـ

ها و صداها را، گویی درخت  

کنندتکرار می  

 
 انصاف ماهتاب، 

 در خواب جانورها،

ها، و خاربوته  

ریزدهای شب تقدس میشب  

 و از بلندِ ریخته بر خاک، 

ی مفقود ــ از یادگار قلعه  

خیزدسودای اوج و همهمه می  

 
ها به ریزش هر باران و بام  

شوند یغربال م   

هایشان که زمان گرسنه را،ـ با خاک  

اندهاش به زنجیر دیدهدر آفتاب  – 

 
ها های نور، به سودای سایهاندام  

شوند پامال می  

 ـ با فوجشان که ظلمت تسلیم را

ـ بیگاه در خشونت تقدیر دیده اند   

_ !ای یادگارهای ویران                     

( ترکیبی از غالف تهی از مار)  

ی معصومآن مار، آن خزنده                      

 من بود کز میان شما بگریخت                    

ها نهاد و جلد گوهرین سر ویرانه                      

ـ                       تا روزگار ـ این بسیار 

... بگذشت                      

 
 من از هراس عریانی، 

.بر خویش جامه کردم نامم را   

 
 اینک کدام نام مرا خوانده است؟ 

!هاای یادها، فراوانی   

 اینک کدام نیش؟ 

 
!آه... ای من! ای برادر پنهانم   

!زخم گران من را بنواز   

تو نتوانم من بازگشت، بی  

 
ی من، باز شد ـ در پیش چشم خسته  

ها، ی مأنوس جادهبار دگر ادامه  

های سم و بوی خیس یال، طوفان ضربه  

های عبوس و الل، فاصلهابعاد خیره  

 
 من با تولدم، 

 در دوردست عمر، 

شوم تبعید می  

هایم، گناهیهمراه بی  

 در آن سوی زمانه ) که دور از من، 

(،های موعود جلوه داشتبا سرنوشت   

. شومجاوید می  
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 ( آزرم میرزازاده )م. نعمت -11
 مشهد( 1۳17)اول اسفند 

 
 مرگنامه

1 

 دُژخیم نسل ما جان دادخبر رسید که 

 ش مبارک باد یبه خلق مژدة نابودا

 به گسترای وطن در درون سینة خلق

 ز شوق مردن جلّاد، خیمه زد فریاد

 لبان بسته اگر چند ره به هلهله بست

 نگاه شوق، زبان گشت و داد معنا داد

 ها روییدبه نوشخند نهانی چه رقص

 ها زادهم از نوازش چشمان چه تهنیت 

 ها که به هر خانه، بزم را گُسترده چه سفر

 های بسته بند گشاد ها که ز لبچه خنده

 چه مادران و پدرها ز شوق بَر جَستند

 که رفت جانی و هم دوده اش به جای مباد 

 به تهنیت به سر گورها روانه شدند 

 :به مژدگانیِ در خون ُغنوده مردمِ راد

 های شرزه دلیرانِ سر به دار، بلند که

 به خواری و نکبت سپُرد جان جالدهمی 

 پس از گذشتن ِ دهسال و قتل عامِ دو نسل، 

 برفت و، ارث بجز ننگِ جاودان ننهاد 

2 

 سخن درست نگفتم مرا ببخشایید 

 ام، در زبان خالف افتاد ز شوِق حادثه

 های بی مانندبه جا نهاد ز خود ارث

 :چنان که هیچکسی آن چنان ندارد یاد

 چُنین مرگ زی کهن پیریکه دیده بود 

 که جز به خوردنِ خونِ جوان نگردد شاد؟ 

 که شرم نایدش از روی مام و کودک و پیر

 که نگذرد ز سَرِ خونِ نامده نوزاد؟

 که دیده بود که آزاده مردم ایران

 به شرط بندگیِ اهرُمن بُوند آزاد؟

 که دیده بود که نیمی ز خاکِ میهن را

 اباد؟ زنند آتش و گویند هر چه باد

 که دیده بود هزاران هزار آواره 

 رها کنند به ناچار، خانمان و بالد؟ 

 چنان خرابی و خونخواری اش ز حد بگذشت

 که شد سراسرِ ایران زمین، مزار آباد

 :به یُمن او همه اسالف، روسپید شدند

 همان قُتَیبه و حَجّاج و خالد و شدّاد

 ز بس شکوفة شیرین، به خاک پرپر ریخت 

 شق پر از کینه شد دل فرهاد به جای ع 

 هزارها زن و مردِ جوان به خون خفتند

 به بوی میهنِ از بندِ اهرمن آزاد

 بهای تجربتِ اعتماد بود به شیخ

 اگر چه تجربه باری چُنین گران افتاد

 ولیک از پی بیش از هزار سال فریب

 ز روی چهره به ناچار، شیخ پرده گشاد

 بودبه زیرِ پوست اگر چند خونِ فاسد  

 نمی جهید برون جز به نشتر فصّاد 

۳ 

 چه باک زان که ازین پیر مانده اصحابی 

 که هست دولتِ اینان چراغِ در رهِ باد 

 چُنان برابرشان رزمجو دلیرانند 

 که باژگونه شود دیر و زود، این بنیاد 

 ها تبار کاوه و مزدک به کین بابک

 سر خلیفه بکوبد به گُرزة پوالد 

 دوده اش سوزند  چُنان به کورة تاریخ

 کند آهن به کوره اش حدّادکه تفته می
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 پی ُغراب و زََغن را ز بوستان روبند 

 های پرپرِ خردادبه یادِ سوخته گل

 چه جای یادگزاری ز روز یا ماهی ست

 که سالها همه خرداد طی شد و مرداد

 یقین که دیر نپاید طلوع آزادی

 کشد فریاد چُنین که از دلِ شب صبح می

 دوباره چهره گشاید به ما فرشتة مهر 

 ز میهنم بگریزد هریمنِ بیداد 

 دوباره عشق بخواند سرود سرمستی

 به شادخواریِ مردم به میهنِ آباد 

 بینم به جاودانگیِ میهنم که می

  .که دور نیست که ایرانِ ما شود آزاد

 
 1۳68 ماه  خرداد بیستم  –پاریس 

 
 

   هادی خرسندی -12
( فریمان 1۳24)اول فروردین   

 
 آلزایمر 

 

 دلم میخواهد الزایمر بگیرم

 که لبریز از فراموشی بمیرم 

 دلم خواهد ندانم در چه حال ام

 کجایم، در چه تاریخ و چه سال ام 

 نخواهم حافظه چندان بپاید 

 که تاریخ و رقم یادم بیاید 

 به تاریخ هزار و سیصد و کی؟ 

 بریدند از نیستان ناله زن نی؟ 

سیصد و چند؟ به تاریخ هزار و   

 ز لب هامان تبسم رفت و لبخند؟ 

 نخواهم سال ها را با شماره 

 که میسازم به ایما و اشاره 

 به سال یکهزار و سیصد و غم 

 اصول سرنوشتم شد فراهم 

 به سال یکهزار و سیصد و درد

 مرا آینده سوی خود صدا کرد 

 گمانم در هزار و سیصد و هیچ 

 شدم پویای راه پیچ در پیچ

زار و سیصد و پوچ ندانم در ه  

 به چه امید کردم از وطن کوچ 

 نمیخواهم به یاد آرم چه ها شد 

 که پی در پی وطن غرق بال شد 

 چگونه در هزار و سیصد و نفت 

 خودم دیدم که جانم از بدن رفت 

 گرسنه بود ملت بر سر گنج 

 به سال یکهزار و سیصد و رنج 

 چه سالی رفت ملت در ته چاه 

سیصد و شاه به تاریخ هزار و   

 به سال یکهزار و سیصد و دق

 چه شد؟ تبعید شد دکتر مصدق

 به تاریخ هزار و سیصد و زور

 همه اسباب استبداد شد جور 

 به تاریخ هزار و سیصد و جهل 

 فریب ملتی آسان شد و سهل

 به سال یکهزار و سیصد و باد 

 خودم توی خیابان میزدم داد 

 به سال یکهزار و سیصد و دین 

مه زن شد دولت کین به کشور خی  

 چه سالی شیخ بر ما گشت پیروز

 به تاریخ هزار و سیصد و گوز 

 دلم خواهد فراموشی بگیرم

 که در آفاق الزایمر بمیرم 

 بطوری گم کنم سررشته خویش

 که یادی ناورم از کشته خویش

 نه بشناسم هالل ماه نو را 

 نه خاطر آورم وقت درو را 
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 اگر جنت دروغ هرچه دین است

بهشت راستین است  فراموشی  

 عال اسماعیل نوری -13
 تهران(  1۳21بهمن  2۳)

 
 در آن هواپیما 

 در آن هواپیما چه می بردند 

 که مسافران را به آینده ای ابر صفت وعده می داد 

 از پیکرم بوی روزهای نیامده را می تراوید؟  و

  
 مرده بودم 

 در تابوت هجرتی ناخواسته 

 کرد که بی پروائی را تلقینم می  

 و به تکرارم می خواند 

 که جرم شاعری

 از آن گونه که تو می خواهی 

 یا ماندن و مردن 

 و یا مردن و رفتن است. 

  
 از آسمان بر زمین نگریستن 

 شهر جوانی را از میان ابرها دیدن 

 و دخترکان نازک اندام و 

 پسران دل شده را

 در آینده ای بی خود رصد کردن... 

 ری آزادی ستاین همیشه پادافرهء خواستا

 چه شاعر باشی 

 و چه نباشی. 

 0۳/2۳/22 

 

 

 

 

جالل سرفراز  -14  
( شاهرود 1۳22)  

 
 

ه ای سرزمینِ خست  
 

 در خطوط جاریِ شب راه بر سرزمین من بسته است 

 و این منم دستِ شکسته آویزة گردن 

 گولی که رویاهایش را به راه آهنها می بندد 

اند شب را انبوه جاری ست شب وانان که چراغ را کشته 

 تر می کنند 

وانجا که از شما سخنی هست بر خطوط راه آهن ها  

 راهبند می زنند 

 سوتِ قطار حادثه یی نیست 

و راه بان در این میانه به خمیازه یی سربرمی دارد و به  

 عادت سوزن می چرخاند 

 و مردگان بر اسبان به هر سو می تازند  

کوپه ها و واگن ها  و مردگان با من کرور کرور می آیند و  

 را می انبارند 

تاریخ در تردیدها رقم می خورد و شهر در سرآسیمگی 

 معنی می شود 

و شاعران در چرکای بسترشان می غلتند بی که نامی از  

 شما برده باشند 

 !آی آی واژه های برزبان نیامده

با من می آیند عروسهای بخت شما با جامه دانهاشان می  

 آیند

زنند بر انبوهة شما و تخت می   

 و راه آهن ها بر راه های مرده سرازیر می شوند  

و ایستگاهی نیست تا مسافر بی پناهی در حسرتِ 

 سالیانش پناه جوید 

 در شبِ خاموشان 
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شاعر بر خس خسِ سینه اش راه می بندد و قلم در  

 تاریکی گم می شود 

و ایستگاه های گمشده در توالیِ قرن ها به فانوسی دهان  

گشایند  می  

 و خاموشان به آهی در خواب می شوند

ان به جختی خاکستر نتدر آتشچرخانِ من شرارة چشما

 می شود 

 و راه ها و راه بانان و راه آهن ها به تاریکی می پیوندند 

 ای سرزمینِ خسته کجا می روی؟ 

69دی   

 

 رضا مقصدی -15
 لنگرود(   1۳28)زمستان 

 
 

 ی چاک چاک چکا مه

 عزیزان از دست رفته ام : زری و هادی غبرایی به خاطره ی 

 

 آمدم فرو شکسته، از غبار ِ راه

 آمدم فرو خمیده، مثل ِ یک گیاه 

 آمدم گسسته

 خسته 

 تلخ

 . تا که از زُالل ِآبها ترا صدا کنم 

 در صدای من ستاره ها شناورند 

 پیرهن دریدگان باغ 

 تا ترا دوباره بشنوند 

 . غمگنانه، پشت ِاین درند 

 

  خاطرات من گذشته یی؟ از کجایِ

 !ای که آرزوی آبی ی مرا به سینه داشتی

 با کدام نام ؟ 

 آن پیام عاشقانه را برای ما نوشته یی 

 .ای که در جهان ِ واژگان ِ شاعرانه، عطر توست

  

 از تو با تبسم ِ ترانه ی برنج

 از تو با تولد ِ تمام بوته های چای

 . تازه گفته اماز تو با طنین ِ نازنین ِ عشق های 

 چشم های تو کجاست؟

 . تا که شادی ِ شکوفه های سیب را نصیب ِ ما کند

  

 راستی کدام دل؟ 

 . شعر ِ آخر ِ ترا میان سطرهای خود نوشته است

 سرنوشتِ تو 

 سرگذشت ِ نسل ِ آتش است

  .، شعله می کشید" سرخ"های   "ستاره"آتشی که تا 

 .شعله یی که همنشین ِ آه وُ آینه ست

 آه... ای خمیده، روی خاطرات ِ خاک

 . بعد ازین من وُ چکامه های چاک چاک

 دست بر سپیده می کشم 

 . تا که از سپیدی ِ صمیمی ِ صدای تو گذر کنم 

 تکیه بر ستاره می زنم 

  تا سروده های روشن ِ ترا، شبانه بشنوم 

 باید از کدام غم شنید؟ 

 داستانسرای مرگ

 ؟چه گفته بود "زری"ها، از تو زیر ِ گوش ِ آن پری ِ قصه 

 !نازنین ببین

  با گلی به سینه، روبروی آرزوی ِ آبی ِ تو ایستاده ام

 آمدم ترا، نه در درون ِخاک 

 . در میان ِ نسل ِ فصل ِ تازه جستجو کنم

 
 ! ای که در ترانه ی تبار ِ من شکفته یی

 .کاش در شبی، ترا دوباره، بو کنم

1۳82 
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 یک رمان، یک نویسنده
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 اکبر سردوزامی

 

 گرم پاییزی  یک روز نیم 
 

رفت. بند کیفش را روی شانه گرفته بود و کنار بهروز می 

ای کوچه تا میدان ده دقیقه   اول پاییز و هوا دلپذیر بود. ازین 

از رو  به زن آشنایی که  آمد سالم کرد. زن رو می به راه بود. 

پرسید کجا زری جون؟ گفت تظاهرات. زن پوزخند زد که 

 ها، با این جماعت!دلت خوشه 

 دست بهروز را گرفت که فرو نرود؛

 نرود توی خاک؛

 توی زمین.

امن از ذهنش گذشت و پوزخندش شد: باز بوی یوسفم د 

 گرفت. 

 های پیش بود. این حال یادگار سال 

 دری. های دربه یادگار سال 

 شد. های امید گم می هایی که روزنه سال 

آن که اراده کند، انگار و او که ُپر از شور زندگی بود، بی 

می  به کشیده  می شد  و  خاک،  توی سوی  رود،  فرو  خواست 

 خاک گم بشود.

امروز و تا همین االن که و این حال مانده بود تا همین  

 گذشت.ی می داشت همراه بهروز ازین کوچه 

تنها ضربه  نه  دیگر  بلکه هر حاال  قابل تحمل،  غیر  های 

بند و ی بی زخم کوچک، هر تلنگرِ منفی، هر چیزی که نشانه 

به آن حاِل گذشته   باری بود و سطحی بود و یادآور حقارت بود 

بود بین  جان می  البته تفاوتی  کشور آلمان و آن خاک داد. 

های گند و گوز. تفاوتی بود بین این روزها و آن روزهای سال 

سیاه. این روزها امید بود، اگرچه گاهی خودِ امید هم گویی 

 پایِ سفت و سختِ ناامیدی بود. همراه وهم 

 ها همیشه هست زری!ین ا 

 ست!ها جزو زندگی این 

 ول کن زری، تو راه خودت را برو زری! 

قدرها فرصت نکرده بود که خاک گند و گوز آن در آن  

دست حسنی را بگیرد، اما حاال خوب بود، حاال که بهروز بود 

توانست دستش را بگیرد. و فرصت بود و درست سرِ بزنگاه می 

آید که نیازمندِ آدم هر چه هم قوی باشد باز گاهی پیش می 

دستِ دیگری باشد. دستِ یک رفیق، دستی که بشود به آن 

 .تماد کرد. به بهروز نگاه کرداع 

 بهروز دستش  را فشرد.

 بود.  سپاسگزار 

 سپاسگزارِ دسِت مهربانی که توی دستش بود. 

 رفت. سپاسگزارِ زمینی که روی آن می 

شاخه  این  چند سپاسگزارِ  در  که  سیبی  درختِ  ی 

ای بیرون زده بود و با چندتا سیِب هنوز  ش از دیوار خانه قدمی 

 نمود.حضورش را به او می   نرسیده 

سپاسگزار این آقتاِب اوایل پاییز که عیِن همین دستی 

 که توی دستش بود گرمی و مهربانی داشت.

می  مسلط  او  بر  گاهی  که  حالی  این  همه،  این  ، شد با 

 هایِ سخت، درد، سیاه. کشیدش به سوی همان سال می 

هاِی خانمانیِ سال دری عینِ همان بی کاش معنای دربه 

ی مرجان ی عّمه؛ یک هفته خانه گذشته بود؛ یک هفته خانه 

 ی فالن رفیق؛؛ یک هفته خانه 

 و باز؛

 باز.

حاال بدتر بود. حاال خیلی بدتر بود که خانه داشت و گاهی 

ای در در است. حاال که ترس و واهمه کرد دربه احساس می 

رفت خواست می کار نبود و کسی دنبالش نبود و هر کجا می 

آمد و این همه دوست و آشنا و رفیق داشت و باز پیش می 

 در است. که احساس کند تنهاست؛ دربه 
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شد هوار می   ها گاهی فقط با یک جمله ی این حس و همه 

حرمتیِ بر تنش، سرش. با یک حرکتِ چشم و ابرو، یک بی 

کوچک که جزئی از زندگیِ روزمره بود و انگار جزئی از تنِ 

 رفت.و می فضاِی هر کجا که ا 

 همیشه هست زری!

 ست زری!جزو زندگی 

 ولش بکن، تو راه خودت را برو زری! 

 ست از همه چیز.ای سپاسگزار باش که جهان مجموعه 

 که زیبایی همیشه در کناِر زشتی هست. 

 سپاسگزار باش که همین بهروز در کنارت هست.

 گفت خوشبخت باشی. ش می هر روز بارها به 

بهروز   می وقتی  را  میز  میز بادقت  روی  را  غذا  و  چید 

زد که ازش بخواهد کار ش تلفن می گذاشت، وقتی زری به می 

خواست لطفًا کوچکی براش انجام بدهد، حتی وقتی ازش می 

بود:  پاکت سیگار برام بخر، تکیه کالمش این  راهت یه  سرِ 

 خوشبخت باشی!

ت. دانس دانست. همیشه قدرِ رفیق را می قدِر رفیق را می 

از جوانی، از چهل و چند سالِ پیش تا همین امروز. اما این 

رفقای بی  پیله براش شیله روزها، در این سن و سال، وجوِد 

 تر از گذشته جایِ سپاسگزاری داشت.خیلی بیش 

 هستند! پیله، بهترین هدایای زندگی شیله رفقای بی 

رفت تظاهرات علیه اعدام. ها بود که داشت می برای همان 

شناخت چه ها که می چه آن ی اعدام یادآور رفقاش بود.  مه کل 

بودند. چه آن  از جهان  هایی که مثل خودش در هر گوشه 

ها که در زندان و بیرون از ها که اعدام شده بودند چه آن آن 

دانست ممکن است اعدام شوند و حاال زندان دیده بود و می 

 است.دانست عاقبتِ کارشان به کجاها رسیده  نمی 

 ها از او خبر نداشت.مثالً کولی که جنده بود و سال 

 کولی که به هر شکلی که بشود تصور کرد گاییده بودنش. 

ش پناه بدن، توی جوری به که حاال به جای این که یه 

 زندان بود.

شادیِ  و  بشه  خواننده  که  بود  این  آرزوش  که  کولی 

 گاهگاهِی ما بود:

 اگه عشق همینه،

  اینه،اگه زندگی  

 خوام چشمام دنیا رو ببینه.نمی 

سردوزامی جان، بهترین روزهای زندگی من کنار همین 

تر آدم بودند تا هایی که بیش های عادی بود و سیاسی زندونی 

اکثر  خطی.  تکه سیاسِی  انگار  بودن. شون  من  وجوِد  های 

 ریا.هاشون که بی دردهاشون که تحمل نکردنی بود و شادی 

ک  کولی  با  می گاهی  قابلمه نسرت  یه  من  ای، ذاشتیم. 

برمی کاسه  می ای  ِرنگ  یه داشتم  میزه،  ریزه  کولیِ  و  گرفتم 

اومد و جای میکروفن و عشوه می گرفت به برسِ مو دست می 

 خوند:داد و می کونشو ِقرمی 

 اگه عشق همینه، 

 اگه زندگی اینه، 

 خوام چشمام دنیا رو ببینه.نمی 

نه، همین جوری از هر کسی فروختیم، بلیت که  بلیت می 

ریختیم توی یه دیگ و بعد گرفتیم می زار، یه تومن می پنج 

 خریدیم برای همه.از کنسرت چیز میز می 

 ها بگو لطفًا.زری جان، ازهمین بچه 

شون با افتم همه ها ُگل بودند. وقتی یادشون می این بچه 

هایی م. سیاسی، غیر سیاسی. بچه آرن به کله هم هجوم می 

، خیلی باحال همچین تشکیالتی نبودن، خودشون بودن   که 

قدر با من مهربون بودن. و مهربون و ُگل بودن. اگر بدونی چه 

کردن. های من رسیدگی می هر شب با پماد و کرم به زخم 

تر بودم. بیست و چهار ساله بودم. انگار شون بزرگ من از همه 

هایم را دوختن، لباس شون باشم. پای شلوارم رو برام  مامان 

 برام مرتب کردن. 

یه روز چند تا ازین میلیشیای مجاهدین رو زدن. ُخرد و 

ریخت. ها خون می خمیرشون کرده بودن. از سر تا پای این 

ها اسمش ها رو توی خیابون گرفته بودن. یکی ازین بچه این 

اون  کردند.  اعدامش  که  بود  سرود مهناز  هم  با  قدر 

جا رو روی سرمون گذاشتیم، شب که اون   خواندیم... یه می 

تا می  پاسدارها ریختن،  خوردیم ما رو زدن. چند تا فرداش 

خونواده  بودیم  گفته  بودیم...  کرده  درست  سبزه  ها بشقابِ 

برامون گندم بیارن. توی چندتا بشقاب سبزشون کرده بودیم. 

عید.  دِم  عین سبزیِ  همین جوری  یکی  ستاره،  عیِن  یکی 

ا توی زندان انگار موج موجِ شادی بود. هر وقت هسبزیِ این 

می نگاه  می شون  ُپر  گاهی کردم  شادی.  از  قشنگی،  از  شدم 

 زدم.  هاشون ُزل می ها به جوونه شد که دقیقه می 

 همه رو زدن شکستن، ِله کردن.
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 کرد.اون روز صدای شاملو هی توی سرم صدا می 

 نازک آرای تِن ساقِ ُگلی که به جانش ِکشتم

 به جان دادمش آب...و  

های مجاهد رو با مشت و لگد بردن. من موندم بعد، بچه 

جا اسم مجاهدین و زینب و یک زینب کوچولوی دیگه. اون 

ها رو هم آزاد کرده بودند... نه معذرت همه زینب بود. پیکاری 

پیکاری می  اومد ها جفت خوام...  بعد، یه زینت  شون موندن. 

چشمش. سالش بود. یه عینک دودی به سیاهکلی بود، پونزده  

گرفت. خیلی صدای اصال با ما حرف نمی زد. از ما فاصله می 

خوند. من هم ش برای خودش سرود می قشنگی داشت. همه 

عیب داره خوندم. فکر می می  ، عینک دودی کردم چشمش 

قدر ن زنه، ولی نگو برای این بود که شناخته نشه. اما بعد، او می 

 د... با ما دوست ش 

دونم ، یک خانومی رو آوردن. نمی یک روز نشسته بودیم 

رفته تهران، کار کرده بود. داشته با مادرش با اتوبوس می چه 

ها رو گرفته بودن... این خانومه خیلی شیک و پیک بود.  این 

می اون  گریه  این قدر  این کردن  پیش  بودن  گفته  -ها  ها... 

اومد. اما ما شون نمی ش خواهیم بریم. از ما خو ها نمی یاسی س 

می  براشون  داشتیم  چی  دوست هر  ما  با  دیگه  بعد  بردیم، 

غذا  براتون  بشم  آزاد  اگه  داد  قول  ما  به  اون خانومه  شدن. 

کردیم. وقتی آزاد شد، فرداش یک باقالی آرم. ما باور نمی می 

پلو خوشمزه برامون فرستاد. یه روز هم ماهی برای ما آوردن. 

برامون فرستاده بود. این زینب به من خیلی   بابای زینب ُتُپل

شهری بودیم... یه دختر دیگه هم وابسته شده بود نه که هم 

آورده بودن، اسمش پروانه بود، اون هم دوست من بود. مامام 

داشتیم.  دوستش  خیلی  ما  بود.  کشی  زحمت  زنِ  پروانه 

هاش هم درس خونده بودن. پروانه رو هم به جرمِ ی بچه همه 

جا. ما سه تا الهیجانی با ت گرفته بودن آورده بودن اون اکثری 

هم خیلی دوست بودیم، مجاهد و اکثریتی و پیکاری. سازمان 

برامون مهم نبود. یه روز پدر مادر زینب ُتُپل ماهی توُپر آورده 

 بودن. 

ها خوردم، که خونواده بهترین غذاها رو توی این زندان می 

 آوردن. رو برای ما می ها  آوردن. بهترین میوه می 

غذا  بودیم  نشسته  داشتیم،  توُپر  ماهی  که  روز  همون 

بود،  برداشته  رو  عینکش  سیاهکلی،  دختره  اون  بخوریم، 

 ی گل بود. ش مثل یک دسته قیافه 

 هم برادرش رو اعدام کردن هم خواهرش رو. 

 گیره. م می سردوزامی جان، ببخش اگر گاهی گریه 

مون که پاسداره اومد توی دهن   تازه لقمه را کرده بودیم

قدر گریه کرد توی بغلِ من... پاسدار گفت زینب آماده شو! این 

 نکبت گفت چون این حکم داره، باید بره زندان شهربانی. 

بدمون   خیلی  روز  اون  زندانیِ ما  داشتن  چون  اومد. 

بردن قاطی زندانِی عادی. ما به غذا دیگه دست سیاسی رو می 

 نزدیم. 

گفتند  ما  به  بعد،  روز  سه  دو  بردند.  رو  زینب  هیچی. 

خوان ما دونستیم کجا می تون رو جمع کنین. ما نمی وسایل 

 رو ببرند. ما رو هم بردن زندانِ شهربانی. 

بند هم نداشتیم. ما این طور زندانی ندیده بودیم. چشم 

مأمور شهربانی اومد و ما سه تا رو... یه در آبی بود و یه درختِ 

قدر زیبا قدر شاداب، اون تِ بزرگ از دیوار باال زده بود. اون تو 

بود... رفتیم تو، دیدم یه عالم برنج ریخته رو زمین و یه عالم 

کنن. بعدها فهمیدم برنج زندان رو ن برنج پاک می زن نشسته 

می اون  پاک  غمگین ها  پنجره  پشت  هم  ُتُپل  زینب  کنن. 

قدر همدیگه رو بوسیدیم... ین ایستاده بود. تا ما رو دید، دوید. ا 

 های دیگه خیلی تعجب کرده بودن. زندونی 

کوتاه  خانوم  اون یه  از  بود  معلوم  چادر،  با  بود  قدی 

هاست که االن توبه کرده. مأمور بود. اومد ما رو پدرسوخته 

قدر گشت. خیلی کم طول کشید. یه خانومی نشسته بود، این 

 جا هستین؟ این خوشگل... من گفتم خانوم شما چرا  

ُخب، من توی بیمارستان کار کرده بودم. تا آن روز جنده 

ندیده بودم، جاکش ندیده بودم، قاتل ندیده بودم. یکهو ما رو 

بردند توی یه محیطی که همیشه ما رو از اون ترسونده بودن. 

بینی... باور کن من ها رو می ری توی محیط، این بعد که می 

خو سال  آزادی  از  بعد  می اب ها  رو  این شون  قدر دیدم. 

شون داشتم... یک دختر دوازده ساله هم بود که همین دوست 

ش گفتم تو چرا ش تجاوز کرده بودن. به پاسدارهای کثافت به 

 این جایی؟ گفت تهمت! 

می  بود  حامله  که  خانمه  اون  جایی به  این  چرا  گفتم 

 گفت تهمت!می 

 ! گفت تهمت پرسیدم می از هر کسی می 
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کردم. پونزده ساله، جوری احساس مسئولیت می من یه  

ها رو از خونواده جدا کرده بودن آورده بچه   شونزده ساله... این 

 جا.بودن این 

کردم ش احساس می جا من خیلی قوی شدم. همه اون 

ازین  نگه باید  اون ها  خانومی  یه  کنم.  خانومِ داری  بود،  جا 

قامت... این مسئول قدر این زن زیبا، خوش قد و  دهبان. این 

 ها بعد با من خیلی دوست شدند. بند بود. این 

تونستن نامه بنویسن و تقاضای ها می روز تولد امام این 

 عفو کنن. 

ها مجبور  نوشتم، و این ها نامه می ِشستم برای این من می 

ها، هر کدوم ی این ن. همه کار کرده من بگن که چه بودن به  

 شه. صد تا قصه می 

کار   خانمِ  داشته  بوم  پشت  روی  وقتی شوهرش  دهبان 

کرده، نردبان رو از زیر پاش کشیده، اون هم از اون باال می 

افتاده و ُمرده. یعنی با همدستش که عاشقش بود، شوهرش 

 ها بود.رو ُکشته بود. این یکی از قاتل 

با  هم  اون  رودباری،  خانوم  بود،  هم  دیگه  خانوم  یه 

دها بود، با هم شوهره رو برده دستش  که توی زندان مر هم 

 بودند توی جنگل، با داس ُکشته بودن. 

من  که  داشت  پسر  یه  فقط  که  خانم  زری  بود  یکی 

قدر زیبا بود... خودش هم زیبا عکسش رو دیدم، این پسر این 

این  پسرش  ُکشتن  ُجرمِ  به  همون بود.  چرا؟  حاال  بود.  جا 

انداخته  را  ُجرم  البد  خان تهمت!  این  گردنِ  آخه ن  ومه. 

 طور بُکشه. آد این کس پسرش رو نمی هیچ 

رفت که همه جوری راه می یه خانوم بود اسمش زّرینه، یه 

ترسیدن. این با من خیلی دوست بود. شوهرش را با ازش می 

تبر ریزریز کرده بودن، حاال من واقعا نفهمیدم چرا. یه خانومِ 

سیم  هم  جاری دیگه  که  بود  ا زر  بود،  داده  هل  رو  ز ش 

ش افتاده و سرش خورده بود زمین و ُمرده بدشانسی جاری 

 بود.

های ما بودن. فاحشه هم بود. یک شهال خانوم این ها قاتل 

 بود که یکی از افتخاراتش این بود که با برادر شاه خوابیده. 

ولی  بودن  جوون  اومدن.  هم  دیگه  مجاهد  تا  پنچ  بعد 

می  می تشکیالتی.  تخت  رو  باال  اون  جلسه رفتن  ِِِشستن 

زندانی می  همین  با  ما  خودشون.  برای  عادی ذاشتن  های 

رفتیم. خودش یه شور خوردیم، حّموم می غذا می بودیم. با هم  

 نظیر داشت. و شوِق بی 

می  رد  حیاط  توی  مردها از  زندانِ  طرفِ  از  شدیم، 

ها بهترین رفتیم حّموم. یه سلمانی هم بود که... این خانوم می 

پوشیدن. شون رو می پوشیدن، بهترین لباس شون رو می کفش 

ها ایستادن این هم می ذاشتند. مردها  بهترین چادرشون رو می 

 کردن. رو تماشا می 

ر  حّموم  خیلی روزِ  حموم  این  داشتم.  دوست  خیلی  و 

می  خجالت  ما  بود.  هم  ترتمیز  بود.  ُلخت قشنگ  کشیدیم 

این خانوم  ولی  بودند بشیم جلوی هم.  عادی  زندانی  که  ها 

زدن، کنار هم. همدیگه رو صابون می   خیلی راحت ُلخت بودند 

دیگه رو کیسه کردن، پشت هم رو شونه می دیگه  موهای هم 

 ن.شون اعضای یه خونواده کشیدن. انگار همه می 

وقتی مجاهدین اومدن، رفتن با مسئول شهربانی صحبت 

زندانی عادی حموم نمی کردن  با  ریم. من خیلی ، گفتن ما 

می  من  گفتم  شدم.  و ناراحت  سیاسی  زندانی  این  من  رم. 

از   بعد  رو  عادی  یاد زندانی  کوچولو  کولِی  خانم  یه  دیدنِ 

گرفتم. شاید بیست سالش هم نبود، خیلی هم خوشگل بود 

کنین؟ کار می جا چه و خیلی هم خشن بود. گفت شما این 

ش گفتم ما زندانی سیاسی هستیم برای ادب به من خیلی بی 

 ن پیش شما. این که به ما توهین کنن ما رو آورده 

 نی؟ک طور فکر می گفت واقعا این 

من همان لحظه فهمیدم چه گندی زدم، گفتم خاک   

برسرم ... خیلی خجالت کشیدم از توهینی که به اون کرده 

گن! گفت خودت جوری می بودم. موندم چی بگم. گفتم این 

 کنی؟ گفتم خاک تو سرِ خودم؟ چی فکر می 

اون  با  خودم  بینِ  فرقی  هیچ  آن  از  احساس بعد  ها 

شون اهرهای خودم بودن. همه جوری مثل خو کردم. یه نمی 

 های خودم بودن. دوست 

اسمش مرضیه   جا داشتم یه دوست خیلی صمیمی اون 

می  کمک  من  به  خیلی  مرضیه  این  که بود.  شبی  کرد. 

دونی چه کارها برام کرد. خواستم از زندان فرار کنم، نمی می 

اول  شب  از  زندون.  توی  بود  انداخته  رو  این  شوهرش 

قدر ُپر از خشونت بوده. دو تا بود که چه  ازدواجش برام گفته

قدر شوهره با این خشونت کرده بود که پاک بچه داشت. این 
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می  طالق  بود  گفته  بود،  شده  طالق ذّله  شوهره  اما  خوام. 

 داد. نمی 

کرده. شوهره رفته پشت جبهه مثال کمک می بعد این می 

جنده  خرابه،  این  که  کرده  شکایت  خانم رفته  خیلی  ست. 

ها ی کارهاش ظریف بود. این نازنینی بود، یک تکه گل. همه 

 نوشتم. به من خیلی اعتماد داشتن و من براشون نامه می 

. این با یه آقایی یه کافیه هم بود شاید هفده سالش بود 

رو  همدیگه  بود  حامله شده  بود،  کرده  پیدا  رابطه  ده  توی 

می  دلش درد  این گاهی  و خیلی دوست داشتن.  لی گرفته، 

شون ها رِگِلست. خب بعضی مادرش نفهمیده این بچه حامله 

ست. ایسته. ولی کسی به عقلش نرسیده این بچه حامله می 

گیرد با برادرش امید... بعدها من یک بار شکمش که درد می 

مالقات  وقتی  شدم.  آشنا  شوهرهاشون  و  برادرها  این  با 

شون  ست عنوان دو بردن، به اومدن، من رو با خودشون می می 

 کردن. معرفی می 

با امید هم آشنا شدم، برادر کافیه، ُبرده این رو بیمارستان، 

درد داشته. این با پرستاره رفته توی اتاق. به این دلیل که دل 

 بعد پرستاره اومده بیرون که مبارک باشه، پسره! 

 قدر کتک زده بود... این برادر، زنِ زائو رو این 

تازه زاییده، تو اون وضع، بگیری زیر فکر کن زنی رو که  

 ره از...ُمشت و لگد! من سرم گیج می 

 افتند طرف خونه. حاال بچه هم توی بغِل کافیه. راه می 

گفت بچه رو اصال نگاه نکردم. فقط فکر کردم کافیه می 

 طوری ِبَرم خونه؟ حاال چه 

کرده چه ش فکر می ن یا چی، همه بوس بوده توی مینی 

به  چه خاکی  بچه  این  با  وقتی سرکنم؟  خونه؟  ِبَرم  طوری 

 کنه توی رود. رسند به رودخانه، یکهو بچه رو پرتاب می می 

دونسته چه اتفاقی رن خونه. فقط امید می ها می بعد، این 

شانسی  بد  از  داشته افتاده.  که  ماهیگیرها  رودخانه ،  توی  ن 

قضیه افته توی تورشون و گند  ن، این بچه می گرفته ماهی می 

 آد. درمی 

با  پسره که  اون  بود.  من  زندان دوست  توی  کافیه هم 

ها ، کافیه با خیلی کافیه بوده تو دادگاه گفته بچه کاِر اون نبوده 

تونستم نوشتم نمی دوست بوده. من وقتی نامه برای کافیه می 

ت رو که هام رو بگیرم. فکر کن مجبور بشی بچه جلو اشک 

اومده   به دنیا  توی رود! می چند ساعته  یعنی بندازی  دونی 

 چی؟ 

خاطر عشقش  گفت، به من هم دروغ می   نظرم کافیه به به  

 گفت. واقعیت رو نمی 

ی پسره هم بوده و ماجرا من احساسم اینه که این نقشه 

خاطر عشقش ماجرا رو ای داشته، اما کافیه به یک شکل دیگه 

بود و داستانی دیگه سر هم کرده بود. خال  صه عوض کرده 

 داد.هیچی ُبروز نمی 

ُجرمِ ُکشتنِ نوزاد سه ساله. من گفتم کافیه جان، اگه اون 

می  نصف  تو  ُجرِم  بگیره،  گردن  قبول بیاد  کافیه  اما  شه. 

 خواست.کرد که خودش می کرد. داستانی رو تکرار می نمی 

خواست وقتی آزاد کولی آرزو داشت خواننده بشه. دلم می 

کمک کنم که به آرزوش برسه.   ش شدم هر جوری بتونم به 

ش قول دادم که هر جوری بتونم کمکش کنم. دلم بارها به 

زندانی می  آرزوهای  تمام  دلم خواست  کنم.  برآورده  رو  ها 

ذاشت های خانم دهبان رو که شوهرش نمی خواست بچه می 

 بیان پیشش بیارم ببینه. خانم رودباری... 

ش رو تا بچه و مرضیه، دوست من آرزوش این بود که دو  

نمی  شوهره  ولی  با ببینه.  که  خانم  زّرینه  حتی  و  ذاشت. 

نمی هیچ  حرف  پسرش زد کس  ُکشتنِ  ُجرمِ  به  که  همون   ،

آوردم. هر چیزی جا بود... حتی اون رو هم من به خنده می اون 

وسیله  می رو  خنده  تالش ی  هی  بود  که  جوری  هر  کردم. 

تم با کولی. از ذاش ها رو شاد کنم. کنسرت می کردم این می 

گرفتم مثال پنج زار، یه تومن. یه دیگ ها پول می ی این همه 

پول  ِرنگ بود  قابلمه  با  من  تو...  اون  ریختیم  می  رو  ها 

 خوند: زدن وکولی برامون می گرفتم، و همه دست می می 

 ای خدا چرا، 

 پاییز زود اومد؟

 ها،فصل غصه 

 این چی بود اومد؟ 

 این چی بود اومد؟
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 احمد عدنانی پور

 
 

 "همه تکه پاره های زری" نگاهی به

 

 ".جراحتم قبل از من بود، به دنیا آمدم تا تن دارش کنم"

 (ژو بوسکه)

 

تکه پاره های زری روایت زخم هایی است که او در طول  

ماهیت   بر  ها  زخم  یک  یک  برداشته،  پرماجرایش  زندگی 

  هر  و  کرده  حمل خود با   بسته و تک تک آنها رازری نقش 

  که  اویند  های  زخم  بلکه  زری  نه  باشد،  حرفش   که  جا

 گرفته   جای  شخصیتش  در  حسی  های  بلوک  صورت   به

  شوند   می  و   آیند   می  حرف  به  باشد  الزم  که  جا   هر     .اند

  بعد  اند،   بوده  زری  از  قبل  که  نابی   تاثیرات   از  گفتن  سخن

 !و زری فقط تن دارشان کرده دارند  وجود هم او از

 

  بایستی دارد، که ای مصاحبه  تم ی واسطه به  روایت زری 

  و   افت  که  کسی  روایت.  باشد  داشته  هم  راستی  سر  ماجرای

 از   قطعه  هر  در  را  اش  سیاسی  و  شخصی  مسائل  خیزهای

.  کند  می  تعریف  دلنشینی  جذاب   صورت  به  اش  مصاحبه

ت که او در بازگو  اس  لحنی  خاطر  به  ،  زری  روایت  جذابیت

کردن مسائل در نظر می گیرد. ماجرایی را می گوید، حول 

هایش   زخم  دارد  واقع  در  زند.  می  چرخ  ماجرا  همان 

  آدم  به  میخواهد  باشد،  بلد  که  راهی  هر  به  و  میکند  طواف   را

  هربار   دهد،   نشان  معرفتی  بودند  اش  گذشته  در  که  هایی 

سهیم باشند. افرادی   بیان این  در  نیز  آنها  تا یادی،  و   اسمی

که هر کدام تبدیل به زخمی شده اند که با، هر بار گفتنشان 

 .جراحتی سر، باز میکند

جایی    و  شود  می  بیان  جایی  در  زری  موضع 

 قرار   جراحات  مسیر  در(  سردوزامی )    نویسنده   توجه   دیگر

 آشکارتر   میکند  زبان  با  سردوزامی  که،  کاری  البته.  دارد

را مینویسد در حالیکه خوب می داند،    زری  روایت  او  است،

توجه زری به آدم هایی است که در گذشته اش وجود داشته  

و رفتارهایی که آنها را در خاطرش ماندگار کرده اند. دقیقا  

ادبیات آغاز می شود و   زبانی  یا   لحن   از چنین جایی کار 

  شکل   این  و  د میزن  هم  به  را  وقایع   بندی  ترکیب  خارجی،

 !اتم نویسنده است به مربوط  تماما

 

زری  از  بیشتر  . دارد  توجه   او  جراحات  به   سردوزامی 

 ی  صفحه  درون   محض  مجازیت  یک  نفسه  فی  که   جراحاتی

  سردوزامی  ،  همه  از  بیشتر  که  میکنند   ایجاد   ماندگاری  درون

  نشیب  و   فراز  پر   ای  گذشته  به   ها،  بازگویی   این  راستای  در  را

ه شدن خودش نزدیک  ب  که  دارد  قصد  نویسنده.  کشاند  می

شود و این اوست که حتی وقت مصاحبه، بیشتر با آدمهای  

بلکه   دارد،  کار  او  های  زخم  با  واقع  در  و  زری  زندگی 

  روایی  هایی  پاره  تکه  به  را   زری  ی  مصاحبه  قطعات   بتواند

 فراتر   جهانی  با  اش  نحوی  پیوند   و  فرم   از  زری   تا  کند  تبدیل

انی در رخدادها حاصل  همرس  نوعی  نهایت  در  و  بزند  ندپیو

 زری   جراحات  به  سردوزامی  بگوییم،  است  بهتر   شود.

  هر  و  کنند  باز سر خودش جراحات و   زخم تا  است متمایل

  جراحات   و  اکبر  با  زری  خالی  جای  بود  الزم  که  زمان

  به درد  به  بیاید، ناله به نه که  حرف به  و  شود پر  سردوزامی

زری می نشاند    صحبت  پای  را  او  که  چیزی  آن  تمام  به  ضجه

تا در جستجوی زخم هایی باشد که یکی مثل زری ردی از  

آنها دارد. از این منظر سردوزامی ماجرای زری را تکه پاره  

آنچه   بار  زیر  و  شوند  نمایان  خوبی  به  جراحات  تا  میکند 

 .بازگویی گذشته است دفن نشوند

 

 دیگری  دالیل  تواند  می  روایت  سازی  پاره   تکه   البته 

ه باشد. از بازی فرم گرفته تا ایجاد جذابیت آثاری  داشت   هم

که تم مصاحبه ای دارند. آثاری که بخاطر داشتن سطحی 

ثابت و لحنی یکدست، هر لحظه ممکن است از حوصله ی 

  دهد،   می  مجال  نویسنده   مخاطب خارج شوند. امکانی که به

 .کند تبدیل کوچکتر هایی  تکه به را مصاحبه قطعات
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زری،   ی  مصاحبه  قطعات  شدن  پاره  تکه  دیگر  دالیل  از 

و  شاخه  شاخه  باید  سردوزامی  زعم  به  که  است  روایتی 

  کرده   تغییر  نیز  روایتی  چنین  در  زری  شان  تا  شود   آشوبناک

 با   بلکه  نیستیم  مواجه  بسته  ماجرایی  با   دیگر  اینطور  باشد،

 بیرون   ای  تکه  از  را  خودش  بار  هر  که  روبروییم  ای  سوژه

شود، گشوده می ماند و به تکه ای دیگر    می  گشوده  میکشد،

کوچ داده می شود. چنین امکانی، شان کوچ گر بودن زری 

چنین  در  زری  هویت  ترتیب  این  به  میکند.  حفظ  هم  را 

 تبدیل    فرایندی تعریف می شود. آنچه زری هست و آنچه

 !شود می زری به

 

بگوی پایان باید    ها،  عشق   م که نوشتن، تعریف خاطره،در 

ا و خیاالت نیست، بلکه گناه کردن از سر افراط واقعیت  رویاه

افراط در خیال پردازی است. نوشتن  از سر  یا گناه کردن 

دستکاری زخم هایی است که سرباز کردنشان هم درد دارد،  

شویم،  نمی  خسته  یادآوریشان  از  روز  هر  که  آنچه  درد 

به خودمان شده اند. از این جهت تکه    جراحاتی که تبدیل 

پاره های زری، روایتی مستقل، در ادبیات نامستقل و پرگوی  

بیشتر   که  ادبیاتی  آید.  می  حساب  به  ایرانی  داستان 

ماجراگویی یاد گرفته و کلی نالیدن. ادبیاتی که گناه کردن  

نمی داند. ادبیاتی که جراحاتش را پنهان میکند و قصد دارد 

سالمت نشان دهد. تاکید سردوزامی به مریض    همه چیز را

  است  فرصتی  پی   در   و آشفته حالی جهانش است و اینکه

.  بزند   فریاد   را   بودنش  مریض  و  بودن  گناهکار  انحراف،   که

 !شود می آغاز مستقل  ادبیات که همینجاست از دقیقا

 

 

 

 

 اکبر سردوزامی:

 چند جمله هم راجع به ادبیات بنویسم:

 

چه   در  عادت  موندن  در  چه  باشه  زندگی  در 

 ساختارهای ادبی به هر حال عادته! ثابته! ساکنه! 

چخوف تا جایی که من اطالع دارم این ساختار 

می تغییر  رو  در  ادبی  نکنم  اشتباه  اگه  ده. 

 خواهر. ی سهنمایشنامه

ای به من گفت چرا شفق در آخر یک بار نویسنده

ز این که  کنه؟ گفتم جدا اکتاب هیچ تغییری نمی

توضیح  رو  کتاب  روایت شفق«،  »بازنویسی  اسمِ 

ده، تغییر در این کتاب قبل از شروع رُخ داده.  می

زنه تغییراتش رو کرده،  شفقی که با من حرف می

ی تغییر شه و در همون نقطه از تغییر شروع می

 شه.تموم می

طوره،  های زری« هم همینپارهی تکهکتاب »همه

قبل   دیگران  و  تغییر  زری  کتاب  به  ورود  از 

اند، حتی نویسنده هم اگر قرار بوده تغییری  کرده

ی کتاب  کرده باشه قبل از ورود به کتابه. مقدمه

 و فصل آخر کتاب به همین دلیل نوشته شده.

پاره هم  پاره»مونولوگ  شما«،»من  شاعر  ی 

رقصِ   »نوبتِ  آب«،  همان  چشمه  بودم«،»همان 

 طور.من« هم همین

 

 امی به نقل از صفحه فیسبوک او اکبر سردوز
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 مقصودی  فروزان

 

 پاره های یکپارچه

 

همه تکه پاره های زری، داستان زندگی شخصیتی بنام زری 

گفته   به  و  شود  نقل می  که  خاطراتی  بر خالف  که  است 

خود   که  همانطور  نیست.  واقعی  است،  واقعی  نویسنده 

اشاره می کند که آن زمان نامش چیزی دیگر  شخصیت هم  

 .بوده است

روایت گرچه خطی نوشته نمی شود اما بجز چند بخش که  

به زندگی زری مربوط نیست، شرح زندگی زری از کودکی  

 .تا بزرگسالی، مبارزات، زندان و فرار و گریزش به آلمان است

او از زندگی شخصی و مبارزاتش می گوید اما نه خود و نه  

سخت دی شرایط  از  او  کند.  نمی  معرفی  قهرمان  را  گران 

از  زندگی مبارزاتی و محدودیت را  آنها  هایی می گوید که 

تنها جامعه و نظام   نه  او  عشق ورزیدن هم منع می کند. 

به  است.  مبارزه  های  گروه  ساختار  به  انتقادش  روی  بلکه 

جوانانی که در زمان نقل داستان باید گروهی را برای مبارزه  

 .نتخاب می کردند بدون اینکه از مبارزه کردن چیزی بدانندا

او تکه تکه می گوید، شاید هم نویسنده زندگی زری را در 

تکه های جداگانه می آورد شاید این روش نه تنها از زندگی  

از زری هایی حرف بزند که گمنام مانده   زری بگوید بلکه 

 .اند

نوشتار   روایت مجموعه صحبت هایی مستند است. در طول

  حافظه  در  و  اند  شده  شناخته  که  شود  می  برده  نام  افرادی   از

  که  اتفاقاتی  هم.  خورد  می  چشم  به  آنها  از  پایی  رد  مردم

بشکل کلی رخ می دهند و هم زمان و مکان ها قابل درک  

هستند انگار که نویسنده هدفش شنیده شدن توسط قشری  

بقیه  و  زری  شدن  خونسرد  علت  که  قشری  است.  خاص 

آنها   با  و  میفهمد  را  نویسنده  خشم  و  شوندگان  مصاحبه 

 .همراه است

 

ها   که شخصیت  زبانی  یکی  است.  بخش  دو  داستان  زبان 

کنند. روایتی که با نقطه چین ها پر شده است.    روایت می

نقطه چین هایی که انگار شنونده جای خالی را می داند،  

می شناسند و مخاطب نیز در طول داستان و شنیدن روایت  

پر می شود.   برایش  زبان شخصیت ها جاهای خالی  از  ها 

گویی این چیزها در عین پر اهمیتی بی اهمیتند، از بس که  

اند که هم دیده شده و هم شنیده شده اند. این  تکرار شده  

تکه پاره ها نه تنها برای مخاطب خسته کننده نمی شود  

بلکه   شوند،  می  بار  که کسالت  ها  مصاحبه  از  خیلی  مثل 

 .مخاطب را از انفعال در خواندن خارج می کند

خالف   بر  که  زبانی  است.  نویسنده  زبان  دیگر،  زبان 

پر شور و خونسردی شخصیت ها در تعریف   روایت، زبانی 

که   چنان  آورد  می  روز  به  را  حوادث  که  است  خشمگین 

مخاطب در بطن ماجرا خود را احساس می کند. زبانی پر از 

 .نفرت و خشم و واقعی گویی که زبان و حس مخاطب است

 

بنظر می رسد نویسنده هدفش شکستن قراردادهاست. چه 

و   نوشتار  تکنیک  در  چه  زبان  قضاوت در  سرایی.  داستان 

لحن  از  استفاده  نویسنده،  سرکش  احساسات  و  کردن 

مصاحبه شوندگان با همان اشتباهات برای ساختن لحن آنها 

و فرم نوشتاری که به شکل منقطع صدای ضبط شده و پس  

از آن کالم نویسنده که پر از قضاوت و احساس است و پر 

اعث شده  کننده جاهای خالی بعضی از صداها. این روش ب

که داستان در دو راهی مستند و داستان بماند. خرده روایت  

های زری عین داستان است گرچه از طرفی مستنداتی است 

 .که روایت را به سمت خاطره یا زندگی نامه سوق می دهد

اما هر چه که نامش را بگذاریم این کتاب مخاطب را بخود  

 .جذب و دنبال خود می کشاند
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 مریم شمس 

 
 "همه ی تکه پاره های زری" نگاهی به

 

آنچه اثر ادبی را در حکم روایتی مستند یا داستانی قرار می  

دهد ،نه واقعیات و اتفاق های افتاده یا نیافتاده است ،بلکه  

شخصیت های روایت است که یا پاره های مستندات را به 

یا   ندارد  ماهوی  حضوری  خودش  و  کند  می  وصل  هم 

حضور دارد که حتی اگر تکه پاره هایش    همچون زری آنقدر

  متن  کنار  و  گوشه  ،از  نچسباند  هم  به  اتفاقات  خالل  از   را

 .زند می بیرون

 

زری در این رمان زنده است ، هرچند کالم فروخفته اش از  

جایی از تاریخ به سختی به گوش می رسد ،اما حرف می  

است  ای که خاص شخصیتش  بریده  بریده  با کالم  و  زند 

 .،مارا به تکه پاره های زندگی سازمانی اش پیوند می دهد

 

از جالب ترین ویژگی های شخصیت زری تغییر اسم های 

در   افراد  وتغییر  تغییر کشور  حتی  و  ها  خانه  ،تغییر  زری 

زندگی زری است ،اما با این تغییرات ،زری چیزی دارد که  

 .تا پایان کار اورا ممتاز می کندوثابت نگه می دارد

 

 ی   اندیشه  به  کار  این  در  را  گرا  نخبه   ی چپنچه اندیشه آ

  که  است  ،اشتراکاتی  دهد  می  پیوند  آغازین   پوپولیستی

  نماینده   امید .دارند  خویش  های  صنفی  هم   نابودی  در   هردو

 هم   میان  در  بودن  برای  جایی  که  است  روشنفکری  نسل  ی

  و  روند  می  بروند  توانند  می  که  آنها  نداردو   خود  های  پالکی 

 . امید که نه رفتن را می داند و نه ماندن را نابود می شود

 

زری نماینده ی بچه های الهیجان است که عرق سیاهکل  

  می  چریکی  ولباسهای   طبقاتی  ی  مبارزه   آنها را به سمت

  اما  بینند  می  رفیق  شکل  به  را  همه  که  حالی  در.  کشاند

  می   باعث  را  آنها  خود  ،نابودی  سازمانی   بین  های  گسیختگی

 . شود

 

روایت از زبان سردوزامی   "همه ی تکه پاره های زری  "در

است اما راوی اصلی از دید خواننده زری است و گاهی اگر  

سردوزامی ،درشتی واقعیات را از زبان خودش به ما گوشزد  

نکند ،داستان زری را چنان پیش می گیریم که یادمان می  

 . یاترود ،زری تنها تکه پاره ای است از کل

 

از ویژگی های روایت زری ،نگاه همراه با طنزی است که او   

به آدمها و مکان ها و اتفاقات تلخ دارد،انجا که زری از مرد 

مرز  از  گذشتن  هنگام  که  آنجا  و  گوید  می  حمید  نبودن 

  در  حسنی  با   روابطش  همچنین  و  گوید  می  نزار   اسبی   از

ست  ا  زری  جزئیات  با  همراه  شنگ  نگاه  واین  دیگران  حضور

ی ادامه  از  را  ما    نمی  باز  مستندات  تلخی  خواندن   که 

  او  از  که  کند  می  کاری  نه  که  همراه  او  با  را  ما  دارد،بلکه

  او  به  گاههیچ  لباسش  که  را  اندوهی  و  غم   و   بگیریم  پیشی

 .کنیم حس را دهد نمی را بروزش ی اجازه

 

است که  آینده ی حزب    مینا"همه ی تکه پاره های زری"در

به قول زری فرزند همه ی سازمان است ونیز امیدی است 

  که نه در سرزمینش بلکه در سرزمین آزادی و دموکراسی،

 . خاموش می شود

 

همه ی تکه پاره های زری روایت دلتنگی است ،روایت از 

دست دادگی.حسنی عشقی است سازمانی و زری پیش از 

اینها را سردوزامی  آنکه از آن سیراب شود از دست می رود و  

همچون خوابی تعریف می کند که می توانست اتفاق نیفتاد  

 است   مستند  کار  ویژگیهای  از  نوشتار،  گذرای  ی  شیوه   و این

  های  رمنس  به  و  کند  تعلل  عواطف  روی  بر  آنکه  بی  که
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 خواننده   عواطف  در  زخمی  ،  ،واقعیاتش  بپردازد  سطحی

 .ندارد التیامی  که کند  می  ایجاد

 

ویژگی های این کار ورود نویسنده به روایت است هر جا  از 

  را  عریانش  کالم  و  کند  می  ورود  کار  در  سردوزامی   که

  خواننده  به  واقع  در  برد،  می  کار  به  فضیحت  و   فحش  درقالب

  ی   همه  انکار   و   زری  انکار  و  کند   می   القا  را   خودش  ،انکار

  می   کار  به  نیهلیسمی  نگاه  البته  نگاه  این  و  را  ها  ایدیولوژی

فرو می    پوچ  مدام  که  دهد  و  ،در هم می شکند  می کند 

 .ریزد

 

واما از خصوصیات زبان زری ،پراکنده گویی ها و پرش های  

زبانی اوست که از میانه ی ماجرا چیزی یادش می آید و به  

آن می پردازد و این خرده پردازش ها نوعی ساختار شکنی  

کل   در  که  است  قدرت  از  زبان   . شود  می  دیده  نوشتار 

  درگفتن..  اینها   ی  کلمه  گفتن   ویژگیهای زبانی کالم زری

  ماند  نمی  و  گذرد  می  که  خاص  زبان  نوعی  است،  روایت

  گاههیچ  و  یابد  می  ادامه  و   کند  نمی  تعلل  که  انقالبی  ،زبانی

 .نیست روایت پایان

 

خواهد   می  داستان  خداوند  مقام  در  زری  که  هرجا  البته 

اورا نیز فرو سری   علم کند و بگوید من هستم سردوزامی 

می نشاند و این پدیده ی نفی مخلوق از جانب خالق و حتی 

جابجایی هایی که گاهی سردوزامی آنقدر ظریف انجام می  

دهد که با نرمشی از شخصیت هایش به خودش شیفت می  

کند که ما همه ی این جریان را نه تکه پاره ها ،بلکه کلیتی  

 .م از دورانی که از دست رفته استمی بین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان زریهای بی کابوس  

تکه » فصل.  پارههمه  شانزده  در  است  رمانی  زری«  ای 

های زندگی  پارهآید، تکهطور که از عنوان آن برمیهمان

اما کیست؛ دختری  زری  است.  از خانوادهزری  ای ست 

شهر   در  کوتاه  اندکی  پای  یک  با  که  باال،  به  متوسط 

شود. در پی انقالب، زمانی که  جان از مادر زاده میالهی

سازمان    بیست  فعاالن  از  و  نداشت  بیش  سال  چهار  و 

شود، شش  پیکار بود، پیش از سی خرداد بازداشت می

می سر  به  رشت  زندان  در  موقعیتی  ماه  در  اما  برد، 

اعزام   درمان  برای  بیمارستان  به  که  هنگامی  مناسب، 

 ....گریزدشود، میمی

زری که اکنون ساکن برلین است، پس از گذشت بیش  

از سی سال از این حادثه، به راوی که اکبر سردوزامی 

می رجوع  تکهباشد،  کاتب  تا  او  پارهکند  خاطرات  های 

آن  را  زری  »صدای  ادیت  باشد.  است  مرسوم  که  گونه 

گاهی  نکرده و  است  روزمره  خیلی  که  زری  صدای  ام. 

نامفهومتکه انگار  و  زندهپاره  من  برای  از  ،  زیباتر  و  تر 

 .«... صداهای مصنوعی ادبی است

ها پنداری بیند. کابوسها را میزری هنوز خواب آن سال 

یادمانده ندارند.  او ربودهپایانی  از  و روانش را ها آرامش 

اند. در بازگشت به زندگی طبیعی او هنوز نیازمند  آزرده 

 ....روانشناس است

همخاطره زری،  آسیب  چونهای  جان  و  اش  دیدهتن 

نمیتکه هم  کنار  در  نظم  به  هستند.  نشینند.  پاره 

مینمی زری  بنشینند.  که  از  توانند  باشد  نمادی  تواند 

پاره انسان ایرانی در پی انقالب. زبان راوی که  وجود پاره

زبان زری چیره می بر  گاه  باشد،  گردد و در  سردوزای 

به   و  دور  خاطرات  از  که  راستاست  داستان این  فرم 

 .. .شودنزدیک می

اثریپارههمه تکه ست جذاب، سراسر درد و  های زری 

ست که در پاسداری از هستی  رنج و تجربه، حدیث نسلی

 .بهای آن را با مرگ و زندان و شکنجه و آوارگی پرداخت

 اسد سیف، دویچه وله 
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 امیرحسین تیکنی 

 

رمان   بر  کوتاه  یِ  همه"یادداشتی 

  "های زریپارهتکه

 

تکههمه  " زری  پاره  یِ  از    "های  است که شمایلی  رمانی 

کند. زری دوستان  های شخصیتی به نام زری را بازگو میرنج

با   او  زندگی  است.  داده  دست  از  را  بسیاری  نزدیکان  و 

،  گره خورده است و مصائبی پیوسته نبردهای سیاسی معاصر  

الکن   زبانی  با  را بهم زده است. زری  او  یکپارچگی زندگی 

می بازگو  را  ویران شده خود  رنجزندگی  و  او در  کند  های 

چهره است،  داشته  دوستشان  که  کسانی  تمام  یِ فقدان 

کشد که در خاطرات تلخ خود غرق  انسانی را به تصویر می

 .شده است

توان رمانی  را به سختی می  "های زری  پاره  یِ تکههمه "

یا   و  ژانر  نداشتن  دانست.  مستند  روایتی  حتی  یا  و  ادبی 

تواند با قدرت نسبی  شناور بودن اثر در چند ژانر اگر چه می

رمانی   خلق  سبب  داستان،  روایت  در  نویسنده  تجربه  و 

این اتفاق   "های زری  پاره  یِ تکه همه   "شگفت شود اما در  

و  انمی اتوبیوگرافی  بیوگرافی،  اثر  یک  میان  کتاب  فتد. 

تواند به منطقی  دهد اما هرگز نمیگرا تغییر ماهیت میواقع

 .دست یابد که فارغ از احساسات و درخور یک اثر ادبی باشد

در   تکه همه   "آنچه  زری  پاره  یِ  متنی  می  "های  گذرد 

اران کند که ی احساسی است که تنها رنج انسانی را بازگو می

و عزیزانش را از دست داده است. خشم و نفرت بی آن که 

دیده   اثر  در  بارها  باشد  آن  پشت  احساسات  جز  منطقی 

شود و خواننده بیش از آن که خواننده یک رمان باشد،  می

 .گویی پای درد دلی نشسته است

بسیار روان است    "های زری  پاره  یِ تکههمه  " زبان روایی  

احسا دادن  نشان  در  است.  و  موفق  کتاب  بر  حاکم  س 

از زبان راوی و زری میخواننده داستان  خواند که هایی را 

هر یک سرگذشت از دست رفتن یکی از دوستان و نزدیکان  

زری است. نویسنده اما با رویکردی سیاسی و یکطرفه هرگز  

پردازد و تنها هدف او  های سیاسی نمیبه موشکافی اندیشه

که شخصیت زری در طول   به تصویر کشیدن رنجی است

های به نام  سالیان عمر خود متحمل شده است. با ورود شخصیت 

مثل فرخزاد و شرح مرگ او نیز نویسنده کوشیده است به اثر از 

نظر طیف مخاطب و رویکرد سیاسی، گستردگی بیشتری دهد تا 

او از موشکافی سیاسی   باشد که خودداری کردن  جبران خللی 

م است.  آن  مسبب  ذهن ساله اثر،  کردن  درگیر  علیرغم  که  ای 

 .آیدمخاطب هرگز جایگزین کاملی به حساب نمی

اصطالح  با  گفتگوهایش  در  بارها  دارد.  زبانی مشوش  و  زری  ها 

شویم که نویسنده از آن به  های عصبی گفتاری او مواجه می تیک

استفاده کرده است و  عنوان ابزاری برای شخصیت پردازی زری  

های زری  پاره   یِ تکههمه  "علیرغم تکراری بودنش موفق است.  

بیند اما از همان دریچه همه چیز را از زاویه زری و راوی می  "

گیرد و همه چیز نیز تالشی برای شخصیت پردازی صورت نمی

می مصائبش خالصه  و  زری  از  در خود  آنچه  در حقیقت  شود. 

شود تنها شنیدن درد دل  یب خواننده می خواندن این رمان نص

زری و راوی است که با احساسات و خشم و نفرت و دشنام به  

ای که برای شکل  های زری توام است و بس؛ مساله بانیان رنج

اثر ادبی کافی نیست. فرض کنیم این کتاب از زبان  دادن یک 

دیگری به پارسی برگردانده شده بود و داستان آن در ایران رخ  

توانستیم از حقایق داستانی اثر  داده بود؛ با این فرض چگونه می ن

های  پاره   یِ تکه همه  "مطلع شویم و با آن همراه شویم. نویسنده  

است.    "زری   نوشته  را  داستانش  ما  تاریخی  حافظه  به  اتکا  با 

رنج بازگو کردن  آیا هدف فقط  اینجاست که  های زری  پرسش 

این بر زری گذشته  قصه  که نویسنده در دلاست ؟ یا  آنچه  یِ 

است، خواسته نقبی به تاریخ سیاسی ایران نیز داشته باشد؟ مورد  

اثر رخ نداده است چرا که آنچه از دل تاریخ به تصویر  دوم در 

بخش  جز  است  شده  چهره کشیده  به  که  سرشناس  هایی  های 

پذیرد در  ها را میمرتبط است و پیشینه اجتماعی سیاسی ما آن 

د ما شاهد هیچگونه توضیح و شرح ماهیتی نیستیم. به بقیه موار

همین دلیل آنچه نویسنده مورد نظرش بوده است به گمان من  

هایی است که زری به عنوان یک  صرفا به تصویر کشیدن سختی 

شاهد متحمل آنها شده است، شاهدی که نه تاریخی است و نه  

یِ  مه ه  "ای احساسی است.  اجتماعی، بلکه تنها قضاوت کننده 

می توانست با دور شدن از احساسات صرف    "های زری  پاره   تکه

های زری تصویری تاثیرگذار  و با تکیه بر رویکردی پژوهشی از رنج

بسازد، تصویری که هم احساسات انسانی زری را بصورتی متعالی  

در آورد و هم به خواننده این امکان را بدهد که احساسات زری  

داستانی   دالیلی  با  که  را  است  اینگونه  تکه همه   "بپذیرد.    یِ 

ماند و تبدیل به از رسیدن به یک اثر ادبی باز می  "های زری  پاره 

.شودیک خاطره نویسی اندوهبار سیاسی می
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 خانمانی و فراردری، بیداستان زندان، دربه 
 ... .دربدری، بی خانمانی، آوارگی، فرار، بی پناهی و مقاومت استکتاب »همه تکه پاره های زری«، نوشته اکبر سردوزامی داستان زندان، 

سردوزامی در بازسازی روایت های دهه شصت ساختار ویژه خود را آفریده است: روایت اعظم در »مونولوگ پاره پاره شاعر شما«، »روایت شفق« 
ماندگار از تاریخ تیره و تار. »همه تکه پاره های زری« به همان سیاق و اشاراتی دردمند به سرکوب نویسندگان در جای جای دیگر آثارش. آثاری  

است، با این تفاوت که این بار هم راوی و هم نویسنده حضوری مستقیم دارند، در گفتگو با هم، به روش امروزی چت و پیامک. زری زندگی  
این کار نکرده است؟ او که کار و فعالیتاش مستندسازی است،   نامهاش را برای نویسنده نقل می کند برای ثبت. ولی چرا زری، خود اقدام به

  جستجو و ثبت زندگیهای به یغما رفته؟ تفاوت داستان و مستند در همین جاست در نوع بازسازی. اگر زری پیشتر هم خاطرههایی را جایی نوشته 
ه هایش این ور و آن ور است و هر تکه اش به شکلی درآمده که یا گفته باشد ولی در آنها به پاره تصویری ناقص از وی بسنده شده است. »تکه پار

 « ... صدای زری ال به الش گم شده 
زند، سرریزشدن خاطره نیاز به محرک دارد، به یک واسطه برای انتقال، به یک شنونده همراه و همدل، به کسی که به ذهن بازیگوش و گریزپا نهیب  

سویه ممکن میگردد، که در آن خاطره دیگر تنها ازآن زری نیست. نویسنده هم در آن شریک شده کنجکاو و سمج باشد. و این در یک پروسه دو
 ... «.»تکه های پاره های توست وصل شده به تکه های خودم

ایت  برای زری گذشته تمام نشده »تمام شدنی در کار نیست« و حاال در برلین کارش ثبت آن تاریخ است، زندگی مردههایمان. مثل یک پازل رو
صت تا  ها را کنار هم می گذارد و زندگی های به غارت رفته را زنده می کند. برای نویسنده هم گذشته تمام نمیشود: »مثل این انسان که از دهه ش

 «... !امروز با من است، عین عین یک بختک مادر قحبهی تکراری نجیب سمج
ند. خودش هم در داستان وارد میشود. حرف خود را میزند، گاه زری را مخاطب قرار  ولی سردوزامی تنها به بازسازی و تنظیم روایتـها بسنده نمیک

می دهد ولی مونولوگ است و سرگذشتها و حسهای قهرمانان داستانش و حسهای خود را در گفتگو با خود وارد داستان میکند. از زبان اوست که  
 :مویه وار سروده میشود تکه پاره های زری را که از حال و هوای امروز او نشان دارد، 

 .حاال زری دارد گریه می کند»
 « .و باز زری که چهار نعل می رفت دارد گریه می کند

 امروز حال زری بد است، حال من بد است امروز»

 «... .امروز همه مرده های زری ول معطل اند
 27منیره برادران، آوای تبعید شماره 

 

 حقیقتی از زندگی خودمان
ها برای کامل  های بیداد در آلمان، بیرون کشیدن پروندهایی از آنان است و بعد کار و مطالعه روی آن کار زری در اداره بایگانی قربانیان حکومت»

امی که برای این کار، بایگانی خودش  کند و سردوزکشد و برای اکبر سردوزامی نقل میها را بیرون میکردن پرونده زندگی و مرگشان. او این روایت
ها، خود به تنهایی  هایش را خلق می کند. همین عمل بیرون کشیدن این حکایات از درون آرشیوها و بایگانیها داستان را هم دارد از مجموع آن

 .. «. یک ماجرای داستانی است که او در ساختار کارش از آن استفاده کرده است

ها و گذاشتن برابر ما که خوب ببینیم؛ حقیقتی از زندگی خودمان را در نویس بیرون کشیدن آرشیوهاست. زدودن خاک از روی آنداستان کار  »
کتاب   لجنزار استبداد زده حکومت الله. سردوزامی با افزودن خاطراتی که خود از برخی قربانیان این رژیم ]جمهوری اسالمی[ دارد، ماجراهای این

های دیگر را با عناصر های درون روایت برد. قرار نیست هر ماجرا، دنباله فصل دیگری باشد. هر روایت، درد و جنایتل به فصل پیش میرا فص
 « .های دیگرکند در فصل مربوط به خودش چون منشور نوری پخش می

 
 نسیم خاکسار سایت اینترنتی بانگ
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 از ادبیات و فرهنگ
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 احمد خلفانی

 
 نویسندگی، مهاجرت و تبعید 

 های ورود به جامعه جدید . شیوه1

وسیله یک قاچاقچی تا  ای بهاین صحنه را تصور کنیم: آواره

شود و در آنجا  میگیشه کنترل پاسپورت در فرودگاه بدرقه  

می تحویل  قاچاقچی  دست  از  را  سپس،  پاسپورتش  گیرد. 

شود  کند، متوجه مینشیند و نگاه میوقتی در هواپیما می

دیگر، تاریخ تولدی دیگر و محل  که او در پاسپورت، نامی  

 تولد دیگری دارد. فقط عکس، مال خود وی است.

می باشد.این  تخیلی  داستان  یک  شروع  نقطه  و     تواند 

 آمیز است.شود گفت که مثل ادبیاتِ تخیلی اغراق می

را بر پیشانی    "داستان یک مسخ"تواند  این داستان که می

باشد. سوررئالیسم   نباید ساختگی  لزوما  باشد،  خود داشته 

 گیرد. جا نشأت میزندگی یک انسان آواره نیز از همین

یک  دانیم که گاهی مبالغه نیز به هدفِ نمایش دقیق ما می

واقعه، اشتباه نیست. و از این نظر ادبیات نیز که معضلی را 

ای  کند، شاید مبالغهگذارد و آن را بزرگ میبین میزیر ذره

شود گفت که کار  بیش نباشد. و البته به همین دلیل هم می

 آمیز است.بین نیز مبالغهذره

تازه آن مشکل  برای  مدرن  دنیای  که  است  این  ها  واردان 

دنیای  شقه  ندارد.  وجود  کامل  شکلی  به  و  شده  شقه 

هایی است که با همدیگر همساز  واردان متشکل از شقه تازه

قطعه کردهنیستند.  ترک  که  وطنی  از  یادها،  هایی  اند، 

تجربه و  کابوسخاطرات  و   از  ها  عناصری  و  سفر  های 

که گذارشان به آنجاها افتاده و نیز از کشوری   هایی سرزمین 

 
1 Anna Seghers 

که زندگی یک آواره همچون برند. اینکه در آن به سر می

ای است که باید روی هم سوار شود را ما از  تکه تصویرِ تکه

زگرس  آنا  اثر  ترانزیت  وضوح  1رمان  به  آلمانی،  نویسنده   ،

 بینیم. می

بی با شروع جنگراوی  رمان  این  دو   نام  از  جهانی  سر  م 

اردوگاه کار در شهر رون فرانسه در آورده و سپس در شهر 

مارسی سرگردان است. او که از جنگ و آوارگی خسته شده 

شود  است، بسیار اتفاقی متوجه خودکشی یک نویسنده می

، کارت شناسایی  های چاپ نشدهو  نیز، بسیار اتفاقی، نوشته

نویسنده هویت  در  و  خود  تصاحب  به  را  مرده  آورد.  میی 

می او  که  است  صورت  این  به  نیز  فقط  و  اقامت  از  تواند 

اش چیست؟  ترانزیت به مکزیک اطمینان پیدا کند. نتیجه

جزئیات همه و همه درست بود.  "گوید:  خود راوی چنین می

 "چه ایرادی داشت که کل آن درست نبود؟

های معاصر  جایی که چنین حالتی را بر زندگی انسانو از آن

شود گفت که انسان دوره ما نیز کار  اند تطبیق داد، میتومی

این  جز  ندارد  تکهدیگری  دیگر  که  به هم  را  ناسازگار  های 

 کند. "مجموع"بخیه بزند تا خود و دنیایش را 

راوی ترانزیت به عنوان یک آواره در حقیقت یک زندگی را 

پشت سر گذاشته و حاال زندگی کامال دیگری، با نام یک  

 کشد. ده، یدک میانسان مر

ها نقش  در تصور وی، تفاوت او با دیگران این است که آن

می ایفا  خوبی  به  را  باید  خود  ابتدا  او  که  حالی  در  کنند 

نقش   یک  قضیه  یعنی  برساند.  عمل  به  و  بیابد  را  نقشش 

واجب   انسانی  هر  برای  اجرایش  که  نقشی  هم  آن  است، 

خودش را   " واقعی"جایی که وی نقش  االجراست. و از آن

 داند. می "دوزیست"هنوز درونی نکرده است، خود را یک 

از  طور که میدوزیستان، همان دانیم، دو دوره حیات جدا 

گیرد  هم دارند. یک بار در آب که تنفس با آبشش صورت می

 و بار دوم در خشکی و با کمک شُش. 

کند رفت و برگشت  آنچه که راوی رمان آنا زگرس تجربه می

ابی اینپایان  آن ز  به  آن  جا  به  مسئول  شخص  این  از  جا، 

انتظار  و  است.  اداره  آن  به  اداره  این  از  و  شخص مسئول، 

 مکرری که پایانی بر آن متصور نیست.
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بر مشخصات کافکایی در  منتقدینی هستند که به درستی 

گذاشته انگشت  ترانزیت  از رمان  صحبت  که  حاال  و  اند. 

موقعی بپرسیم  که  دارد  جا  که  کافکاست  آواره  یک  ت 

است، زندگی گذشته  بارِ  دستخوشِ  جهات  بسیاری  از  اش 

توانیم به داستان کوتاه  چگونه خواهد بود. در این حالت می

نوشته کافکا فکر کنیم که در آن پلی سرش را بلند   "پل"

فرو  می نتیجه  در  و  ببیند  را  خود  پشت  مسیر  که  کند 

م که چطور ریزد. یا سعی کنیم قضیه لوط را مجسم کنیمی

نگرد و به ستونی از نمک مبدل همسرش به پشت سر می 

اش اوریدیکه شود. و یا اورفئوس که برای نجات معشوقهمی

رود و لی بر خالف توصیه خدایان به به دنیای مردگان می

کند و اوریدیکه را این بار برای همیشه از  پشت سر نگاه می

 دهد. دست می

به  ترانزیت،  رمان  اصلی  یک    شخصیت  نقش  ترتیب،  این 

جا نمادی دوگانه  گیرد. در ایننویسنده مرده را به عهده می

بینیم. شاعر و مرده: نمایانگر اینکه زندگی جدید او، از  می

یک طرف، زندگی کسی دیگر است، از طرف دیگر اینکه این  

 زندگی جدید نیز، همچون زندگی خود او، باید روایت شود.

شود. او ناچار  ین جا نمایان مینقش نویسنده دقیقا در هم

است همه چیز را از نو روایت کند، چیزهایی را از اکنون یا  

ها را به هم بیامیزد و از آمیزش  از گذشته انتخاب کند، آن 

کند که، عالوه بر این، جذاب و  ها دنیای جدیدی خلق  آن 

 تأثیرگذار هم هست. 

هوایی  ریشه " آلمان "های  بِرِمن  )شهر  سوژه  نشر  (  که 

و  به موفق  مثال  کرده،  انتخاب  خود  عزیمت  نقطه  عنوان 

جالبی در این زمینه است. محمود فلکی چهار مرحله را در  

می نظر  در  تبعیدی  نویسندگان  مرحله زندگی  گیرد: 

سرانجام گم و  نوستالژی  مرحله  خودبیگانگی،  از  شدگی، 

 مرحله خودیابی که چیزی است به معنای رسیدن و ورود. 

به کی  می  ورود  پروسه وقوع  این  در  چه پیوندد؟  ورود  ی 

ای از تناقض و تضاد. موقعیتی نه  افتد؟ مجموعهاتفاقی می

در هوا و نه روی زمین. ولی وقتی که ریشه هست، در آن  

نمی تفاوتی  بسیاری صورت  که  چرا  باشیم،  کجا  در  کند 

 چیزها، و از جمله ریشه نیز، در ذهن است.

 
1 Jean Améry 

های متفاوت  کنم که از قطعهفکر میوقتی به چنین انسانی  

عکس   یک  اول  وهله  در  است،  شده  ساخته  گوناگون  و 

 بینم. سوررئالیستی می

شود. او نه تنها فراموش در این حالت نویسنده وارد عمل می

نکرده است، بلکه عالوه بر آن، چیزهای جدیدی نیز کشف  

کند  جایی کشف و یا خلق میویژه آنکند. او بهو خلق می

 رسد چیزهایی را به فراموشی سپرده است.که به نظر می

ها را به شکل دیگری  و او باید چیزهایی را فراموش کند و آن

می که  چرا  بهبیافریند.  گذشته،  گذشت،  داند  آنکه  محض 

دیگر به طور واقعی وجود ندارد، بلکه فقط در ذهن اوست و 

ین، از  جایی که ما، با وجود انه هیچ جای دیگری. و از آن

میگذشته شکل  میهامان  شرطی  به  به  گیریم،  توانیم 

گذشتهانسان که  روییم  فرا  دیگری  در  های  را،  هامان 

ها  جایی که هستند، یعنی در ذهن، تصحیح کنیم و آنهمان

 را برای خود و دیگران به اشکال دیگری به نمایش بگذاریم.

یز  ، نویسنده اطریشی، ن1یک نوجوان )چنان که جان آمری

خواهد  گوید( خود اوست باضافه آینده او. یک نوجوان میمی

به دیگران نشان دهد که او نه تنها آن کسی است که بقیه 

بینند، بلکه همچنین کسی است که در آینده به وقوع  می

 خواهد پیوست.

رسیدهآن  سالی  و  سن  به  که  احساس هایی  معموال  اند 

بینیم،  تند که میها نه تنها آن چیزی هسدیگری دارند، آن

شان مدفون مانده  بلکه همچنین آن چیزی که در گذشته

جا راست و ریست کردنِ این از  است. کار ِ نویسنده در این

میان  هم از  دیگر  رستاخیزی  و  تولد  است،  گسیختگی 

خیالین. او در آن صورت    "منِ" ها، و از این نظر، یک  ویرانه 

نیستم  می آن  تنها  من  که  بگوید  میتواند  بلکه  که  بینید، 

گذشته در  که  چیزهایی  آن  تمام  در  همچنین  و  هایم 

 ام.انجام داده "من"ام به عنوان زندگی

در   زرتشت"نیچه  گفت  را  گذشته" نویسد:  می  "چنین  ها 

من آن را  "را به صورت    "چنان بود"نجات بخشیدن و هر  

خواستم نجات    "چنین  من  آنچه  است  این  بازآفریدن. 

 " نامم.می

 بازگشت : 2
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توان دو بار شنا کرد.  گوید: در یک رودخانه نمیهراکلیت می

شک بدین معنی هم هست که هیچ کسی به  منظور او بی

هیچ  "توان حتی فراتر رفت و گفت:  گردد. میوطنش برنمی

نمی دور  کس  که  چرا  کند.  زندگی  جایی  در  بار  دو  تواند 

ر  شدن، از دو سمت صورت گرفته است؛ هم آن مکان تغیی

 گردد. یافته و هم آن کسی که به سویش بازمی

شود گفت که در حقیقت هیچ کسی باز  به این ترتیت می

به  نمی عمال  است،  بازگشت  که در خیال  آن کسی  گردد. 

رود. این البته بدان معنی نیست که انسان  جای دیگری می

از نظر ذهنی بین دو مکان مختلف رفت و برگشت نداشته  

وقفه است،  نسان در حال رفت و برگشتِ بیباشد. ولی وقتی ا

شود. رفت و برگشت ذهنی  ای نمیبه درستی وارد هیچ خانه

کنند  ای را ترک میموقعیت معمولی کسانی است که خانه

 رسند. ولی به هیچ جایی نمی

رمان   در  کوندرا  اودیسه  می  "جهالت "میالن  که  نویسد 

اهل   نویسنده  این  داشت.  را  غربت  حس  چک  بزرگترین 

می شرح  را  تبعیدی  زن  یک  و  موقعیت  وطن  به  که  دهد 

گردد. منتقدی آلمانی نوشته است: زادگاه خود پراگ برمی

به  " به غربت رفته است و سپس  از وطنش  میالن کوندرا 

وارد   نهایی  و  قطعی  شکل  به  آنجا  در  تا  بازگشته  وطنش 

 "غربت شود.

بت،  ای در غر، در خانه"جهالت"یوزف، شخصیت دیگر رمان  

که همسرش در آن در گذشته است، جایگزینی برای وطن  

یابد. گوستاوسون، یک شخصیت دیگر که سوئدی است می

خانواده و  خانه  در  است، و  نداشته  خوشایندی  تجربه  اش 

 یابد. شده را در آغوشِ مادرِ همسرش باز میعشق گم

عشق   با  اتفاقی  بسیار  میهن  به  بازگشت  از  بعد  یوزف 

آورد. او همه  کند، ولی او را به جا نمیرد میاش برخوقدیمی

 چیز را فراموش کرده است حتی نامش را. 

.  "میانِ دو در"نسیم خاکسار، داستان کوتاهی دارد با عنوان  

آنچه در این میان برای من مهم است عنوان داستان است. 

تواند باشد، در  میان دو در جای چندان قابل اطمینانی نمی

 باد است.حقیقت یک ناکجاآ

کند، کامال  این البته برای ادبیات مشکل خاصی ایجاد نمی

و المکان ناکجاآبادها  از همین  ادبیات  که  چرا  ها  برعکس. 

کند. المکان، در حقیقت، همان جایی است که  تغذیه می

پیوندد. حتی وقتی اتفاقات ادبی ظاهرا  ادبیات به وقوع می

اند، عمال در  در جای خاصی و یا مشخصی به وقوع پیوسته

اند. وقتی که ادبیات مکان  یک جای ناممکن به وقوع پیوسته

کند که دهد، آن را به یک مکان ادبی تبدیل میرا تغییر می

فقط در ادبیات وجود دارد و نه هیچ جای دیگر. ادبیات یک  

 کند.جای مشخص را به مکانی نامشخص و خیالی مبدل می

 

 . ادبیات و تبعید ۳

ما   که  شخصیت چیزی  با  ارتباط  مشاهده  در  ادبی  های 

ها معموال در جای خودشان قرار کنیم، این است که آن می

شود گفت که چنین چیزی شرط اول این  ندارند. حتی می

 های ادبی مبدل شوند. ها به شخصیتاست که آن 

توانیم با کمی احتیاط بگوییم، که حتی  به این ترتیب، می

نوشتن  نیز می   "ریشه در هوا داشتن" برای  امتیازی  تواند 

های تبعیدی را  ادبی محسوب شود. آنچه که زندگی انسان

کند، همان غیرقابل  های ادبی قابل مقایسه میبا شخصیت

میپیش معمولی  زندگی  در  است.  آن  بودن  از  بینی  شود 

قابل پیشزندگی نظام شود،  بینی صحبت کرد. مییافته و 

ورد که چه چیزی بعد  دست کم به شکل تقریبی، در نظر آ

افتاد. ولی مشخصه  اتفاق خواهد  این  ی زندگی  ی عمدهاز 

ها  ها همان نامشخص بودن آن است. به این معنا آنتبعیدی

دانند و، در  کنند که آخرش را نمیدر داستانی زندگی می

 اند. های ادبی فرا روییدهحالتی کلی، به شخصیت 

تواند  کنند، میایت میها درک و روو از این نظر، آنچه که آن 

که  چرا  باشد.  آنان  خود  با مشخصات  ادبیات خاص  نوعی 

گیرد  جا مینگاه آنان در رفت و آمد است و عناصری را از این

 ها را با عناصری از جای دیگری ترکیب کند. تا آن

حتی اگر ما چنین چیزی را در نگاه اول درنیابیم، واقعیت  

ر ذهنش کماکان در  این است که یک نویسنده تبعیدی د

گویند، در  طور که میحال رفت و آمد است، حتی اگر، آن 

ی محل سکونتش ادغام شده و جزء ادبیات آن کشور جامعه

می واقعیت  این  به  توجه  با  شود.  این  محسوب  به  توانیم 

ادغام   وجه  هیچ  به  واقعی،  حالت  در  او  که  برسیم  نتیجه 

آورد. وجود می  شود، بلکه شکل خاصی از ادبیات را بهنمی

وقفه چرا که بعد از ادغام نیز ما این حرکت و جستجوی بی

بینیم. برای نمونه کافی است به چند عنوان بین دو در را می



 29 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

100 

 

آلمانیکتاب نویسنده  سه  بههای  که  از  زبان،  ترتیب 

کنیم:  ملیت توجه  هستند،  بوسنی  و  بلغاری  سوری،  های 

انداز" چشم  در  آلمان  قلب،  در  شامی،  ا  "دمشق  رفیق  ز 

غربتوسوسه " جهان"و    "های  کننده  الیا    " هاجمع  از 

 .2از ساشا ستانیشیچ "اصل و نسب"و   1ترویانف 

و   اکنون  آینده،  زمان  کرده،  وطن  ترک  نویسندگان  برای 

ای است. گذشته چندان تفاوتی ندارند. و این موقعیت ویژه

ختلف  های مهای خود را در زمان ها ریشهو تا زمانی که آن

هیچمی در  حقیقت،  در  زمانپراکنند،  این  از  به  کدام  ها 

 تنهایی حضور ندارند. 

رمان   در  و شالق بادبادک"نسیم خاکسار   موقعیت    "ها ها 

کند که در بالن نشسته یک تبعیدی را با کسی مقایسه می

و به تنهایی پرواز کرده است. در این حالت او در عمل هیچ 

 ارتباطی با زمین ندارد.  

نویسد:  جان آمری از اولین تجربه خود در تبعید چنین می

بودم که نمی" به همین   "ما"توانستم  من کسی  بگویم. و 

گفتم بدون هیچ احساسی  می  " من"دلیل فقط، طبق عادت،  

 ."خود بودن"از 

نوشتن  است؟  چگونه  نویسنده  یک  برای  غربت  این حس 

برای   گیرد، دلتنگیبرای او از همین احساس سرچشمه می

جایی که دیگر تغییر یافته و حتی وجود ندارد. آنچه دیگر  

اش مانده است، در ذهن نویسنده  وجود ندارد و لی دلتنگی

کند. جایگزینی  هایش به شکل دیگری قد علم میو در کتاب

 برای آنچه که از دست رفته است. 

نشدنی. یک رفت و برگشت و جستن و این سفری است تمام 

نایا  و  یافتن  میو  دست  به  که  آنچه  همیشگی.  آید  فتن 

اینفراورده از همه  است  اثر ها که شکل میای  به  و  گیرد 

که از آن به بعد دیگر نه   "من" شود. یک  هنری تبدیل می

زیست  او  بیرون  همچنین  بلکه  نویسنده،  درون  در  فقط 

هایش. و  این، در موقعیتی  ها و در کتابکند؛ در  روایتمی

  "منِ"اهای مختلف است، تالشی است که  که نویسنده در ج

او را از نو متولد کند. و عالوه بر این انتقامی است از فقدان 

های گذشته و حال. و نیز بازیابی آنچه گم  در زمان  "من"

 
1 Ilija Trojanow 

شود گفت، جایگزینی است برای کسی که  شده است. و، می

 داند هیچ وطنی ندارد.می

می آمری  وجان  در  اطمینان  حس  که  این نویسد  به  طن 

نشانه ما  است که حواس  زبان،  دلیل  پیرامون،  دنیای  های 

ها آشنایی  شناسد و با آنسروصداها و اشارات و ... غیره را می

یابی  بایست از نو هویت ها میدارد. با فقدان وطن همه این

 شوند، مشخص گردند و در ذهن ما جا بیفتند.

گیرد. رمان، به  ادبیات از این نظر وظیفه بزرگی به عهده می

آورد  عنوان مثال، مکانی است که انسجامی ادبی به وجود می

می ذهنی.  اطمینان  نوعی حس  به  و  با  ادبیات  توان گفت 

زمان حس اطمینانی  وجود آوردن واقعیت تخیلی جدید، هم

 آورد که انسان در واقعیت فاقد آن بوده است.به وجود می

را مم بازگشت  این جهت،  از  ادبیات،  ما در  کن میو  کند. 

رفته را  در شکل و شمایلی ادبیات، بار دیگر زمان از دست

یابیم که همچون وطنی از ورای  باز می  یافتهزیبا و انسجام

و قصه میواقعیت برای ما داستان  این است که  ها  سراید. 

بریم و از نو به کودکان  خوانیم، لذت میداستان و رمان می

 م.  شویپرداز مبدل میخیال

 

2 Saša Stanišić 
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 ژان رُپِر 

 

 »تبعید« در سه متن 
 (اوید، ویکتور هوگو، محمود درویش)

 : فواد روستائی مترجم

 " برگرفته از تارنمای رادیوی فرانسوی »فرانس کولتور

 اوید 

از بزرگ1»اُوید«) ترین شاعران دوران باستان است ( یکی 

میالد مسیح پای به جهان ما نهاد  پیش از    4۳که در سال  

زاده بهو  را  روم  امپراتوری  دید.  شدن  خویش  چشم 

های اش، چایگاه  ترین سروده(،یکی از مهم2ها«)»دگردیسی

بزرگ از  یکی  عنوان  به  را  او  جهان  شاعران  ترین 

بهکردهتثبیت  آناست.  هم  رغم  هنوز  او  تبعید  دالیل  که 

دیدی نیست که صاعقه  روشن و قطعی نیست، در این نیز تر

( بر سر او ۳بازی«)خشمِ امپراتور به خاطرِ کتابِ »هنرعشق 

آمده است. اثری که قانون مجازاتِ »زِنا« را که امپراتور  فرود

[ آگوستوس»اُگوستوس«  سزار  یولیوس  مدافع  گایوس   ،]

بود بهعفّتِ عمومی، وضع   9گیرد. در سال  سُخره میکرده 

تبعید راه  »اُوید«  می  میالدی  پیش  در  در  را  و  گیرد 

سکنی   رومانی(  در  امروز  »تومیس«)»کُنستانتا«ی 

چون می آثاری  »اُوید«  که  است  شهر  این  در  گزیند. 

مجموعه4ها«)»تریست  و  نامه(  به  ی  موسوم  های 

می5ها«)»پونتیک  را  ُعسرت  (  آن  در  که  آثاری  نویسد. 

هایش  در دوری از  ها و حسرت خویش در تبعید و دلتنگی

 کند. میرُم« را بیان »

ای ها« را با خطابهی »تریست ی تبعیدی ما منظومهنویسنده

 کند: چنین َغرّا اغازمیاین

ای کتاب من! تو به رُم خواهی رفت. آری، تو به رُم خواهی "

کم که  حاشا  رفت؛  خواهی  رُم  به  من  بی  امّا  ترین  رفت 

  حسادتی در در کار باشد؛ ولی افسوس! افسوس و دریغ که 

جا نیست. رهسپار سفر خداوندگار تو را رخصتِ رفتن بدان

شو، امّا بی تشریفاتی پرشکوه و جالل، بدان سان که کتابِ  

برگشته! ای در تبعید را درخور است. ای کتابِ بختنویسنده

زمانه درخورِ  تو  تذهیب  آن  کاش  در  که  باشد  ای 

رنگ پوشی از تیماجی بهبریم. تو را از پوشیدن تنسرمیبه

چنین درخشش و تابندگی  دارم. این ارغوان اکیداً برحذر می

 "با موسمِ سوک و اشک سازگار نیست.

( 6یوسِک«)، خانم »ماری داری   2008در ماه نوامبر سال  

برنامه یک  در  »اُوید«  آثارِ  مترجم  و  رادیویی   نویسنده  ی 

گفت:   »تریست"چنین  در  در  »اُوید«  و  بریده  دنیا  از  ها« 

این گونهخود خلوت  فرورفته است.  انزوا  از گزیده و در  ای 

یا   وضع  من  برای  که  است  خویش«  خویشتنِ  از  »غیابِ 

حالتی از نوشتن است. »اوید« خویشتن را از هرآن چه بوده 

کند. برای »اُوید« چیزی جز حرکتِ نوشتن است تهی می

نمی بهیرجای  کتاب  این  که  ماند.  است  کتابی  ترتیب  این 

ایست این  ائیِ خاصِ خویش مشارکت میخود در  از  کند و 

 "منظر بسیار مدرن است.

  ویکتور هوگو، تبعیدیِ راضی از تبعید

ای که به مرگ  در پی حادثه  184۳ویکتور هوگو در سال  

را  نوشتن  مدّتی  برای  شد،  منجر  »لِئوپولدین«  دخترش 

میبه دیرباز  کناری  از  که  او  بپردازد.  سیاست  به  تا  نهد 

هائی را که در آثار  متعّهد بود در این برهه آرمان  اینویسنده

کرده دفاع  آن  از  بوته   خود  در  سیاست  سپهر  در  ی بود 

سال  میآزمایش در  شهردار  1848نهد.  عنوان  به  ابتدا   ،

ی پاریس و در پی آن گانهی هشتم از مناطق بیستمنطقه 

به عنوان نماینده مجلس در »جمهوری دوم فرانسه« انتخاب  

گذاری، در سال  د. پس از آغاز کار مجلس ملی قانونشومی

 " رانی زیرِ عنوان »نابودکردن فقربه ایراد یک سخن   1849

  1848زند. باوجود این، ویکتور هوگو که در سال  میدست

ناُپلِئون بُناپارت« برای ریاست جمهوری    - از نامزدی »لویی

ودکامه  پشتیبانی کرده بود امروز او را در قامت و ردایِ یک خ

شگفتا!  ":  دهدفریاد سرمی  1856ی  بیند. در ماه ژوئیّهمی

»اوگوستولوس«)  ، »اوگوستوس«  از  ]اگوستوس 7پس   )

اُگوستوس  به معنای  اوگوستولوس که  امپراتور و  نخستین 

غربی   »رُم«  امپراتوری  امپراتور  آخرین  هست  هم  کوجک 

داشته  کبیر«  ما»ناُپلِئون  چون  شگفتا،  باید  است[!  ایم 

   "»ناُپلِئونِ صغیر« هم داشته باشیم! 

ناُپلِئون بُناپارت« خود   - زمانی که »لویی  1851در دسامبر  

کند  میکند، ویکتور هوگو تالش  را امپراتور فرانسه اعالم می

های پاریس را علیه او به شورش وادارَد. تالشی که ناکام  توده
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جزایر گریزد و سپس در مانَد. هوگو ابتدا به بروکسل میمی

( تن به تبعید  9( و »گِرنزِه«)8نرماندی »جرزه«)  -انگلیسی

 دهد.  می

دوران  هوگو  ویکتور  که  است  مشهور  و  معروف  نکته  این 

تبعید خویش را به نسبت خوش زیسته است. از دیگر سو 

باید توجه داشت که در همان تبعید است که نوشتن را  از 

ا نکرده است، من  تبعید مرا تنها از فرانسه جد"گیرد:  سرمی

هائی چنین تقریب از زمین جاکن کرده است و در لحظهرا به

رسد که آن زندگی واال و بلندِ دیگر را زندگی   به نظرم می

 " کنم. می

سال   در  هوگو  به   1870ویکتور  جمهوری  اعالم  پی  در 

گردد. پیروزمندانه و به عنوان تجسّم و تبلّور  فرانسه باز می

مپراتوری دوم« فرانسه مورد استقبال قرار  مقاومت در برابر »ا

سال  می در  بعد،  سال  پنج  عنوان  1875گیرد.  زیر  متنی 

»تبعید چیست؟« را در کتابِ » کردارها و گفتارها« منتشر 

پردازد که در مبارزه  ای میکرد که در آن به توصیف تبعیدی

متوّسِل به منطق، تام  "و تقابل با خودکامگان و مستبدانی  

چنان به ظلماتی پرتاب شده که    "به    "انگیزو نفرتو تمام  

نمانده   آفتاب  او چیزی جز  تبعید »برهنگی  است  "برای   ِ:

وحشتناک چیز  هیچ  است.  برای  قانون«  نیست.  این  از  تر 

کند.  که تبعید را تحمیل میکی؟ برای تبعیدی؟ نه. برای آن 

.[  گیرد. ]..کند و جالد را نشانه میزجر و شکنجه کمانه می

این قَدَرقُدرَتانِ از راه رسیده به هر ترفندی که متوسِّل شوند،  

تبعیدی در کُنه وجود خویش برابرشان خواهد ایستاد. تنها 

ی یقین از آنِ تبعیدکنندگان است. ژرفنا و کُنه سطح و رویه

کنید.  آن به اندیشمندان تعلّق دارد. شما انسانی را تبعید می

م  شما  چه؟  آن  از  پس  زمین  یبادا!  از  را  درختی  توانید 

توانید روز را از آسمان جداکنید؟ فردا،  کن کنید، نمیریشه 

همهسپیده با  دیگر.  ایندمی  این  ی  با  ارتباط  در  باید  ها، 

اند، هیچ  تبعیدکنندگان عدالت را رعایت کرد؛ اینان منطقی

نفرتکم مشمئزکنندهندارند،  و  خود  انگیز  اهداف  به  اند. 

شاهد موفقّیت را درآغوش خواهند کشید؟    خواهند رسید؟

شاید. انسانی آن چنان ویران که جز شرف خود دیگر چیزی 

برگ ونوا که جز وجدان خویش چیزی  ندارد، آن چنان بی

چنان تنها و منزوی که در کنار خود جز عدالت  ندارد، آن

چنان انکارشده که همگامی جز حقیقت همراهی ندارد، آن

ها که جز آفتاب  تاب شده به قعر سیاهیچنان پرندارد، آن

برای  خوب!   چیزی  کنید  تماشا  است.  نمانده  برجای  او 

 تبعیدی انسانی از این دست است. 

پاریس،   استاد فلسفه در دانشگاه سوربن در  »ژان مُورِل«، 

گوید ویکتور هوگو ی رادیویی میدر یک برنامه   2011در  

ل در ماجرای تبعید  به تفکّر و تأمّ  1875 سال در این متنِ 

نشسته  از  خود  را  پسرانش  تمامی  که  است  دورانی  است. 

دست داده  است. از تبعید بازگشته و در فرانسه است. هدف  

اندیشگی تبعید است:  ای فلسفه و نظاماین متن بیان گونه 

این تبعیدی با  »بودن«  یا  »وجود«  این  هستم.  پس  ام، 

شگفتگزاره یعنی  ی  برهنگ "انگیز  استتبعید  قانون   " ی 

ی  و نویسنده  شود.  این بدان معناست که آفرینندهمیبیان

رسمیّت شناخته شدهی ما، در تبعید به »طبیعت  بزرگِ به

باز می انسانی خود«  از عریان  ازهمه چیز جز  ]تهی  گردد 

 شرافت، حقیقت و وجدان خود[.

سال   در  هوگو  »تبعیدیِ    1877ویکتور  عنوان  زیر  شعری 

از مجموعه   برخوردار  در  را  پدربزرگ رضایت«  »هنرِ  ی 

 ای از آن شعر: کند. گزیده( منتشر می10بودن«)

سایه" از  من  امّا  جنگل...و  سرپناهی  ی  تیره  و  انبوه  های 

 خواهم ساخت.

ی نزدیکی به چشمِ  آه! بینوایان را خیل خیل از چه فاصله 

 خویش دیدم، 

 محترم،ها، هتکِ حُرمت از سرهای بس  فریادها، رویاروئی

اغتشاش در  که  بزدالنی  بزرگی  پرشمار   به  مدنی  های 

 اند،  رسیده

می خود   که  قرارگیرند،  قاضیانی  قضاوت  مورد  بایست 

 کشیشانی شرور،

موعظه خدا،  به  خیانت  در  و  خدمت  چیزی، در  کردن 

 کردن خالف همان جیز،عمل

 دهند، مینشانمان  هایمن بدان حدّ زشتی دیدم که زیبائی

 در »خیر« ما »شرّ«، در »راستین« ما »ساختگی«

 های ما، نصرت ِو »نیستی« در گذر از زیرِ تاِق

گریزد،  زند، آن که میمیمردمی پرشمار دیدم،آن که زخم

 شود، آن که تسلیم می

 رغمارغمِ پیری، ناتوانی و شکست، زین پس شادی من 

 است؛  وجوش در مکانی تاریکجنبرؤیادیدنی بی



 29 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

10۳ 

 

برد؛ و حتّی  چکان، سر در جِیبِ تفکّر فروخواهمجا، خونآن 

 گاه که خدائی آن 

برای بازگشت به شهرها به من شِکوه، جوانی، عشق، توان و  

 پیروری ارزانی دارد،

من داشتن کُنجی محقّر در جنگل را خوب و درخورِ خویش 

 دانم، می

 "اطمینان ندارم.دادن به آن پیشنهاد چندان چرا که به تن

باوجود این، هرچند که نویسنده همواره از تبعید و شرایط 

ابراز رضایت   اشعارش کمبود و جای میآن  از خالل  کند، 

توان دریافت. »شعر تبعید« که در سال  خالی وطن را می

مجموعه   1881 گانهدر  چهار  »بادهای  )ی  روح«  ( 11ی 

نمونه  شده  شاهدیمنتشر  و  شعرها  این  از  این    ای  بر 

 مدعاست: 

 وطنم!

 توانستمکاش میای 

 های تو را  دوباره بینم درختان بادام و  یاس

 بگذارم،آذینِ تو  گامزارهای گلو بر علف

 افسوس! 

 
 پدرم!  

 مادرم! 

 توانستمکاش میای 

 زنم بر سنگِ گورِ شما بوسه 

 افسوس! 

 
 برادرم »اَبِل«! 

 برادرم »اُژِن«! 

 انستمتوکاش میای 

 در تابوتی سرد که شما را تنگ دربرگرفته است 

 سخن بگویم نجوا با شما به

 افسوس! 

 
 کبوتر من!

 ای و تو، مادرم، که پرواز کرده

 توانستمکاش میای 

 در برابر گورت زانو زنم 

 افسوس! 

 
 سان دستانم را آه! چه

 کنم! ای به آسمان دراز میستارهبه سویِ  تک

 سان بر خاک آه! چه

 زنم! بوسه می

 افسوس! 

 ای مردگان! 

 اممردگانی که دور از شما بر شما گریسته 

 سپارم؛ ها گوش میاز دریاهائی سیاه، به صدای ناقوس

 ام،درجای ماندهسرِ گریز دارم، امّا پای

 افسوس! 

 
 کرده، لیک سرنوشت نیز، که سر در سایه نهان

 های من ، گر با شمارش گام

 داند، پای افتاده میاین رهرو ِ پیر را از 

 در خیالِی باطل است. 

 محمود درویش یا تبعیدِ جاودان

اغلب   را  ما  همروزگار  فلسطینی  شاعر  درویش  محمود 

دانسته سخن  فلسطینیان  آرزوهای  و  آمال  آرمان،  اند.   گوی 

سال   در  که  قیمومتِ   1941درویش  تحتِ  فلسطین  در  

د و تنهائی  ترین شاعران تبعیانگلیس زاده شده یکی از برزگ

مجبور   - تر نداردسال بیشزمانی که هفت  –   1948است. در  

می تبعید  به  دردادن  تن  از  به  پس  تاریخ،  این  در  شود. 

خانواده اسرائیل،  کشور  میتشکیل  لبنان  به  و  اش  گریزند 

بازمییک اسرائیل  به  بعد  برای سال  بعد  به  این  از  گردند. 

زندگی مخفیِ و  مدتّی زندگی محمود در کنار خانواده یک  

 توأم با ترسِ از  لو رفتن است. 

پایان دوران تحصیل  در دبیرستان به  محمود درویش در 

متعهد   و  سیاسی  محتوای  با  مقاالتی  و  اشعار  انتشار 

آوَرَد.  زند که برای او مشکالتی متعدد به وجود میمیدست

سال   ازمجموعه 1964در  »هویّت«  شعر  شعری ،  ی 

شود و  المللی برخورد میهرتی بینهای زیتون« از ش»برگ

درمی را  فلسطین  و  مرزهای  اشعار  این  انتشار  امّا  نوردَد. 

مقاالت که از نظر دادگستری اسرائیل بیش از حدّ خطرناک  
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گزیدن  تلقّی می شود درویش را به ترک این کشور و  سکنی

 کند. میدر مسکو، قاهره و بیروت وادار 

«، ناشر اشعار محمود درویش بِی  -ی »فاروق مَردَمبه گفته 

سود«) »اکت  فرانسوی  انتشارات  خوشبختانه    "(،  12در  

ی بیستم که  ی هفتاد سدههای نخست دههدرویش در سال

موفقیّت به  شد  مستقر  قاهره  و  بیروت  نخستینِ   در  های 

نکرد. شگردِ درویش شگردی است  خویش بسنده ودل خوش

اندک خودکرکه  آنِ  از  از شاعران  بار که  دهشماری  اند. هر 

رسانَد با احساس نارضائی  ی شعری را به پایان میمجموعه 

پیش رفتن  از حاصل کار درگیر و در نتیجه تشنه و مشتاق به

تر است. دقیقاً همین خصلت است که به شاعر  هرچه بیش

ها  یابد که ما در این سالدهد به جایگاهی دستاجازه می

او قائل به دیبوده  برای  این شاعر در  ایم.  توانائی  گر سخن 

آین است که به ژرفنای هرچیز برسد، دلبستگی خویش به  

اش را بیان کند و همواره پرسش از چیستی سرزمین مادری

یاشد... داشته  رو  پیشِ  و  نظر  مدِّ  نیزدر  را  سال  "شعر  در 

بار    1982 درویش  اسرائیل،  توسّطِ  بیروت  بمباران  پی  در 

ه و سپس به تونس و سرانجام به  دیگر خود را ابتدا به قاهر

می تبعید  سازمان  پاریس  عضو  مدّتی  درویش  کند.محمود 

نشریه بنیانگذار  آن  بر  افزون  و  فلسطین  ی آزادیبخش 

 نیز بود.  -یکی از نشریات ادبی مهمِ عربی  -»الکرمِل«

ی  بدیهی و آشکار است که فلسطین و همراه با آن درونمایه

ی ابدی« قراردارد. شدهکنشه تبعید در کانونِ آثار این »ری

در فرانسه توسّطِ   201۳»تبعیدِ از نو آغاز شده« که در سال  

نمونه شد  منتشر  سود«  »اکت  اینگونه انتشارات  بارز   ی 

ای از  قطعات نثر است  کارهای اوست. این کتاب محموعه

توافق امضای  پی  در  درویش  سازمان  که  میان  اسلو  های 

و بازگشت    199۳ل در سال   آزادیبخش فلسطین و اسرائی

به زادگاه  گزیدهرشته به  است.  درآورده  تحریر  آن ی  از  ای 

 :متن

نام و  دانم که نزدیکراستی نمیدام، بهنمی شدن به مکانِ 

نشان مبیِّن چه اهمیّتی است چرا که ابهامی که مرزِ میانِ  

شب و روز، تبعید و  ]زیستن در[ وطن، شعر و    - هادوگانه

گیرد در آنِ واحد در اوج فشردگی و شفافیّتی  برمیرا در  -نثر

که می »ایناست  در  امر  این  حُسن  امّا  باشد.  و  تواند  جا« 

فراهم در   در  آن  توانائیِ  در  نثار  »اکنون«  امکانِ  کردن 

دشنامی دوستانه و خودمانی به تبعید و فروکاستن آن به  

  پرسیدن این پرسش از خویش است که آیا این دورانِ گذار 

به   بازگشت  و  تبعید  به  رفتن  میان  تنها گسستی  ]تبعید[ 

زادگاه است؟ هریک از ما نیازمند تمرین و ممارستی روزانه 

سایه از  خویش  تدریجی  رهاکردن  معانی  برای  سنگین  ی 

به)حس جابهها(  آنگاه  گهگاهی  رهاکردن  جائی  نیز  و  ها 

مقایسه از  بیخویش  و  بیهوده  زندگی  های  برای  فایده 

دوگانگیپرتال است.  خویش  جا  طم  ما  وجود  در  که  هائی 

کنند از چنان دقّت و  ظرافتی برخوردار نیستند خوش می

ممکن  را  خود  متضاد  یا  از خالف  تعریفی  به  رسیدن  که 

»این در  بهسازند.  بودن  در  جا«  من  که  نیست  آن  معنای 

»آن »آن  در  نیستم؛  بهجا«  هم  من  نبودن  در  جا«  معنای 

بودن»این  که   جا«  دارد  نیاز  این  به  هرکس  نیست.  من 

پنجگانه مطمئن شود که صاحب ی خویش  اختیار  حواسِ 

واسطه و  است و پنج حسِّ او بدان سان که شایسته است بی

انجام میبی را  خود  کار  نیازمند  میانجیی  نیز  دهند. جمع 

و  سازمان خویش  ازدحام  و  شلوغی  و  تنهائی  مجدد  دهیِ 

فاوت میان امرِعمومی و امرخصوصی  آموختن وجه تمایز  و ت

کوشش این  تمامی  هدف  فعلاست.  به  قوّه  از  درآوردنِ ها 

به و  عادی  به وضعیّتِ  ورود  منظور  به  است. مبارزه  هنجار 

زمان   آیا  که  بپرسیم  خود  از  که  است  نرسیده  آن  زمان 

»من«،   پیکر  بر  واردشده   زخم  قالبیِ  تصویر  از  شفایافتن 

 صله گرفته ، فرانرسیده است؟ زخمی که خود از خود فا

 :هاپانوشت

1-Ovide (Publius Ovidius Naso) 

2- Les Métamorphoses 

3- L”Art d’aimer 

4- Les Tristes 

5- Les Pontiques 

6- Marie Darrieussecq 

7- Aggustule 

8- Jersey 

9- Guernesey 

10- L’Art d’être grand-père 

11- Quatre vents de l’esprit 

12- Actes Sud           
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 لیون  .جیمز کی

 
 تبعید پیشه من است  

 1برتولت برشت در آمریکا 

 ترجمۀ ناصر رحمانی نژاد 

  
 . گتوی پناهنده  - «آلمان آنجاست که من هستم»

 
سال   در  آلمانی،  تبعیدی  فیلسوف  بلوخ،  با   19۳9ارنست 

ها را در دو گروه  هنرمندان پناهنده در آمریکا، آنمشاهدة  

کرد تشریح  آن .چنین  اول  از گروه  را  نازی  آلمان  که  ها 

زندگی خود حذف کرده و تمام پیوندهای خود را با زندگی  

اینان زبان مادری خود   .و فرهنگ آلمانی قطع کرده بودند 

شده بودند، آنهم با   کردند و »آمریکایی مآب«را تحقیر می

اگر  –چنان حرارتی که شیوه و رفتار عاریتی شان، ظاهری 

 .ها بخشیده بوداحمقانه به آن  –نه مضحک 

خواستند یک جزیرة  آنها بودند که میگروه دوم   

کنند ایجاد  آمریکا  در  آلمانی  به  آن  .فرهنگی  تشبث  با  ها 

مفاهیم ساده لوحانة زندگی آمریکایی که از منابع اروپایی  

د، خود را برتر احساس کرده و آمریکا را  گردآوری شده بو

سرزمینی از لحاظ فرهنگی تکامل نایافته، همچون ماهوارة 

ها با ترکیبی  آن .محور می دیدند -خُردی در یک کیهانِ اروپا

از تحقیر و تعصب عزم کرده بودند که بومیان را تربیت کرده  

و تعلیم دهند، و در عین حال در برابر این بیماری مهلک به  

 . مقاومت می کردند   "همگونی" نام 

بندی سادة هر دو گروه  برشت در برابر این تقسیم  

او به انتخاب خود و بنا به ضرورت، در طول دو  .قد َعلَم کرد 

 
 . این مطلب ترجمه ی قسمت اول فصل هفتم کتاب برتولت برشت در آمریکا است.  1
2   .Berthold Viertel. 
3.Furchte dich nicht .  

سال اول اقامت خود در آمریکا، با پناهندگان اروپایی حشر  

داشت زیادی  نشر  زمینه  .و  بیشتر  در  دوم  او  گروه  به  ها 

بود،  نزدیک بودتر  او  جهان  محققاً  اروپا  قصد   .زیرا  با  او 

نویسد می  چنین  امید “ :بازگشت  داشتن  تبعید،  پیشة 

از طرف  (284)مجموعة آثار، جلد بیستم، صفحة   ”.است

دیگر، عالقة او به دانستن دربارة آمریکا و گرایش ذاتی او به  

گرفتن موضعی مخالف در برابر همه چیز، او را در عدم توافق  

 . پناهندگان قرار می دادبا اکثر 

نومیدی برشت هنگامی که دریافت اعتبار اروپایی   

از تند خویی   او در آمریکا به هیچ گرفته می شود، برخی 

در عین حال، او   .های او را در دو سال اول توضیح می دهد

نمی   را  خویشتن  به  ترحم  احساس  مغاک  در  فروغلتیدن 

ها که  بویژه آن  پذیرفت؛ احساسی که بسیاری از تبعیدی ها،

شهرت و اعتبار اروپایی داشتند، همراه با روایت های عامه  

بودند داده  رواج  هایشان  محنت  برتولد   .از  که  هنگامی 

 ۳نوشت که یک جلد از اشعار آلمانی 1941در سال  2ویرتل

او به زودی در نیویورک منتشر خواهد شد، برشت بخاطر  

کتاب که  ای  زمانه  در  اشعارش،  بیشتر چاپ  آسانی  به  ها 

شوند تا چاپ، به او تبریک گفت و توصیه کرد سوزانده می

رنج  خویش،  به  ترحم  احتمال  مقدمه  در  که  چیزی  هر 

»چندان   inter exilem, silent musaeفردی،   یا 

را به ذهن می آورد، حذف   4زنده ام«   عجب مدار که هنوز

سال   .شود در  نومی  1946و  شعر  خواندن  از  پس   ،

به نام »شهر شب دهشتناک«، برشت تمام شعر   5رپالنسکی

می تحسین  تجربة را  او  بنظر  که  آنجا  بند،  یک  بجز  کند 

 :تبعید را احساساتی دانسته و در نتیجه تحریف کرده است

شهرها  درون  وار  خاموش  پریشانی  تبعید  ی 

 حرکت می کند، 

 آموزدزبانی را که هرگز آرزویش را نداشته می 

 ضربان تند قلبش  

 .های بیگانه را پر می کندخیابان 

 

 .Viertel، از برشت به ۱۹۴۱نامه ی بی تاریخ در پائیز   .4
5. Noami Replansky.  
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 ویرتل این بند را بعلت مخالفت برشت حذف کرد.  

برشت در مورد زندگی در تبعید هیچگونه توهمی  

رسید  اما، برخالف بسیاری از پناهندگان، بنظر می .نداشت

کند و تصویر ناخواسته که از وضعیت خود احساس غرور می

به کارن   1942در مارس   .در تبعید بودن را ترویج می داد

، نویسندة دانمارکی که به خانوادة برشت، پس  1میکائیلیس 

تاریخ “ :از فرار از آلمان، در دانمارک پناه داده بود، نوشت

ات ندارد، بهمان  ادبیات ما به نویسندگان تبعیدی خود مباه

باین دلیل که   .ها بدان می بالنداندازه که، مثالً، چینی ما 

ادبیات مان هنوز خیلی جوان است و به اندازة کافی ترویج  

ام که غزل  من شنیده .پیدا نکرده، باید خود را تبرئه بدانیم

سرایان و فیلسوفان چینی خود به تبعید می رفتند، همانطور  

)مجموعة آثار، جلد   ”.ادمی می روندکه در کشور ما به آک

برشت، برخالف بسیاری از پناهندگان،   .(478نوزدهم، ص  

ضرورت  یک  همچون  نویسندگان،  برای  بویژه  را،  تبعید 

بود؛ در  او سختی .سیاسی می دید پذیرفته  را  تبعید  های 

«تبعید را بعنوان »بهترین مکتب  107گفتگوی پناهندگان"

دیالکتیک« می برای  جلد  ستایش  آثار،  )مجموعة  کند 

بنظر او تجربة فرار اجباری و تجربة    .(1462چهارم، ص  

تبعید در سرزمین بیگانه، نتایج گریز ناپذیر مبارزه اش علیه 

 .فاشیسم بوده است

 
ویژگی    تنها  خویش  به  ترحم  احساس  فقدان 

از دیگران مجزا می ساخت او را  او نه در  .برشت نبود که 

ر انزوای بسیاری از پناهندگان اروپایی  نخوت فرهنگی و نه د

از نگاه یک ناظر، تعداد قابل مالحظه ای از آنان   .سهیم بود

برشت  .خود را همچون معلمان آتنی در رم جدید می دیدند

کند که شنیده به توماس مان نسبت می  مطلبی را نقل می

را سخنگویان  توسط دیگران که خود  اما همچنین  دهند، 

 
1  .Michaelis.Karen  

این   .دانند نیز اظهار شده استر تبعید میفرهنگ آلمانی د

آلمان آنجاست که من “ :مطلب با کمی اختالف چنین است

دهد،   «هستم می  نسبت  مان  به  برشت  که  روایتی  به  یا 

هستم« من  که  آنجاست  آلمانی  آثار،  »فرهنگ  )مجموعه 

پذیرد که خود را مبلٌغ برشت نمی   .(480جلد نوزدهم، ص  

بعنوان میراث فرهنگی مشکوکی می  چیزی بداند که آن را  

پذیرد که آلمان را همراه خود به  شناسد، و همچنین نمی

 –مأموریت او ترویج یک اصل مهم بود   .تبعید آورده است

های تئاتری و آثار برتولت برشت که، تصادفاً، از خاک  ایده

 .آلمان سربرآورده بود

حقیقت این است که برشت در برابر همگون شدن  

های  پاسخ .گی و طرز تفکر آمریکایی مقاومت ورزیددر زند

او را، دوستان هنگامی که او در برابر غذای آمریکایی قرار 

گرفت اغلب شنیده اند: »ما از این نوع غذا در آوگسبورگ می

او همچنین یک    .)آوگسبورگ محل تولد برشت( ”.نداشتیم

دوستان از  یکی  همسر  که  را  ناآشنایی  اروپایی  غذای    بار 

با  را  آن  و  نداشت  دوست  گذاشت،  او  جلوی  پناهنده 

توضیحی نظیر اینکه او تجربه را در تئاتر دوست دارد نه در 

کرد رد  هرگز   .آشپزخانه،  بود  مدعی  آنکه  وجود  با  برشت 

اما،   انگلیسی را خوب نیاموخته، در یادداشت هایش،  زبان 

زبان  اند بی آنکه  دوستانی را که سالها در ایاالت متحده بوده

امتناع او از طرفدار یهود  .آموخته باشند، سرزنش کرده است

بودن، در زمانی که پناهندگان آلمانی به ندای وجدان حس 

کردند چارة دیگری ندارند )همسر برشت یهودی بود(،  می

می آننشان  میان  در  حتا  برشت  چگونه  که  یک  دهد  ها 

کل  کورتنر مدعی است که برشت   .بیگانه به حساب می آمد 

ارزشی تلقی می کرد، چرا موضوع ضدیهودگرایی را بحث بی

گرفت می  بخود  جویانه  برتری  منشی  بدالیل   .که  برشت 

خُرده افراد  اکثر  از  جدا  راهی  پناهندگان  -مختلف  فرهنگ 

 .داشت

پرزیدنت   تحسین  توافق،  مورد  حوزة  تنها  شاید 

بود روزولت  داِلنو  آمریکائیان   .فرانکلین  از  کمی  تعداد 

وانند میزان ستایش روزولت توسط پناهندگان آلمانی  تمی

کنند درک  را  جمهور  .زبان  رئیس  به  آلمانی  پناهندگان 
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سیاست که  هیتلر  آمریکا،  به  او  نفرت  از  او  لیبرالی  های 

سرچشمه می گرفت، بعنوان کسی که کمک کرد تا زندگی  

ها نجات پیدا کند، همچون تجسم یک پدر، و  بسیاری از آن

افراطی می    در  نگاه  ناجی،  یک  همچون  آن  شکل  ترین 

آن  .کنند بنظر  همچنین  روزولت  اجتماعی  ها  اصالحات 

آمریکایی جلوه می کند   .درخشان ترین وجه دموکراسی 

شعرها و ستایش های مربوط به روزولت که به زبان آلمانی  

دردناکی   نحو  به  اغلب  اگر چه صمیمانه،  اند،  نوشته شده 

ت از چنین احساساتی پرهیز می  برش .شرمسار کننده بودند 

کنند که او هرگز صحبتی جز به  اما دوستان اظهار می .کرد

نامهیادداشت .احترام دربارة روزولت نکرده است های  ها و 

در   که  است  مردی  به  نسبت  او  ستایش  از  حاکی  برشت 

 . نامیده احترام مرگش او را یک »دموکرات روشن ضمیر« 

تجربة تبعید به نزدیکی  رود که  چنین انتظار می  

این   غیر  در  آنکه  حال  بخشد،  می  پناهندگان شکل  میان 

 .عموماً چنین بوده .ها هیچ چیز مشترکی ندارندصورت آن 

آن  بیش،  آن  از  حسادتاما  ها،  دسیسه  خود  با  و  ها  ها 

در   .اختالفات سیاسی اروپایی شان را به آمریکا آورده بودند

سختی موارد  از  تبعیبسیاری  اینهای  بویژه  و  گونه  د، 

خیالبافی ها که بخت الطافش را دریغ ورزیده، منّیت ها را  

از تناسب ها را بسیار بزرگکرد و تفاوتجریحه دار می تر 

ها که در آمریکا کامیاب شدند )و این  آن  .شان می ساخت

شامل بسیاری از کسانی بود که در اروپا شهرت کمی داشته  

توانستند بخشنده و بلند همت   یا اساساً شهرتی نداشتند(

ها که برای بقاء سخت تالش  اما آن .باشند، و اغلب بودند 

کردند یا گرسنگی کشیدند، وقت و موقعیت فراخ تری برای  

 .غیبت های پیش پا افتاده و از پشت خنجر زدن داشتند

دربارة   اطالعات  دادن  برای  و  داشت،  عمومیت  بدگویی 

ر چنین جوّی، اف بی  د .دشمنان چپ و راست، شتاب بود

آی منبع حاضر و آمادة خبرچین ها دربارة برشت و بسیاری  

دهد که  پرونده های اف بی آی آشکارا نشان می .دیگر بود

 
1  .Korsch. 
2   .Rolf Nurnberg. 
3. Lorre,    بازیگر مورد عالقه برشت که در مهاجرت به آمریکا یکی از بازیگران موفق

ها که دربارة برشت اطالعات تهیه کرده بودند،  اکثریت آن 

 .مهاجران بوده اند

در   .کننده می دید برشت این جوّ را بسیار ناراحت  

کند برخی  ، که سعی می1941در اکتبر   1ای به کُرش نامه

توضیح دهد،   را  تبعیدی  پاافتاده در جامعة  پیش  موارد  از 

کند که او در اعماق جنگل های فنالند آنقدر از تأکید می

دشمنی ها در اینجا  “ :جهان دور نیفتاده بود که در اینجا

 .مثل علف هرز می روید، و مثل علف هرز بدون هیچ بذری

دیگر را به ضد یهود متهم می کنند، و آلمانی  ها یکیهودی 

اتهام طرفدار یهود می زنند این،   ”.ها به یکدیگر  با وجود 

تواند در برابر غلتیدن در همین غیبت های  برشت نیز، نمی

پاافتاده مقاومت کند، بویژه در طول ماههای سخت  پیش 

نویسد اش میهای روزانهاو در یکی از یادداشت .اول تبعید

نظریه النگ  فریتس  که  است  شنیده  کورتنر  ضد  که  های 

متنفر است؛    ۳از لُر  2یهود ابراز می کند، و رولف نورنبرگ

نشان می هایش خاطر  یادداشت  از  یکی دیگر  کند که  در 

الته از   4لیلی  یکی  با  النگ،  مدت  طوالنی  همراه  و  یار 

ن، همچنین در مقولة غیبت کرد .دوستان به دَدَر می رود

یادداشت از  مییکی  برشت  و  های  دوبلین  آلفرد  که  گوید 

اتمام   از  پس  آلمانی،  ممتاز  نویسندة  دو  مان،  هاینریش 

پول  بی  نویس،  فیلمنامه  بعنوان  مدتی  کوتاه  قرارداد 

دالر در سال با    6000مان، پس از انقضای قرارداد   .هستند

یافت واقع از برادرش توماس پول درکمپانی برادران وارنر، در 

اینکه   . «صندوق فیلم اروپایی»کرده است، و دوبلین از  می

دفتر   در  را  هایی  غیبت  چنین  ثبت  زحمت  برشت 

روزانهیادداشت نشان  های  کرده،  می  هموار  خود  به  اش 

دهد که او در طول ماههای اول اقامت در آمریکا تا چه  می

می ثمری  بی  و  تنهایی  احساس  استاندازه  این   .کرده 

کند  ا همچنین روال ذهنی کسی را منعکس میهیادداشت

کرد   هدایت  مارکسیسم  به  را  او  اساس  در  یعنی   –که 

همدردی او با شکست خوردگان و اعتقادش به بازماندگان  

 .تطبیق نیافته

 . هالیوود شد 
4   .Lilli Late. 
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»داراها« ندار«»  که  جهانی  در  مهاجران   بودن 

موفقی بودند که به عقیدة برشت، مردمانی تصنعی یا کم  

بودند،   را متجلی ساختاستعداد  بدترین چیزها  او  او  .در 

را تحقیر میکرد؛   2و پال هنرید  1بطور خصوصی روبرت تورن 

ها از بازیگران موفق هالیوود بودند که برشت را  هر دوی آن

اریک   .به خانة خود دعوت کرده و با او بخوبی رفتار کردند

نیست« ۳رمارک خبری  غرب  »در  نویسندة  هم ،  اکنون  و 

به میهمانی شب  نویسندة م وفق هالیوود، یکبار که تصادفاً 

که برشت نیز حضور داشت وارد شد، در   1941سال نو در  

ای قرار یادداشت یک سطری برشت هدف تصویر ویران شده

رمارک تاکسیدو پوشیده است، به هانس هاینتس  » :گرفت

رسد  می ماند؛ بنظرم می اِوِرس ]نویسندة مردم پسند نازی[

کم   چیزی  چشمیاو  یک  عینک  یک  احتماالً   «دارد، 

فرانتس  یادداشت دربارة  را  او  عقیدة  برشت  روزانة  های 

ترانة4ورفل داستان  که  اتریشی  نویسندة  و   ،  برنادت 

های چهل مُهر  او در سال سرهنگ و نمایشنامة جاکوبوسکی

برشت او  .موفقیت بر هالیوود و برادوی زد، ثبت کرده است

هالیوو مقدس  »فرونتس  ورفل«را  گش  و  می  5د،  نامد 

از می نویسد که او داستان نمایشنامه اش، جاکوبوسکی را 

نکرده،   دریافت  آن هیچ چیز  بخاطر  بینوا، که  یک مهاجر 

 . دزدیده است

آورد که هیجان انگیز بود که پال هنرید بیاد می 

در جنگ جهانی دوم در هالیوود باشی، چون »هرکس که  

آنجا  ارزید،  می  تنش  به  رژة   «.بود  سرش  یک  یعنی 

از روشنفکران، هنرمندان و سینماگرانبین برشت   .المللی 

از نظر   .این جمع نبود، ماجرا را چنین نمی دید که »جزو«

فعالیت اکثر  مورد  در  ای  جانبه  همه  دلتنگی  های  او، 

 
1  .Robert Thoeren. 
2. Paul Henreid  
3. Erich Remarque.  
4. Franz werfel.  
5  . ”the GeschwerfelThe Holy Frunz of Hollywood, “   برشت در اینجا با

 درهم ریختن نام نویسنده و هالیوود بازی کرده است 
6  .Egon Breiner  
7. southern Pacific Railroad.  

بحث بی پایان دربارة قدرت هیتلر   –مهاجران وجود داشت 

بودند که هیتلر   اکثریت معتقد 1942-1941)درسال های 

زیان   به  بدی  نحو  به  پیشرفت جنگ  و  نمی شود؛  مغلوب 

اروپا به  بازگشت  از  انداز مبهم  و   .متفقین است(؛ و چشم 

و   اروپایی  فرهنگ  میان  انگیز  نفرت  های  قیاس  سپس 

افسانه میان  آمریکایی،  های  نزاع  دربارة  دوم  دست  های 

هایی  یعدالتدیوارهای استودیوهای سینمایی، و داستان بی

 . ها محروم کرده اندهای شایستة آن که مهاجران را از نقش

که برای راه آهن    6با استثناهایی نظیر اِگون براینر 

او لئوپولدین  7ساترن پاسیفیک که    8کار می کرد، همسر 

ها که برشت ، یک منتقد، و آن9پزشک بود، هانس وینگه

با   پیوند را  ایشان داشت در  در جمع پناهندگان بیشترین 

بودند  وسیع هنرمند  مفهوم  بازیگران،   –ترین  نویسندگان، 

ناپذیری  کارگردان ها و موسیقی دان هایی که بطور اجتناب 

این گروه از لحاظ ایدئولوژی  .های او شدند همکاران برنامه

دهد برشت قادر بود  گرفت که نشان میطیفی را دربر می

ایدئولو توافق  به  را  فردی  دهدسازگاری  رُجحان   .ژیکی 

به   بود  کار  محافظه  عمیقاً  و  یهودی  قبالً  که  دوبلین 

کاتولیسیسم تفییر کیش داده بود؛ لُر که اساساً غیر سیاسی  

های بیست بعلل سیاسی  که در اواخر سال   10بود؛ هومولکا 

 12و برگنر  11خود پذیرفت که از برشت جدا شود، تسینر 

برای بودند؛  کار  محافظه  رویهمرفته  یک    1۳نرکه 

سوسیالیست بود که بر سر مارکسیسم با برشت نزاع داشته 

، کورتنر و برتولد  14سایر همکاران مثل وینگه، دیتِرل  .است

ویرتل، در حالی که بطور کلی لیبرال بحساب می آمدند، اما  

بودند دور  بسیار  رادیکال  مارکسیست  یک  هانس   .از  تنها 

 .که برشت به آن نوع مارکسیسمی متعهد بود 15اَیسلر 

8. Leopoldine.  
9. Hans Winge.  

10. Homolka.  
11. Czinner.  
12. Bergner.  
13  .Breiner.  
14  .Dieterle 
15. Hanns Eisler.   
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، که برشت او  1کهارتنویسندة پناهند، هرمان بور 

بهار در  و  شناخت  می  برلین  از  در    194۳را  را  او  دوباره 

هایی بود که برشت سیاست را  نیویورک دید، یکی از نمونه

در مورد او فرع بر شخصیت فردی بحساب می آورد، بویژه  

ه علت  دانست که بورکهارت، باو می .فرع بر استعداد فردی

معالجة غلط در اردوگاه بوخنوالد انگشتانش را از دست داده 

و کر شده بود، پس از آزادی به کاتولیسیسم تغییر مذهب  

است و   .داده  داشت  دوست  را  او  آن،  علیرغم  برشت،  اما 

برشت پیش از خواندن   .نوشته هایش را تحسین می کرد

دسیسة  ی   داستان  نوشته  بورکهارت  ، 194۳درودگران 

اش را بطور کامل به دفاع  های روزانه سر یکی از یادداشتسرا

گوید پناهندگان این  برشت می .از آن اختصاص داده است

اما   .داستان را سوء تفاهم برانگیز، مذهبی و ارتجاعی یافتند

برشت این مرد را تحسین می کرد، مردی را که اخالق گرا،  

سیم هزل نویس و محرک می نامد، »کسی که آثارش با تر

مبارزات اجتماعی عصر ما، بسیار برتر از آثار ورفل و از نوع  

اردوگاه   .اوست در  را  اجتماعی  مبارزات  بازتاب  واقع،  در 

  «.توان یافتبورژوازی تقریباً منحصراً در قلمرو مذهب می

بطور   بورکهارت  به  نسبت  را  خود  احساس  بعدها  برشت، 

 :موجز و فشرده فرمول بندی کرده است، اگر چه با تأسف

اما،   است،  آلمانی  ادبیات  در  نویس  هزل  بزرگترین  »او 

 .« بدبختانه، ارتجاعی

همین   معمای  پناهندگان  سایر  با  برشت  رابطة 

می    رفت، نشانسازگاری را در جایی که کمترین انتظار می

، رهبر  2آورد که برشت را با پال هرتس براینر بیاد می .دهد

در  دموکراتیک  سوسیال  حزب  از  رایشتاگ  نمایندگان 

بود کرده  دعوت  شام  برای  وایمار،  از   .جمهوری  آگاهی  با 

ها در آن دوره، براینر نفرت بین سوسیالیست ها و کمونیست 

داشته ستیز  از س .است انتظار  را  دیگری  یک  هر  وابق  اما 

یکدیگر می شناختند، و خیلی زود آن دو با هم صمیمی  

ها نه تنها با ظرافت و مهارت از برخورد سیاسی  آن .شدند

 . پرهیز کردند، که شب نیز با صمیمیت بسیاری گذشت

 
1  .Hermann Borchardt.  
2. Paul Hertz.  

آرنولد   خود  معلم  به  را  برشت  معرفی  اَیسلر 

، که او نیز در جنوب کالیفرنیا تبعید بود، بخاطر ۳شونبرگ 

آورد نمی .می  اصالً  اما  شونبرگ  کیست،  برشت  دانست 

با   بود،  بزرگ مطلع  آهنگساز  اعتبار  و  از سابقه  برشت که 

عنوان  تحت  را  بزرگ  مرد  این  موسیقی  نیشداری  لحن 

اَیسلر، علیرغم   .رد کرد »زیادی خوشاهنگ، زیادی شیرین«

نظرات خصومت آمیز شونبرگ علیه سوسیالیسم، به معلم  

داد  او، چون احتمال می  .می گذاشتسالخوردة خود احترام  

نظرات ارتجاعی شونبرگ برشت را بخشم آورد، به او هشدار  

آن قیمت دوستی  به  واال  باشد،  رفتارش  مراقب  ها  داد که 

برشت موافقت کرد و مالقات با شونبرگ   .تمام خواهد شد

ها به مدت یک ساعت ادب و تواضع آن .بی درد سر گذشت

تا لحظ ای که شونبرگ حکایتی دربارة  هرد و بدل کردند، 

در اینجا برشت از او خوشش   .آموختن از یک االغ نقل کرد

می  اگر چه برشت او را در یک یادداشت »مستبد پیر« .آمد

های دیگری نسبت به این پیشگام نامد، اما بعداً در یادداشت

کند می  احترام  ابراز  مدرن  که   .موسیقی  هایی  حکایت 

بارة او شنیده و در دفتر یادداست  برشت از شونبرگ یا در

تواند بجای شخص  های روزانه یا نامه هایش ثبت کرده، می

دیگری که برای استقرار یک رسم نوین بیان هنری در این  

  . قرن جنگیده گرفته شود

ب  سرشتی  اساساً  که  داشت،  برشت،  خشنده 

هنگامی که امنیت مالی، مقبولیت هنری و ارضاء من احاطه  

کرد،  می  بود  اش  تبعید   .بزرگوار  در  چیزها  این  کمبود 

آمریکا، ظرفیت ذاتی او را در بخشندگی محدود ساخته بود،  

آن که  نبردهرچند  بین  از  کامالً  را  کمتر  .ها  بخشندگی 

توانست طی  برشت نسبت به دوستان مهاجر کامیاب، که می

همین سالها بیش از آن باشد، نشان داد که او بیشترین مهر  

ها  نسبت به کسانی دارد که تبعید بنحو نا مطلوبی با آنرا  

 . معامله کرده بود

 
برشت پس از دیدار با دوست هنرمند خود جرج  

بهار 4گروتس  در  نیویورک،  یادداشت  194۳ در  دفتر  ، در 

3  .Arnold Schonberg.   
4   .George Grosz  
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میروزانه  نخواهد  اش  بفروش  گروتس  کارهای  که  نویسد 

غرب  .رفت در  تابلوهایش  نمایش  دربارة  گروتس  وقتی 

به   [آمریکا] بازگشت  از  پس  برشت  کرد،  مشورت  او  با 

کالیفرنیا به لیلی الته، منشی فریتس النگ، تلفن کرد و از 

الته موزه ای  .او برای برگزاری یک نمایشگاه کمک خواست

های حمل و نقل را  در سن فرانسیسکو پیدا کرد که هزینه 

  چنانچه گروتس در آمریکا از خود نام بزرگی .قبول می کرد

نمی   مشکلی  او  به  کمک  در  احتماالً  برشت  ساخت،  می 

 .داشت

نمونة دیگری از محبت برشت نسبت به دوستان   

، بخاطر  194۳خسران دیده اینکه برشت و همسرش در اوت  

برگزار  جشنی  دوبلین  آلفرد  تولد  سال  پنجمین  و  شصت 

هاینریش مان در برابر تقریباً دویست نفر از دوستان   .کردند

زبا در  آلمانی  مونتانا  خیابان  در  کوچک  تئاتر  یک  در  ن، 

های تهنیت از طرف  هالیوود، خطابة جشن را ایراد کرد؛ نامه

ای مانند توماس مان، فویخت وانگر و  تبعیدی های برجسته 

خوانده شد؛ گراناخ، لُر و   ورفل )که در آنجا حضور داشتند(

بخش بالندین  کورتنر  خواندند؛  را  دوبلین  آثار  از  هایی 

اشتویرمان   1ینگر اب ادوارد  خواند؛  را  برلین  های    2ترانه 

ای برای پیانو، ساختة هانس آیسلر را نواخت؛ و خود  قطعه

و   سرد  غذای  با  آن  از  پس  که  کرد  بیان  مطالبی  دوبلین 

 . مشروب مجلس پایان یافت

نامه  در  حق  دوبلین  با  دوستانش  از  یکی  به  ای 

کند می  خالصه  چنین  از  » :شناسی  کمی   .«اروپایک 

معهذا، سخنان پایانی میهمان محترم، بخشی از حاضران، از  

این به کیش کاتولیسیسم در  .جمله برشت، را دمق ساخت

آلمان را به غفلت   -آمده موعظه ای ایراد کرد که گناه هیتلر  

خود، و بطور ضمنی تمام حاضران، در جستجوی خدا نسبت 

در شعری    برشت واکنش خود را نسبت به آن شب، .می داد

آغاز  .ثبت کرد «حادثة شرمسار کننده »بنام   شعر چنین 

 
1  .Blandine Ebinger.  
2. Eduard Steuermann.  
3  .Adorno.-Theodor Wiesengrund  
4. Max Horkheimer.  
5. Friedrich Pollock.  

هنگامی که یکی از برترین خدایان من به سال » :می شود

رسید تولدش  هزار  جشن /دو  مریدان  و  دوستان  با  من 

 (.861-62 مجموعة آثار، جلد دو، صفحات) «گرفتیم

دفتر   در  برشت  کلمات  با  دوبلین،  اعترافات 

احساسات غیر مذهبی اکثر  » :چنین استیادداشت هایش  

ساخت دار  جریحه  را  که   .حاضران  مهلکی  احساسی 

تر را در خود فشرد، چیزی مانند خوف  شنوندگان منطقی

مشفقانه نسبت به زندانی هم بندی که به علت شکنجه از 

شعر برشت   «.آید و همه چیز را اعتراف می کندپای در می

جرأت آن نداشتم در میان /تا سه روز» :چنین تمام می شود

 « .بسیار شرمسار بودم /زیرا  /دوستان و مریدان ظاهر شوم

در  و  داد  تخفیف  را  برشت  رأی  شفقت،  حال،  این  با 

خواهد دوست خود را تبرئه کند، اگر چه نه یادداشتش می

سازد  برشت با همدردی خاطر نشان می .خطای ذوق او را

پسرش در فرانسه  که چگونه دوبلین بعلت از دست دادن دو  

متأثر گشته بود؛ دچار آنژین شده بود؛ در یافتن ناشری برای 

 .او با زنی حقیر و کودن آثارش درمانده بود؛ و زندگی

مهاجران    گتوی  در  برشت  که  کسانی  میان  در 

او با   .ترین اثر را بر او گذاردندمالقات کرد، روشنفکران کم

ذهن بهترین  با  آنکه  کهوجود  اروپا،  در    های  زمان  آن  در 

هیچ   بود،  ارتباط  در  کردند،  می  زندگی  کالیفرنیا  جنوب 

 .ها ایفا نکردنقشی در تغییر نظر تحقیرآمیزش نسبت به آن 

،  4، ماکس هورکهایمر۳آدورنو-ارتباط او با تئودور ویزنگروند

ها  ، و کسانی که با آن6، هربرت مارکوزه5فریدریش پوالک 

یادداشت های روزانة برشت اشتباهاً گونتر )در ارتباط بودند  

را به این گروه ربط    8، و لودویگ مارکوزه7[آندرس]اشترن  

دهد  بیشترین  (.می  که  بجایی  برشت  که  آنست  مؤید 

 .شد، نمی رفتاحتمال داده می

، یک تاجر ثروتمند 9هرمان وایل   1922در سال   

عظیم گندم در آرژانتین، هزینة  یهودی، صاحب ذخیره های  

6. Herbert Marcuse.  
7[Anders].. Gunter Stern   
8. Ludwig Marcuse.  
9  .Hermann Weil. 
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تأسیس یک انستیتو برای مطالعة مارکسیسم را اهدا کرد  

شد مرتبط  فرانکفورت  دانشگاه  با  حدودی  تا  بعداً   .که 

اجتماعی« تحقیقات  نیز   »انستیتوی  فرانکفورت  )مکتب 

نامیده می شد(، پیش از آنکه هیتلر به قدرت برسد، وجوه  

اکثر اعضای  .نتقل کرداهدایی هنگفت خود را به خارج م

و  آن نیز، سرانجام، به آمریکا رفته، ابتدا در شرق ]آمریکا[

برشت    1929در سال   .سپس در لس آنجلس استقرار یافتند

شخصیت از  یکی  بنیامین،  والتر  انستیتو، با  برجستة  های 

کرد  بنیامین سخت برشت را تحسین می .مالقات می کند

با او در میان می گذاشت،    های خود راو، تا حدودی، اندیشه

یا آنطور که همکاران او می اندیشیدند، زیر نفوذ مصیبت بار  

گرفت قرار  سال   .او  در  اما    1941بنیامین  گذشت،  در 

هنگامی که برشت به آمریکا آمد، او و سایر اعضای انستیتو 

 . بخوبی با یکدیگر آشنا بودند 

»نظریة آدورنو، هورکهایمر و پوالک در آن زمان   

جامعه را شکل می دادند، نظریة نقد رادیکال از   نتقادی«ا

آن تولید کنندة  داری  و جامعة سرمایه  بورژوایی   .آگاهی 

انتقادی« »نظریة  از  هدف  و  خود  از  انسان  درک  تغییر 

جامعه، بمنظور آماده شدن برای دگرگونی انقالبی جامعه،  

اندیشة هگل .بود از  استفاده  با  بود که  امیدوار  ی  این گروه 

از مارکس توسط کاربرد   بمنظور بازتفسیر مارکس و فراتر 

مارکسیسم  دگماتیسم  از  بتواند  دیالکتیکی،  استدالل 

کند پرهیز  آن .ارتدوکسی  انتقاد  واقع،  آنچه در  هر  از  ها 

به  بود،  اخیر  بورژوایی  داری  سرمایه  جامعة  به  مربوط 

این ماندارین های واقعی،   .تبدیل شد »فرآیند مداوم نفی«

و فعالیت نظری و فکری   ئوری را برتر از پراکسیس )عمل(ت

 .واسطه ارج می گذاشتندرا باالتر از واقعیت بی

ها اگر چه به دستاوردهای ادبی برشت حرمت آن  

را بدترین نوع مارکسیست »عوامانه«  او  اما  می گذاشتند، 

شناختند آن .می  ساده،  بنظر  و  خام  برشت  تفکر  ها 

»عواما او  دیالکتیکی   نه«ماتریالیسم  غیر  او  بینی  خوش  و 

از آن، آن  .بود به  بدتر  ها تعهد مارکسیستی سنتی برشت 

آنها،   بعقیدة  زیرا،  دانستند،  می  نابهنگام  را  کارگر  طبقة 

بعنوان  بتواند  که  بود  شده  مرتجع  آن  از  بیش  پرولتاریا 

تاریخ« کند »موتور  پرولتاریا،   .خدمت  انقالبی  عمل  زمان 

عریف کرده، گذشته بود و تاریخ، یک نقد  آنطور که مارکس ت 

رادیکال از روبنای جامعه و صف بندی کل نیروهای مترقی  

   .طلبید تا تعهد به، فقط، طبقة کارگررا می

های  اعضای انستیتو تا آن پایه نبودند که از بحث 

اعتبار کردن نظرات او،  مبتذل، علیه شخص برشت برای بی

نویسد که برشت روزی بدخواهانه میآدورنو،   .پرهیز کنند

کرد تا زیر ناخن هایش را از چرک  دو ساعت وقت صرف می

حمالت مستمر   .ُپر کند تا خود را به پرولتاریا شبیه سازد

به نظرات آن  آمیز، که برشت  اظهارات تخطئه  با  ها همراه 

شود،   تلقی  او  نظری  رسمی  عقاید  بعنوان  بود  سبب شده 

بعالوه،   .به او انگ ضد روشنفکر بزنند  ها را برانگیخت تاآن 

حمایت برشت از استالین و کمونیسم روسی، در نظر آنها،  

ساخته  «خرده بورژوای افاده ای و مدافع استالین»از او یک  

از هر چیز آن  .بود بیش  ها را خشمگین می  آنچه احتماالً 

کرد، شیوه ای بود که برشت به کار می برد؛ برشت، با انتقاد  

خ می  تند  و  اندیشیدند  می  انستیتو  اعضای  چه  هر  از  ود 

ها را بسمت خودشان بر می  واقع اسلحة خود آن کردند، در

ها را، بعنوان نخبگان فرهنگی ای که  او آشکارا آن  .گرداند

کنند که گویی هرگز آلمان را ترک نکرده  چنان عمل می

برشت، نخوت فرهنگی، شیوة زندگی   .اند، تحقیر می کرد

ها در مرکز جهان سرمایه  بانه و رفاه بورژوایی آنراحت طل

ها مبنی بر اندیشیدن به کل بشریت را  داری، و ادعای آن

 . نمی پذیرفت

از    تبعیدیان«بخشی  در  »گفتگوی  که  برشت 

را هدف   فرانکفورت  انستیتوی  اعضای  نوشته شده،  آمریکا 

است می .گرفته  کارگری  آنجا  آندر  ادعای  که  ها  گوید 

ن ما  بعنوان  که  آنست  »مثل  اجتماعی،  منتقدان  مایندگان 

نه، ما این کار   .فکر کنیم ماشین ها را برای مردم می سازیم

می ما  اینکه  برای  کنیم،  نمی  صاحبان  را  برای  که  دانیم 

)مجموعه  «.کارخانة اتومبیل سازی است، و گور پدر مردم 

 (.1482آثار، جلد چهاردهم، صفحة 

آن   برشت،  نظر  اصالًدر  نمی   ها  فکر  بشریت  به 

کردند، بلکه فقط به خودشان، به روشنفکرانی مانند خود و  

ها را برای تحقیق شان حمایت می  به سازمان هایی که آن

اندیشیدند امنیت مالی موقعیت  .کردند، می  بواسطة  آنها، 

 .شان، خریده شده بودند، یا درست تر، فروخته شده بودند

ههایی از مردم، تعهد  بجای خدمت به مردم معینی یا گرو
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بود، یعنی روح جستار  ها خدمت به تجریدی بنام »روح«آن 

همانطور که تعهد ویژة برشت به  .رادیکال و نقد اجتماعی 

ها از برشت یک  طبقة کارگر طبق تعریف مارکس، بنظر آن 

»عوام« فقدان  مارکسیست  نیز  برشت  نظر  از  بود،  ساخته 

آن آن،  انسانی  بمعنی  تعهد  به  مطلق  تبدیل  را  ها 

 . روشنفکرانی نا مسئول و پا در هوا کرده بود

به    نسبت  برشت  تحقیر  بنیادی،  جنبة  از 

روشنفکران   این  به  او  که  عنوانی  ها«،  »فرانکفورتیست 

سرچشمه   او  فردی  بیزاری  از  بیشتر  بود،  داده  اتوپیایی 

رنجش و خشم، این   .گرفت تا از اختالفات ایدئولوژیکیمی

توانست فقر تر جلوه می داد؛ زیرا برشت نمی رگ بیزاری را بز

حمایت  از  که  مهاجران،  این  نسبی  آسایش  با  را  خود 

معهذا، از   .بنیادهای آمریکایی برخوردار بودند، مقایسه نکند

مجادله   در  حریف هوشمند  به  تا حدودی  برشت  که  آنجا 

برای بُرنده کردن ادراک خود نیاز داشت، و تا حدودی بعلت  

ها مواد خامی برای نوشتن او بودند، به ارتباط خود  آنکه آن 

 .ها در بیشتر دوران تبعید خود در آمریکا، ادامه دادبا آن

های روزانة برشت، بیش از ده جا دربارة مالقات  در یادداشت

 .با آنها، و بسیاری جاهای دیگر بطور پراکنده، گزارش شده

در که  باشد  همانهایی  دقیقاً  برشت  توضیحات  حضور   اگر 

ها همچنان او را دعوت  آور است که آنها گفته، تعجبآن 

 . کرده اندمی

به کُرش، که از طرف    1941برشت در سپتامبر   

مارکوزه،  انستیتو حمایت می شد، می نویسد که او متناوباً 

 هورکهایمر و پوالک را )دو نفر آخر فقط در میهمانی ها(

او با تمسخر به  .ها بی نتیجه استمی بیند، اما ارتباط آن

کند  العاده جدی و اسقف مآب آنها، تأکید میشیوة رفتار فوق 

من  .به زودی فیلمی دربارة لوردِس ساخته خواهد شد» :که

نقش روحانیت در   ها دربارة ]بازی کردن[کنم آنمی   تصور  

هستند هربرت   «.تأمل  کردن  کار  مورد  در  همچنین  او 

و سپس با وزارت امور  در دوران جنگ  OSSمارکوزه  برای 

برشت در   .خارجة ایاالت متحده برخوردی انتقادی داشت

یادداشت روزانهدفتر  میهای  توضیح  جا  یک  که  اش  دهد 

جمهور،  رئیس  معاون  خواست  این  به  هورکهایمر  چگونه 

 
1. Henry A. Wallace.  

، که پس از جنگ هر کودکی در جهان  1واالس  .هنری اِی

 .هشدار می دهدباید نیم لیتر شیر در روز دریافت کند،  

از یک  هورکهایمر تعجب کرده است که آیا این امر نشان 

می این  زیرا  نیست،  فرهنگ  به  جدی  معرف  تهدید  تواند 

ای در  برشت، که هیچ وقت فایده .باشد «قرن انسان عادی»

نمی شناخت تا هنگامی که مردم به تغذیه نیاز   «فرهنگ»

حتا متوجه شد    او .دارند، کل این مسأله برایش تحیّرآور بود

که علیه گروه فرانکفورت، نا بدلخواه، از کامیابی آمریکا دفاع  

ها کالً بحثی مجازی بود علیه یک  می کند، زیرا ادعای آن

 . استاندارد قابل قبولِ زندگی برای توده ها 

اعضای    از  موافقی  ارزیابی  بار  دو  یا  یک  برشت 

آورد؛ بطور مثال مقالة آدورنو دربا رة واگنر،  انستیتو بعمل 

اگر چه با تفسیر فرویدی مقاله مخالفت کرد؛ یا مثال دیگر،  

گفت و گوی تهییج کننده ای که با آدورنو دربارة تمایزات 

تکنیکی و زیبایی شناختی میان فیلم و نمایش زنده بوجود 

های او چنین برمی آید  معهذا، بطور کلی، از یادداشت .آورد

آنها،   جلوی  پاشیدن  دانه  گویی  داشته که  تفریح  برایش 

وارد   .است برای شوک  است که  کرده  اعتراف  در یک جا 

 .ها با حمله به شونبرگ، نمی تواند مقاومت کند کردن به آن

کند که موسیقی شونبرگ حرارت جسم را بیش او اظهار می

و   .برد که مجال تفکر روشن به انسان بدهداز آن باال می

سال   در  انستیتو  آنکه  از  مؤسسة    از  1944پس  طرف 

نیویورک«  دربارة   »یهودیان  مطالعة کالسیک  آنچه  بخاطر 

سمیتیزم شناخته شد کمک مالی دریافت  -های آنتیریشه 

کرد، برشت سؤال زیرکانه ای برای گنجاندن در پرسشنامه 

 .کردند به آدورنو پیشنهاد می کندها استفاده میای که آن

ارکس دربارة  گوید که جزوة ماو شنیده بود که انستیتو می

است-آنتی نادرست  و  منسوخ  بود  .سمیتیزم  گفته  برشت 

در  آن  مارکس  که  شود  ثابت  اگر  که،  شوند  جویا  باید  ها 

ها با پول  موضع منفی خود نسبت به یهودیان و رابطة آن 

باز هم   «یهودیان نیویورک»حق داشته است، آیا مؤسسة  

آنتی  دربارة  تحقیق  مالی  تأمین-پشتوانة  را  می    سمیتیزم 

درگیری با اعضای انستیتو، عموماً هیچ هدفی جز   .کردند

 .سرگرمی برای برشت نداشته است 
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برشت، اولین اشاره    19۳8های سال  در یادداشت 

شود که سابقة  دیده می  1ها به ایدة رمان باصطالح »توئی«  

اوایل سالهای   به   «توئی» .برمی گردد  19۳0-19۳1آن 

از   است  برشت  ریختة  هم  در  و  خودساخته  ترکیب 

“tellect-ual-in”و   .که بمعنی مردم برگمارده شده، بود

ها و عقاید را برطبق بمعنی تمام روشنفکرانی است که ایده

تولید می بنظر برشت موقعیت   .کنند و می فروشندتقاضا 

انستیتو فرانکفورت به این طریق توضیح پذیر بود، و این در  

»توئی«آمریک ناتمام  رمان  برای   مدلی  به  شد  تبدیل   .ا 

های  اعضای انستیتو ترکیب آن چیزی شدند که یادداشت

ای برای رمان توئی من« می برشت، آن را »گنج کشف شده

برشت با تقلید از آنچه بنظر او زبان مغلق و مجرد آنها،   .نامد 

گی  ها از مسایل انسانی، و مَشَننخبه گرایی آنها، انزوای آن

ها می نمود، همه را بمنظور تکمیل یک سلسله از حکایت  آن 

 19۳0هایی بکار گرفت که در سالهای  ها، قطعات و داستان

آن بود  امیدوار  و  بود  کرده  ترکیب  آغاز  رمان  دریک  را  ها 

برشت این رمان را هرگز به پایان نرساند، اما ردپای    .سازد

تی برای اثری که ارتباط او با انستیتو فرانکفورت، در قطعا

اتفاق بیافتد،   «چیما»قرار بود در سرزمینی ساختگی بنام  

، عنوان یک بخش از کتاب،  «هالیوود»حتا کلمة   .باقی است

شده   ترجمه  چنین  آلمانی   Die Tuis“به 

Stechpalmenwald” توئی های جنگل مقدس(:The 

Tuis of Holly-wood  ،دوازدهم جلد  آثار،  مجموعه   ،

 .(67۳صفحة 

در ا  را  این قسمت  برشت چگونه  ین موضوع که 

رمان خود در آمیخت نامشخص باقی می ماند، اما، حداقل  

توراندخت، یا کنگرة سفید  “بخشی از مواد نمایشنامة او بنام  

تکمیل می کند، در    1954که برشت آن را در سال   ”کاران

استفادة تحریف شده از را به ارتباط خود با این روشنفکران 

 .ر آمریکا مدیون استمهاجر د

در محیط تبعید آمریکا، سه مبحث گفتگو بر بقیة  

بود   مسلط  برای   –مباحث  )که  اروپا  در  جنگ  گسترش 

در   جنگ  برشت،  جمله  از  آلمانی،  مهاجران  از  بسیاری 

وضعیت  بود(؛  برخوردار  کمتری  اهمیت  از  آرام  اقیانوس 

 
1. Tui.  

تلر ها در قبال هیمردم آلمان، از جمله مسألة مسئولیت آن

آلمان سیاسی  آیندة  و  جنگ؛  بطور   .و  مبحث،  سه  این 

به   را  قدیمی  دشمنان  و  سابق  دوستان  ناپذیری،  اجتناب 

در یک چنین مشاجرة   .مواضع بشدت متفاوتی می کشاند 

نوبل،   جایزة  برندة  نویسندة  برابر  در  برشت صریحاً  تندی، 

برجسته  مان،  و  توماس  هنرمندان  سخنگوی  ترین 

در آمریکا، قرار گرفت؛ کسی که سخنش   روشنفکران آلمانی

 . حامل اقتداری قوی برای دولت ایاالت متحده بود

شمارة    پراودا   1943جوالی   21در  روزنامة 

کارگری،   رهبران  و  آلمان  جنگی  زندانیان  از  گروهی 

هنرمندان و روشنفکران تبعیدی در مسکو، بیانیه ای در یک  

ی را دعوت به  صفحة کامل منتشر کردند که سربازان آلمان

می میطغیان  وطن  در  کارگران  از  و  که  کرد  خواست 

تالش در  و  بگذارند  زمین  را  خود  جنگ ابزارهای  های 

آلمان  “بیانیه با تأکید بر این نکته که   .کارشکنی بعمل آورند 

بمیرد دنبال   ”نباید  و  رهبران کشور  به سرنگونی  را  مردم 

استقرار   تا  برنامة صلح  از  کردن  آلمان پس  دموکراسی در 

 .جنگ، پاکسازی شده از نازی ها و وِرماخت برمی انگیخت

بود،   و روسی چاپ شده  آلمانی  زبان  به دو  بیانیه که  این 

 .را داشت ”کمیتة ملی آلمان آزاد“امضای 

 آنجلس لسبرشت گزارشی از بیانیه را در روزنامة   

کرد  ، که ادعا می(Los Angeles Examiner) اِگزامینر 

خواند سرسری  دارد،  قرار  آن  پشت  کمونیست  در  .حزب 

از  ”انترناسیونال سوم“، دبیر  2واقع، ویلهلم پیک  که اخیراً 

مقام خود برکنار شده بود، در میان امضاء کنندگان بود، اما  

سابق   اعضای  و  نویسندگان  ها،  اتحادیه  اعضای  همچنین، 

آن جزو  آلمان  بودندمجلس  وحدت   .ها  بنام  ضد  برشت، 

آوردن  هم  گرد  برای  فرصتی  بعنوان  فاشیستی، 

های برجستة آلمانی در تبعید آمریکا، که احتمال شخصیت 

اعالمیه مشابهی تهییج شوند،  می پاسخ به یک  برای  رفت 

از آنجا که نام توماس مان توجه ملی   .روی بیانیه مکث کرد

را جلب می کرد، از جملة کسانی بود که برشت از او دعوت 

تا  اوت    کرد  اول  تاریخ  سالکا    194۳در  و  برتولد  خانة  در 

باشند داشته  مالقات  طرف،  بی  پایگاهی  دیگران  .ویرتل، 

2  .Wilhelm Pieck.  
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؛ برونو 1عبارت بودند از هاینریش برادر مان؛ فویخت وانگر 

 بر ،دوست نزدیک توماس مان که نمایشنامة توفان2فرانک

در برادوی با موفقیت روبرو    19۳7پاتسی او در سال   فراز

رایشنباخشد هانس  فیزیکدان  و  فیلسوف  لودویگ  ۳؛  ؛ 

 .مارکوزه، نویسنده؛ برتولد ویرتل، و همسران آنها

یک    در  دوستانش  و  برشت  میان  ابتدا  همان  از 

اردوگاه و توماس مان و برونو فرانک در سوی دیگر، تنش  

شد می  حضور  .احساس  جلسه  آن  در  که  ویرتل،  هانس 

ها در طبقة پایین قهوه  آنآورد که همسران  داشت، بیاد می

می نوشیدند، در حالی که مردان در اتاق خوابی در طبقة  

ظاهر می .باال کار می کردند  مرتباً  ویرتل  برشت  از  و  شد 

انگلیسی  جوان می خواست به او کمک کند تا متنی را به 

تنظیم نمایند )بمنظور تبلیغات قرار بود اعالمیه به دو زبان  

شر شود(. سپس او به اتاق خواب بغلی  آلمانی و انگلیسی منت

پس از چهار ساعت بحث،   .رفت و بحث را دنبال می کردمی

ها روی اعالمیة کوتاهی به توافق رسیدند که توماس مان  آن 

اعالمیه  .آن را با تصویب دیگران، در برابر جمع زنان خواند

در این لحظه که پیروزی ملل متفق نزدیک  » :ابالغ می کرد

و  است،   دانشمندان  نویسندگان،  زیر،  کنندگان  امضاء  ما، 

آلمانی االصل وظیفة خود می اعالمیة  هنرمندان  دانیم که 

دهیم انتشار  را  زیر  زندانیان  .عمومی  اعالمیة  انتشار  ما، 

جنگ و مهاجران آلمانی اتحاد شوروی، دایر بر فراخواندن  

به تسلیم بی   وادار ساختن ستمگران خود  به  آلمان  مردم 

د و شرط و فعالیت برای یک دموکراسی نیرومند در آلمان  قی

گوئیم می  تهنیت  می .را  ضروری  همچنین،  که  ما،  دانیم 

میان رژیم هیتلر و گروهی که در صف آن قرار دارد از یک  

شویم قایل  تمایز  دیگر  طرف  از  آلمان  مردم  و  ما   .طرف، 

اعتقاد داریم که بدون یک دموکراسی آلمانی نیرومند، صلح  

  .«هانی پایداری نمی تواند وجود داشته باشدج

صبح روز بعد، مان به فویخت وانگر اطالع داد که  

گزارش  .او و برونو فرانک، امضاهای خود را پس گرفته اند

اش دالیل مخالفت  های روزانه دست دوم برشت در یادداشت

خواستند از هر  ها میآن  –دهد  ها را چنین توضیح میآن 

 
1. Feuchwagner.  
2   .Bruno Frank. 

ها را بهر دلیلی هوادار کمونیست لت آمریکا آن پنداری که دو

ها تمایز میان مردم  عالوه بر آن، آن .بشناسد، پرهیز کنند

یادداشت برشت با واکنش   .آلمان و آلمان نازی را نپذیرفتند

کند می  پیدا  ادامه  اینطور  او  انعطاف  » :شخصی  حقارت 

لحظه  برای  مرا  حتا  فرهنگ  حامالن  این  فلج  ناپذیر  ای 

نشریة آن ...ساخت از  شده  )گرفته  گوبلز  ادعای  با  ها 

موافق  است،  یکی  آلمان  و  اینکه هیتلر  بر  هرست(، مبنی 

توماس   ...اند نبودند؟  هیتلر  پیشاپیش  آلمان  نظامیان  آیا 

آورد که چگونه خود او بهمراه نود و یک نفر مان بخاطر می

در   قیصر  ارتش  توسط  بلژیک  اشغال  روشنفکران دیگر،  از 

چنین کسانی باید مجازات  .را تصویب کردند  1914سال  

لحظه  ...!شوند »مردم  برای  که  اندیشیدم  من  حتا  ای 

چگونه توانستند، نه تنها بی رحمی های رژیم هیتلر،   آلمان« 

بلکه همچنین رمان های توماس مان را تحمل کنند؛ این  

 .«آخری بدون بیست تا سی لشگر اس اس روی همة آنها

بظاهر بی ضرری که برشت و مان در خانة  اعالمیة   

تفاوت کردند،  امضاء  پنهان  ویرتل  خود  در  را  تلخی  های 

مردم   آلمانی،  فرهنگ  ناپذیر  آشتی  نظرات  از  که  داشت 

گرفت می  آلمان سرچشمه  خود  و  و   .آلمان  فشرده  بطور 

بحث  خالصة  نظرات  این  آلمان  موجز،  دربارة  بود  هایی 

ریکا را در طول جنگ جهانی  هیتلری که مهاجران آلمانی آم

این بحث ها، تا حدودی، برای تمرین  .دوم، بر می آشفت

دارند ادامه  امروز،  نگاران  تاریخ  و  از  .فیلسوفان  یک  هر 

نویسندگانی که این نظرات را ارائه دادند، در حقانیت خود 

»آلمانی« واقعاً  بودند،  و   بزرگ  احساسات  نظر  از  و  بودند 

 .رک دیگریایدئولوژی ناتوان در د

3  .Hans Reichenbach. 
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 ژاله پیرنظر 

 
نویسی زنان ایرانی در مروری بر خاطره

 مهاجرت
برکلی   در  کالیفرنیا  دانشگاه  در  سخنرانی  متن  بازنویسی 

 2022اوت  "آوای تبعید"( برای 2021)

 

ام را با یک  با سالم به همگی، با اجازه شما متن سخنرانی 

کنم: در طول تاریخ طوالنی ما، چرا زنان  میپرسش شروع  

ایرانی، مادران ما، مادربزرگان ما، هیچگاه از خود ننوشتند؟  

ای به نگارش یک زن  مان، برگه چرا ما در تمام تاریخ مکتوب

از احوال خود نداریم؟ می دانیم که دانش و توانایی  ایرانی 

از دیرباز در انحصار خواص جامعه بوده و تاری خ را نوشتن 

توجهی مفرط به زنان و نقش  اند. بیهمیشه مردان نوشته 

مان به راستی چشمگیر است. این  سالهآنان در تاریخ هزاران 

و  سواد  به  دسترسی  فقط  نه  ایران  زنان  که  است  درست 

ها حتا  آموزش نداشتند و با نوشتن به کلی ناآشنا بودند، آن

ناپی وجود.  ابراز  عدم  و  بودند  سکوت  به  و  محکوم  دایی 

حیا  بی و  نجابت  به  حمل  اجتماع،  صحنه  در  زن  صدایی 

 شد، حتا بس پسندیده بود. می

وسیله  همواره  حجاب  قرون،  درازای  در  برای اگر  بود  ای 

پوشاندن و مستور نگاه داشتن بدن زن از دید نامحرم، اما  

تر، تنیده  تر و وزینحجاب دیگری هم بود. حجابی سنگین

گرا  هایی بس عقبهای دیرین، سنتتو بافته از تاروپود سن

آمیز و خرافات عامه.  ساخته و پرداخته از اعتقادات تبعیض

ها  و این یکی حجاب، با تنومندی و وزن بیشتر بر روی زن

کرد. این حجاب کهنه فرهنگ ما بود که به یک  سنگینی می

چه ما امروز تعارض و  سرپوش موجه تبدل شد بر روی آن 

مقدار  کشی و بیستیزی، حقزن، زن  هعلیتبعیض و خشونت  

 نامیم. شمردن او می

 

شد. به صدا درآمدن و بازگو کردن  باید علنی میدرددل نمی

میآن  ما  زبان  بر  پردهچه  نوعی  قطعاً  شمار  رفت،  به  دری 

 رفت و غیرقابل بخشش بود. می

از خود نمی باید کرد.  آبروداری  گوییم،  به ما آموختند که 

کنیم. حرف خانه  کنیم، خودسانسوری مییاسرار هویدا نم

نمی بیرون  و  را  خانه  درون  ناجور  بس  شرایط  بریم. 

 دهیم. جلوه می "جور"مان را در بیرون کامالً زندگی

 

پیش از انقالب مشروطه بود که   -تنها در اواخر قرن نوزده

وتوک  ها ترک برداشت و صدای تک این دیوار سکوت قرن 

طور مختصر دوران قاجار به گوش ما رسید. بهزن ایرانی در  

 کنم:و فشرده به پنج نوشته اشاره می

در  بیبی-1 استرآبادی  انتشار    190۳خانم  به  را  کتابی 

)ادب کردن   "النسوانتأدیب" درآورد که در پاسخ به کتاب  

زنان( نوشته بود. لحن او صریح و خشمگین است و سپس 

 زند. دست می  "الرجالبمعای " خطاب به زنان هم به نگارش  

مشروطه  از  پیش  سال  چند  دارد.  جالبی  سرنوشت  کتاب 

شود. صد  تهیه شد اما مفقوداالثر، سانسور و یا فراموش می

این کتاب در آمریکا   200۳سال بعد، یعنی درست در سال 

نجم افسانه  دکتر  و  جوادی  حسن  دکتر  به  توسط  آبادی 

 کند. شود و انتشار پیدا میانگلیسی ترجمه می

بی ما میبیصدای  به گوش  قرن  تأخیر یک  با  رسد.  خانم 

 کتاب با دو عنوان منتشر شد:

„Failings of Men“  و „Vile Devices of Men“ 

 

 1907حمیده خانم جوانشیر متولد آذربایجان در سال  -2

محمدقلی میرزاجلیل  ازدواج  پایهبه  سردبیر زاده،  و  گذار 

پرنفوذ   با    "مالنصرالدین"درآمد.    " مالنصرالدین"نشریه 

استفاده از طنز و کاریکاتور و یا نگارش مقاالت روشنگرانه 
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با بیبه مبارزه ماندگی  ها، خرافات و عقبعدالتیای جدی 

فرهنگی در جامعه پرداخت و تا سالیان دراز با همکاری و  

ای پرخواننده و پرنفوذ در قفقاز،  خانم، نشریهیاری حمیده

خانم همچنین به نگارش شرح  ن بود. حمیدهآذربایجان و ایرا

فعالیت و  گماشت.  زندگی  همت  خود  خیرخواهانه  های 

یادداشت به  مجموعه  آذری  زبان  به  خاطراتش  و  او  های 

انگلیسی ترجمه شده. دکتر حسن جوادی، مترجم این اثر، 

 1منتشر کرده است.  "Awake"آن را با عنوان 

 

شاه قاجار در  ناصرالدیندختر    1884السلطنه متولد  تاج-۳

گذارد. او معلم سرخانه داشت  حرمسرای پدر پا به دنیا می

زد و  و باسواد بود. با ادبیات رمانتیک اروپا آشنا بود. تار می

نواخت. در باره اندرون حرمسراها با جزئیات نوشته. پیانو می

کند. شوهرش با زنان و مردان دیگر  در نه سالگی ازدواج می

زند. در خاطرات  ته. سه بار دست به خودکشی میرابطه داش

دسیسه  از  زنبازیخود  یکدیگر،  ضد  به  زنان  ستیزی های 

حرمسرا  حسادتدرون  یکدیگر،  ها،  کردن  زهرخور  ها، 

بچه  و  انداختن  جنبل  و  جادو  اعتیاد،  یکدیگر،  جان  به  ها 

می جوانی  عنفوان  در  دختران  زندگی  گوید.  پرپرشدن 

طرفدتاج از  میالسلطنه  مشروطه  جنبش  به اران  و  شود 

وطن "انجمن   اولین می  "خواهنسوان  از  بسا  چه  و  پیوندد 

های زمان ماست. کتاب خاطرات او توسط دکتر فمینیست 

 عباس امانت به انگلیسی ترجمه شده است. 

Crowning Anguish  
 کتاب خاطرات پروانه بهار که به انگلیسی ترجمه شده:   -4

The Poet‘s Daughter 
پدر   اشعار  خود  بهارملک-پروانه  کرده.    - الشعرا  ترجمه  را 

نبوغ شعری پدر، پیشآهنگ بودن او را در راه آزادی و ضدیت  

را شرح    "مرغ سحر"با جنگ ستوده و چگونگی سرودن شعر  

 دهد. می

 

متولد    -5 فرمانفرمایان:  قاجار،    1922ستاره  خانواده  در 

ز او  مادر  است.  فرمانفرمایان  میرزا  از هشت  دختر  ن سوم 

از  پانزدهم  فرزند  خود  ستاره  و  بود  قاجار  شاهزاده  همسر 

 
مونس روزهای زندگی: خاطراتم در باره  "این اثر با عنوان  - 1

زاده به زبان فارسی نیز  ابراهیمبا ترجمه دلبر   "زادهمحمد قلیجلیل

دانشسی و  شیراز  متولد  است.  فرزند  دبستان وشش  آموز 

بهائیان آن شهر و سپس تحصیلکرده مدرسه مسیونرهای 

Prsbyterian    عازم آمریکا شد    1944در تهران. در سال

جامعه  رشته  در  در  و  و  گرفت  لیسانس  در    USCشناسی 

لیسانس خود را تمام کرد.  وتربیت کودکان فوق رشته تعلیم

را  اجتماعی  اولین مؤسسه مددکاران  ایران  به  بازگشت  در 

بنیاد گذاشت و به سوادآموزی، احداث مهدکودک، بهداشت  

آگاهی   افزایش  در  سزایی  به  سهم  او  پرداخت.  عمومی 

ایران داشت. کتاب  زنان  اعتالی موقعیت  و  عمومی، سواد 

به   خاطرات زنان  تشویق  راه  در  هدفمند  است  متنی  او 

ریزی نهادهای مدرن و کسب و آموزش الزم  شرکت در پایه

جامعه عنوان برای  با  انگلیسی  به  او  کتاب  مدرن.  ای 

Daughter of Persia   .منتشر شده است 

 
نویسی زنان در خوب، یک پیشینه مختصری پیرامون خاطره 

نویسی و  بررسی ژانر خاطرهپردازیم به ایران داریم. حال می

 ابعاد و ماهیت آن. 

بس   و  نو  پدیده  یک  ایران،  انقالب  از  پس  دهه  دو  یکی 

استثنایی در جامعه ایرانی شکل گرفت و متحول شد و آن  

بی از کتابانتشار  بود  تعداد وسیعی  به  سابقه  های خاطره 

های  ها به زبانقلم زنان مهاجر در خارج از ایران. این نگارش

ف فرانسه، انگلیسی، سوئدی، عبری، و آلمانی به دست  مختل

 ها رسید. خواننده

این ایندر  بدون  من  مهاجر  جا  که  بشوم  بحث  وارد  که 

که  کیست، تبعیدی کیست؟ پناهنده و فراری کیست و این

خاطره بحث  نویساین  مورد  که  آمریکا  در  ویژه  به  را  ها 

که تفاوت  پردازم به ایناند، میماست، کدام گروه انجام داده

زندگی خاطره  Auto Biographyنامه  بین  نویسی و  

Memoir Writing  .در چیست 

عموماً پذیرفته شده است که مردان سیاسی در دولت و یا  

خود را   هایحول و حوش مراکز قدرت در اجتماع یادداشت

می اینانتشار  و  پذیرفته دهند.  سند  عنوان  به  عموماً  ها 

ها بیشتر ایدئولوژیک و روایتی است  شوند. این یادداشتمی

منتشر  1۳79منتشر شده است. نشر پژوهش در تهران آن را در سال 

 کرده است.
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درمی نگارش  به  تاریخ  در  ماندگاری  برای  نقش  و  و  آیند 

این  در  نویسنده  خاطره شخص  است.  برجسته  نویسی ها 

گونه دار هم بدینهای اسم و رسمتوسط مشاهیر و شخصیت

 پذیرفته است.

نویسی. این یک ژانز ادبی است و نه  و اما در مورد خاطره

شود.  های متفاوت و متنوع تقسیم مینگاری، به شاخهتاریخ

 از جمله: 

الف: خاطرات زندان و یا تبعید )مانند کتاب خانم شهرنوش 

 Kissingپور که به انگلیسی ترجمه شده با عنوان  پارسی

the Swordا هاله   My Prison, Myسفندیاری  ، 

Home  طالبی شهال  صابری،   Ghosts of رکسانا 

Revolution  .و دیگران 

( دیدوبازدید  بازگشت:  خاطرات   To See andب: 

Again بهرام تارا  از   Honeymonn im„پور.  (، 

Tehran“ .نوشته آزاده معاونی، و دیگران 

فرار  چگونگی  شرح  ایران:  از  ناگزیر  گریز  خاطرات  پ: 

 ها و غیره. یانه از مرزها و آوارگیمخف

بین شناسایی  و  قدرت  مقام  در  زنانی  خاطرات  المللی،  ت: 

مانند خاطرات هدفمندی به قلم زنانی مانند خانم شیرین 

 عبادی، فرح پهلوی، مهناز افخمی و دیگران.

اند و این بار از زندگی خود ها بیشتر در این ژانر نوشتهزن 

تداوممی لزوماً  و  و    گویند  بیوگرافی  )مانند  ندارد  زمانی 

اتوبیوگرافی(، شخصی و موضوعی است. گاه هدفمند هستند  

می گاه  و  تابوشکن  کنند  و  مبارزه  با ضدخاطره  تا  نویسند 

(Collective Memory # Counter Memory )

. یکی دو مثال  "ضدخاطره" در مقابل    " خاطره جمعی"یعنی  

 زنم.  می

در زمان   1914-1915های در کشتار وسیع ارامنه در سال

کشی جمعی را جمعیتی عظیم امپراتوری عثمانی، این نسل

بار در  تجربه کردند و کشته دادند. این تجربه پردرد و فاجعه

خاطره جمعی ارامنه حک شده است. اما هم در دوره عثمانی  

و هم در دولت فعلی در ترکیه، این کشتار وسیع نه تنها به 

اند. سعی  ه دست به انکار آن زده رسمیت شناخته نشد بلک

خاطره میدر  و  زدایی  خاطره  گاه  تاریخ.  بازنوشت  و  شود 

شود که فراموش نشود  یادآوری فاجعه با این قصد نوشته می

در  که  جمعی  خاطراتی  مثالً  یا  و  بشود.  ثبت  تاریخ  در  و 

در   سربازان  گرفت.  شکل  عراق  و  ایران  بین  جنگ  جبهه 

که چگون بودند  بدون  جبهه شاهد  ایرانی  نوجوان  پسران  ه 

هیچ تعلیم و تربیت نظامی و گاه بدون هیچ وسیله دفاعی  

افتند و قدرت دفاعی در جبهه ناچیز و ناتوان به خاک می

ها از پیشرفت قوای ایران، پس از که در رسانهبود. حال آن

زمین میگرفتن  سخن  باطل  بر  حق  پیروزی  و  رفت  ها 

 جمعی(.  )خالف خاطره در برابر خاطره

ها، شرح یک واقعه عموماً همراه با ترس،  نویسیدر خاطره

دلهره، و یا شوق و اشتیاق و سایر احساسات توام است. در 

حرف زدن باالخره مجال    منگفتن زنان، از    خودجا از  این

گاه مطرح های ما هیچکند، امری که در سنتابراز پیدا می

 شد.  تلقی میشرمی درازی و بینبود. و چه بسا زبان

زن  توسط  خاطرات  نوشتن  هنوز  ایران  در  کمتر ظاهراً  ها 

دهند که افکار  های نویسنده ترجیح میپذیرفته است و زن

ها و حرف دلشان را بیشتر در قالب رمان بنویسند  و تجربه

Fictionalized Memoirs  با نگارش،  شیوه  این  در   .

به بیان   گیری از بیان راوی اول شخص، قصه خود رافاصله

 کشند. و صدایی دیگر به تصویر می

 ,Occuracy of Memory ماهیت خاطره:

Texture of Memory 
این خاطرات شخصی   دنبال   Memoirآیا خوانندگان  به 

است؟   تاریخی  سندیت  و  عینی  دقت 

(Documentation) 
Memoir   برای واژه فرانسوی  کلمه  از  مشتق  است  ای 

Memory  خاطره حافظه.  و  یعنی  حافظه  پایه  بر  نویسی 

ما  آن  همه  هم،  حافظه  و  است.  استوار  داریم  یاد  به  چه 

به  می حافظه  نیست.  اعتماد  قابل  همیشه  لزوماً  دانیم، 

Selective Faculty  برمی روانشناسان  ما  گردد. 

م پژوهش این  به  را  زیادی  دادههای  اختصاص  اند.  بحث 

خلل است،  فرار  و  لغزنده  است،  سیال  و  حافظه  پذیر 

 ای از آن رنگ ببازد.تواند پارهپذیر است و به مرور میخدشه 

ها را در  کنند و انگار ما آنتصاویر گاه در ابهام فکر سیر می

پررنگ قاب شیشه مات می غلو و به صورتی  با  بینیم. گاه 

چشمان میمقابل  جلوه  کممان  و  محو  گاه  رنگ.  کنند، 

اند و جزئیات گاه  ها به دست فراموشی سپرده شدهدیالوگ
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بازسازی  رنگ و ناآشنایند. باید  خیلی برجسته و یا گاه بی

 Memory Recorstructبشوند. 

خوب حاال یک مطلب دیگر: در بازسازی یک خاطره، به جز  

هم حافظه پس از  مددگیری از مخزن حافظه شخصی، و آن

شک عناصر  ها از واقعه در حالِ بیان امروز، بیگذشت سال

امروز  دیگری هم در شکل ما  به صورتی که  گیری خاطره 

نخورده نمانده  رند. حافظه دستکنیم، نقش دابازسازی می

های دیگران،  ها و روایتاست. عناصری تأثیرگذار چون گفته

وگوی درونی  ها از همان حادثه، گفتبرداشت گوناگون آن 

ها در این فاصله  خود ما با حافظه خود، خبرهایی که از رسانه 

می ایران  باره  در  تحلیلزمانی  و  شنویم،  مفسرین  های 

چه که به یادمان مانده  آیا چه مقدار از آن  اطرافیان و غیره.

حادث؟  می واقعیت  نه  و  باشد  نوستالژی  حس  زاده  تواند 

ها، حسرت گذشته و یا تأثیر قوی یک فاجعه، ترامای  دلتنگی

Trauma    عمیق  بر حس و ذهن و جسم و روان؟ حتا دیده

شده که بخشی از حافظه در باره یک اتفاق، حال دیگر پاک  

 به یاد نمانده.  شده و چیزی 

 نگاهی بیاندازیم:  "حفظ کردن"اصالً به این واژه 

 حفظ کردن: 

به خاطر سپردن مانند از بر کردن یک قطعه شعر یا  -1

 شماره پاسپورت

داشتن.   -2 نگه  دور  زمانه  گزند  از  کردن.  حفاظت 

و   حافظه  به  سپردن  داشتن،  نگه  محفوظ  محافظت، 

منبع  که خاطره از آن   شودحفظ کردن آن، منبعی می

می میاستخراج  شکل  میشود،  بازسازی  شود،  گیرد، 

می میبافته  تغذیه  به  شود،  روایت  صورت  به  و  کند، 

 آید. نگارش درمی

مرور   و  خواندن  در  ما  Memoirبنابراین  شخصی،  های 

تاریخی  خواننده دقت  و  حتمی  حقیقت  دنبال  به  ها 

بروبرگرد نیستیم. اهمیت این ژانر ادبی در شناخت بهتر بی

ماست از تاریخ اجتماعی ما. سیمای زنان و مردان در آن و 

آن به درون  آننگاهی  و  آنها  بر  از ها میچه  رود، بخشی 

واقعه لزوماً  نه  و  است  اینادبیات  تاریخی.  از نگاری  کاش 

های پیشین تصاویری از اجتماع آن زمان و مادرانمان  نسل

 داشتیم. می

 مهاجر  نویسی زنانهای برجسته در خاطرهتم

اول:  خانه"  تم  از "تم  و  گمشده  خانه  اجدادی،  خانه  ؛ 

 دربدری - خانمانیبی-رفته دست

 آن زلزله که خانه را لرزاند/ چون شعله جهان خفته را سوزاند 

یک شب همه چیز را دگرگون کرد/ خاکستر صبح را پر از 

 خون کرد 

 )نادر نادرپور(

 ست و هم مام وطنخانه هم خانه پدری

بار تنها چهاردیواری و اختیاری و محل سکونت  یکخانه به 

و امن نیست. خانه، وطن، خاک پیشینیان و اجداد، خانه در  

کن  های ماست. و ما ریشهها و باورها و ریشهبرگیرنده سنت

از   شده  " من"به    "ما "شدیم.  کز  تبدیل  ناالن  منِ  آن  ام. 

 . " این منم"اند، نیستان مرا ببریده

وشتن و به قلم درآوردن، نوعی درد دل  به یک معنا، صرف ن

  –تواند باشد به استحاله ما  و خودشناسی است. و کمک می

 دگردیسی. -از حالی به دیگر حال رسیدن

ایران   1980-1990های  ها که در دههدر اندیشه نسل اولی

گویا یک اقامتگاه موقت    -آمریکا -اند، این خانه  را ترک کرده

،  " بوی نفت میده" ،  "خوابدلوا میب"،  "گردیم ما برمی"است.  

انگلسی" دیدهبازهم  خواب  ما  برای  در  "اندها   .

نوشته نویسیخاطره زنان  مدتها  تا  که  در  اند  هنوز  ها 

میچمدان  زندگی  اتاق  گوشه  بچههای  در  کردیم.  را  ها 

اسم اتاق مدرسه  به هنگام  نویسی نکردیم.  پرده نداشت.  ها 

و خمیردندان، آرد و روغن  مان مثل شامپو  خرید احتیاجات

اندازه موجود در مغازه را میو چای، کوچک خریدم.  ترین 

گفتم  شد، به خود میاگر صابون در بسته دوتایی فروخته می

برمی داریم  ما  نداریم.  الزم  برابر  دوتا  در  مقاومت  گردیم. 

فرهنگ.   این  با  شدن  آشنا  و  جدید  زبان  با  "یادگیری  ما 

. و یادآوری دائم به فرزندان که ما  "شیمها خورده نمیاین

این به  به خاطر شماست که  آمدهتنها  ایران  جا  در  ما  ایم. 

خانه داشتیم و کاشانه و خانه زندگی و احترام. این غربت و  

از بد حادثه "پناهی را به خاطر شما به سرمون آوردیم.  بی

آمدهاین پناه  به  ما  " ایمجا  و  آن  "جاآن".    "جااین"طور 

این  "جاآن "طورو بین آن  این رؤیایی و  ی  "جااین"ی گاه 

رفته  ناکجاآباد  این  در  شکل  نامأنوس،  خاطرات  رفته 

برونمی هویت  و  میگیرند  و  مرزی  بگیرد  شکل  خواهد 
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جا شکاف عمیق در  ترسیم بشود. و گاه دیده شده که این

شودکه ما هویت خود ای میذهن ما، خود محرک و انگیزه

 م. را بازسازی کنی

کوچک  آپارتمان  در  حال  خاطرات،  نویسنده  خانم 

گذراند و دیوارهای ساختمان  دانشجویی فرزندش روزگار می

از شعارهای ضدایرانی و   روبروی مقابل چشمانش پر است 

 " ها را آزاد کنید!گروگان"

من هویت خودم را از دست دادم. نه  " خوانیم که  زیاد می

گ خاطرات  و  زبان  وطنم،  کشورم،  بلذشته تنها  که  ام. 

ساختم و  جا برای خود میای را هم که داشتم در آنآینده

ام. آینده هم از من گرفته  به آن تعلق داشتم، از دست داده 

 " شناسم.شد. خودم را دیگر نمی

ها معتقدند که انقالب ایران یک نویستعداد باالیی از خاطره

ه را  انفجار بود که بافت فکری و فرهنگی و ساختاری جامع

انقالب   کرد.  نوشته   57دگرگون  این  همه  بدون  در  ها، 

تکان اساسی  محور  و شوک استثناء،  است  تحول  و  دهنده 

ها. )به چهار نمونه اشاره خواهم کرد(.  وارده در زندگی این

می زبان  به  و حسرت  حیرت  با  در همان  بعضی  که  آورند 

ما  دیگر خانه    "خانه"مکان آشنا، خانه پدری، ما دیدیم که  

آن  در  بیگانه نیست.  خود  از  و  بودیم  غربت  در  ما  هم  جا 

ها، اعتقادات و خشونتی روبرو شدیم که  شدیم. ما با انسان

 ها بیگانه بودیم.  در مدار ما نبود. ما با آن

دوم:  ناتوانی  تم  بیماریتم  و  جسمی  ها  و  روحی  های 

Disabilities و تأثیر آن در خانواده 

کتاب که  در  خاطرات  نوشته شده، های  ایران  از  خارج  در 

بیمارینارسایی ناتوانیها،  و  به ها  جسمی  و  روحی  های 

اند. افسردگی، دلهره و  پوشی بیان شدهروشنی و بدون پرده

های  اضطراب دائم در خردساالن و نوجوانان، اعتیاد و آسیب

و  فرزندان  در  انزواطلبی  و  آتیسم  صدا،  از  ترس  روانی، 

آید که شاید  نت زبان و غیره به قلم مینشینی آنان، لکخانه

بار است که با دلسوزی و مهر مادرانه، با توجه و پرستاری اول

می طرح  نابلدی  و  استیصال  با  ضمن  در  و  شود.  مدام، 

ایرانی نویسنده  خاکپور،  زرتشتی-پروشسکا  تبار آمریکایی 

عالج و مزمن  نویسی خود را به بیماری بییک جلد خاطره

 است( Sickداده )نام کتاب خود اختصاص 

های ظالمانه  شده و تبعیضستیزی نهادینهتم زن  تم سوم:

زن ضد  این  به  ما.  فرهنگی  بافت  در  و  جامعه  بطن  در  ها 

ها تنها زائیده فرامین دینی نیست و تنها به قانون و تبعیض

گردد. البته با وضع قوانین ضد زنان و  مواضع حقوقی برنمی

بی و  شدن  ایران،  توجپایمال  در  بشر  حقوق  به  هی 

شوند. به نقل  ها به روشنی دیده و حس و لمس میکشیحق 

یاد   طالق  از  و  جدایی  از  خود  خاطرات  در  که  زنانی  از 

حقارت زن را در برابر همسر، قانون، خانواده، در  "کنند، می

فهمی که پایت به دادگاه  کوی و برزن و جامعه زمانی می

هیچ نیستی و دیگر هویتی  کنی  طالق برسد. احساس می

 "نداری.

در همین زمینه باید اشاره کنم به مسأله فرزندآزاری، جنگ 

روانی با فرزند پس از طالق و جلوگیری از دیدار او با مادر  

تواند اجازه  و تالش در سلب همه نوع حق از مادر. پدر می

مطلقه  مادر  همراه  به  را  فرزندان  مادران  سفر  ندهد.  شان 

از ها، بیان مینویسیین خاطرهزیادی در ا کنند که ناتوان 

برند  شان، در برزخی تیره به سر میتحمل دوری از فرزندان

زن مطلقه "بینند. ها را در مقابل خود مسدود میو همه راه 

آماده کاالی  بهرهانگار  و  سودجویی  برای  است  برداری ای 

 "مردان.

و بازسازی  ، هویت  تم چگونگی برخورد به آسیب  تم چهارم:

 آن در مهاجرت

های خاطره نوشته زنان در مهاجرت به  در شماری از کتاب

برمینوشته  آنهایی  در  که  قدم  خوریم  به  قدم  مراحل  ها 

و یافتن امید مجدد    Traumaنویسنده برای کنار آمدن با  

و شور به زندگی ترسیم شده، یافتن اراده در خود و همت 

برای نگرش مثبت به امروز و فردا و ایجاد گشایش در گره  

ذهنیت   در  و  زندگی  بر  و  دور  در  پاگیر  و  کورهای دست 

نوشته  در  اگرچه  تم  این  دومینویسنده.  نسل  ها  های 

ه استقبال زندگی  ها و بتر است، ولی باال زدن آستینپررنگ

مشکل زنو  در  را  رفتن  هم  هایش  اول  نسل  مهاجر  های 

اینمی تواناییبینیم.  اغلب  خود ها  در  بیشتری  های 

اند. چه بسا از مردان مهاجر در این  وجو کرده و یافتهجست 

موفق بودهراه  هم  سختیتر  با  و  نرم  اند  پنجه  و  دست  ها 

اند.  د شاغل شدههای نخست زواند. اغلب در همان سالکرده

مهدکودک در  معلم  تا  گرفته  سکرتر  و  حسابداری  و  از  ها 
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تدریس کالس خصوصی ریاضیات، فروشندگی، پرستاری از 

پزی در منزل و امثال سالمندان، کار در بیمارستان، شیرینی

سخت کردند.  تأمین  را  خانه  مخارج  کردند،  آن  کوشی 

ن هم  زیادی  تعداد  شدند.  موفق  و  کردند  وشتن پیشرفت 

دل انگیزه  با  را  خود  و  خاطرات  زندگی  به  مجدد  بستن 

 پرورش فرزندان در این پرتو شروع کردند. 

پنجم:  و    تم  اجتماعی  تابوهای  درآوردن  نگارش  به 

هایی که خفه شدند، فجایعی که در خفا  خانوادگی. داستان

، تجاوز و آزار جنسی به هنگام  incestآمیزی  رخ داد. محرم

چه که هرگز  آن  –یک محرم خانوادگی  نوجوانی به دست  

و سرپوش گذاردن و انکار وقوع    -شد در فرهنگ ما برمال نمی

به بی را تهدید  آبرو کردن. تم  آن. کتک زدن زن و فرزند 

جنسگرایی، خودکشی و اعتیاد در افراد خانواده و یا در  هم

 شخص نویسنده خاطرات.

 هاها در نسلتم

ها به  نویسیزمانی برای این خاطره اگر بخواهیم یک جدول  

این نوشته را متعلق و وابسته به سه  دست بدهیم، من  ها 

جا نگاهی داریم به دانم و در ایننسل اول و دوم و سوم می

 گانه. های سهها در نسلانعکاس این تم

اول: نسل  این صرف  1980-2000  خاطرات  از  که نظر 

آمریکا مهاجر  در    1990و    1980هایی که در دو دهه  زن 

 Asylumبودند،  پناهنده بودند،    immigrantشدند، چه  

seeker    غیرقانونی یا  و    undocumentedو  بودند 

قولی   به  یا  پراکنده  مجموعه  این  و...به  تبعیدی 

نامتصلمجمع" سرگردانجزیره"یا    "الجزایر  یعنی    "های 

lranian Diaspora  .اشاره دارم 

احساس دلتنگی و تنهایی و  ها حس نوستالژی/  در همه این

شود. تعداد  حسرت نسبت به گذشته بس پررنگ دیده می

های خاطرات که توسط این مهاجران نوشته و انتشار  کتاب

اند.  یافته، باالی صد جلد است. اکثراً به زبان انگلیسی نوشته 

ویک یعنی باالتر  های ابتدای قرن بیستها در سالاولین این

اند. اکثر  نقالب ایران به نشر رسیدهاز بیست سال پس از ا

این افراد در این نسل، پذیرش جامعه جدید را بس صقیل  

دانند. روبه گذشته دارند و در دنیایی سیر  و حتا عبث می

کنند که دیگر نیست. به نقل از نویسنده آمریکایی ویلیام  می

نمی هرگز  »گذشته  نگذشته  فالکنر:  حتا  گذشته  میرد. 

 The past is never dead, It is not evenاست.« )

past. ) 

»من از ایران فرار کردم ولی ایران مرا ترک نکرده.« هنوز 

صدای گریه بچه، یک بو، بوی آتش و دود، یا صدای شکسته 

های فاجعه است. تالش  شدن شیشه، یادآور جنگ و سال

کار،  سر  از  تحمیلی  اخراج  خاطره  خاطره،  کردن  دفن  در 

توس تهدید  و  دادن  تحقیر  دست  از  دولتی،  مأموران  ط 

رادیو  ایران،  از  خبر  رسیدن  بودن  زنگ  به  گوش  عزیزان، 

ساعته فارسی، رو آوردن به سفره انداختن، آش نذری،  24

 های سروش. خوانی، جلسات رومی و کالسشاهنامه

 های غالب در خاطرات نسل دوم:تم

است.  نویسی را انجام داده  این نسل بیشترین تعداد خاطره

پایین سنین  در  آمدهعموماً  آمریکا  به  سال  ده  از  اند.  تر 

اند.  شان را در این کشور گذراندههای رشد و بالندگیسال

می خوب  را  انگلیسی  صحبت زبان  لهجه  بدون  و  دانند 

شناسند و هویت خود آمریکایی می  - کنند. خود را ایرانیمی

دارند و از هر  گونه ساخته، به هر دو فرهنگ عالقه  را هم این

اند. با تیزبینی به ارزیابی از هر دو فرهنگ و  دو بهره گرفته

ها پررنگ اند. این تمهای آن، در پرتو هر دو نشسته تجربه 

 شوند: دیده می

ها و تصویر منفی ضدایرانی که در جدل هستند با رسانه-

 شود. تبلیغ می

گرفته - یاد  خانه  در  را  فارسی  فرزبان  دارند  اما  اموش اند، 

 کنند. می

اند و  نسبتاً خودساخته  -تحصیالت باالی دانشگاهی دارند -

 اند. به مشاغل پردرآمد دست یافته

با تکنولوژی سریع و فرز هستند و راهنمای پدر و مادر    -

 )نه همیشه!(

این  - در  شکلهویت  حال  در  گزینه  ها  با  و  است  گیری 

ها را در  کنند کدام چیزها انتخاب میگیرد. اینصورت می

آن یکی می در  یا  و  را پذیرند؟ کدام جنبه این فرهنگ  ها 

 پسندند؟  می

به تبعیض بین پسر و دختر در خانواده و نیز در حیطه   -

ساعدی:  بزرگ سارا  )نوشته  دارند.  اعتراض  تر 

Americanized; Without a green Card ) 
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افسردگی و اضطراب در نوجوانی. نمونه خوب این مطلب در 

 Darius  "اوضاع داریوش کبیر چندان تعریفی ندارد"متن  

the great is not OK  می این کتاب شرح دیده  شود. 

بیماری افسردگی در پسر جوانی است به نام داریوش. او در  

شود  صدایی بزرگ میانزوا و تنهایی مطلق، در ناتوانی و بی

ه  کند. تنها خانوادو نام امپراتور کبیر را هم با خود حمل می

میسوری هستند،   ایالت  از شهرهای  یکی  شهر "ایرانی در 

و  "سفیدها مدرسه  در  و  شهرند  این  بهایی  خانواده  تنها   .

مورد تمسخر و ریشخند همه روزه    "سفیدپوستان"اطرافیان  

رفته در خود متوجه احساسات و کشش  گیرند و رفتهقرار می

هم میجنسبه  قعر گرایی  به  روز  به  روز  جوان  پسر   شود. 

شود. تمام تالش او در این است که افسردگی کشانده می

به خانواده باید  بنمایاند.  پذیرش  قابل  و  را موجه  اش خود 

بقبوالند که افسردگی یک بیماری است نه تنبلی و فرار از 

 )بیماری روانی( Mental Illnessمسئولیت. 

در  - موجود  تعصبات  به  اشاره  نسل  این  در  دیگر  تم 

 د مانند نژادپرستی به ضد سیاهپوستانهای خوخانواده

حفظ و آبروداری مسموم، دید شوینیستی نسبت به زنان   -

اصرار در   ازدواج کند،  زودتر  باید هرچه  باالخره  که دختر 

گزینش رشته تحصیلی و کالج نزدیک خانه برای دختران 

 خانواده.

جنسگرا در اعتراض به مسخره کردن و تهدید فرزند هم  -

 خانواده

بیماری س  - روی  به  گذاشتن  مسخره  رپوش  و  روانی  های 

 کردن دکتر روانشناس

گونه  که بضاعت ایندر حالی " کنیروکم"خرید کادوهای  -

 ها به روی خانواده باز نیست. بخشیحاتم

های دوپهلو به در که دیوار  تعارفات پیچیده و حرف زدن  -

 بشنود.

دومی نسل  دیداین  یک  ایران  به  سفر  به  نسبت  ی  ها 

رمانتیک و رؤیایی دارند. یک مثال در این مورد دو کتاب  

 Lipstickخاطره به نگارش آزاده معاونی است. در کتاب   

Jihad  آزاده تعریف ،  اثر  در  آمریکاست  متولد  و  که  ها 

نوستالژی پدر و مادر یک دید رؤیایی نسبت به ایران دارد و  

های  محبت رود. شیفته مهر و  به عنوان خبرنگار به تهران می

مادربزرگ و وقت گذراندن در کنار او و در آشپزخانه معطر 

شود. توجه دائمی پسر و دخترخاله و عمو و دایی و  او می

ها برایش  خاله نسبت به خود و دیدار از بازار و سایر دیدنی

پرخاشفوق  خارج  مقیم  ایرانیان  به  است.  گر  العاده جذاب 

ی نیستند. در زمان جنگ  های واقع ها اصالً ایرانیاست که آن

ویرانی کردهو  ترک  را  ایران  ایران ها  ایران  دور  از  و  اند 

رود و در  گردد. بار دوم به ایران میکنند. به آمریکا برمیمی

های خود  شرح نگرانی  Honeymoon in Tehranکتاب  

نگاری از او  شنویم که کلیه حقوق روزنامهو همسرش را می

است. تعقیب  تحت  شده،  روزنامههم  سلب  نگارش  کاران 

آمریکا   به  عاقبت  و...  زندانند  در  صابری  رکسانا  مانند 

 گردد. برمی

در   -رفتهرفته-شده توسط این نسل  های معرفیبعضی واژه

یابد که عبارتند از: شاه، حجاب، مال،  زبان انگلیسی راه می

آیت بابا، حاجی، جهاد،  آقا،  نوروز، چادر،  عید  اهلل،  رمضان، 

 دیک و غیره. باب، تهحج، ک

 نویسی نسل سومهای غالب در خاطرهتم

کند و در  این نسل زاده آمریکاست و در آمریکا زندگی می

آن ریشه دوانده است. این نسل به این امر واقف است که  

چه باید خودش هویت فرهنگی و فردی خود را بسازد، آن

نمی فارسی  اغلب  نبود.  امکانپذیر  ایران  در  نه  که  دانند، 

میمی حرف  نه  و  با  فهمند  ندارند.  فارسی  سواد  زنند. 

نولوژی پیشرفته و اخذ مدارج باالی دانشگاهی، به محیط تک

و کار خود در جامعه آمریکا کامالً مسلط و حاکم هستند.  

هم   دیگر  فرهنگ  یک  با  و  هستند  دورگه  فرزندان  اغلب 

دمکرات و  - آشنایند. در جامعه و در سیاست آمریکا فعالند  

در علوم، شیمی، فیزیک، تحقیقات علمی،    -خواهیا جمهوری 

در  ژ عمومی،  بهداشت  سرطان،  با  مبارزه  ورنالیسم، 

شناسی و سازمان ناسا، موسیقی و هنرهای دراماتیک،  ستاره

در  فیلم تدریس  پیشرفته،  تکنولوژی  پزشکی،  سازی، 

زمینهدانشگاه همه  در  و  موفقند  و  پیشقدم  و...  های  ها 

اجتماعی و سیاسی شرکت پررنگ دارند. از انقالب ایران و  

دیگر محوری   1979کمتر اطالع دارند. انقالب    تاریخ ایران

نیست که زندگی اینان به دور آن در حرکت باشد. امکان و  

ایران کم به  از همیشه است و به سطح  رنگعالقه سفر  تر 

  " اسیمیله "های توریستی تقلیل یافته. در آمریکا  کنجکاوی

 های مجازی فعالند و به قول خودشان  . اغلب در رسانهشده
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Weblogistanکم بردهو  قلم  به  دست  در  تر  اند. 

Twither   رایج است، فرصت خوبی دارند نام مستعار  که 

هرآن بروز  با  برای  مجازی  فضای  در  بخواهد.  دلشان  چه 

زنان  حقوق  از  دفاع  در  پیگیر  فعالیت  و  قوی  احساسات 

 کوشند. می

ست قابل  اینوشته مهرنوش مزارعی نمونه   "جاده"داستان  

نماد سه نسل   –. در این داستان سه زن  راستا  در این  توجه

درون اتوموبیلی در حرکت بروی    –مهاجر مورد گفتگوی ما  

آنجلس هستند. در دو  های عظیم شهر لسیکی از بزرگراه

آسمان  بزرگراه  این  صف  خراشطرف  پرعظمت  های 

اند. سرنشین ها با سرعت زیاد در حرکتاند و ماشینکشیده

نی است که در کنار راننده نشسته  جلوی ماشین خانم مس

وفا. دیدی چه به  کند: »لعنت به این دنیای بیو درددل می

ورو را بگو چه کرد. اصالً  چشمسرمان کردند؟ اون همسایه بی

خانواده و  زن  این  به  چقدر  نداره.  نمک  من  اش  دست 

صدا ای از خواننده خوش رسیدم.« رادیوی ماشین نوار ترانه 

کند که: »مستی هم درد مرا دوا  خش میو محبوب هایده پ 

کنه« دختربچه کنه/ غم با من زاده شده، مرا رها نمینمی

خانم راننده که در صندلی پشت ماشین نشسته با انزجار و  

کند که: »این موسیقی را گله صدایش را بلند و بلندتر می

اندازه. دوستش ندارم. اصالً  قطع کنید، بلنده. مرا به گریه می

بچهشما   با  نگذاشتید من  پارک؟  چرا  برم  های مدرسمون 

من شما را دوست ندارم.« و زن راننده در بین این دو سعی  

از می خروجی  که  بیاورد  وجود  به  آرامش  و  تفاهم  کند 

مسیر   – کند و در مسیر جاده  راه را به اشتباه رد میبزرگ

حیران است و به دنبال راه درست که به منزل    –زندگی  

 برسند.  

های  خوب این اقتباس من است از متنی که در همان سال

که  ساده  است  طرحی  و  شده  نوشته  مهاجرت  اول  دهه 

کند. و  واقعیت زندگی سه نسل از زنان مهاجر را ترسیم می

تر اند. زن مسناین سه نسل به تناوب کتاب خاطره نوشته 

کند،  که ماشین با سرعت زیاد به جلو حرکت میدر حالی

چه از دست داده،  گذشته و فضای ایران و غم آن  در تفکر

می حرکت  سیر  به  جلو،  به  راندن  مسئول  دوم  زن  کند. 

گامی با سرعت الزم جاده و ایجاد  درآوردن چرخ زندگی، هم

آفرین  چه گذشته دردمند و شوکتعادل فکری است بین آن

بوده و سازندگی الزم برای حال و آینده. دختر کوچک او  

توجه نسبت به عالم ذهنی این دو، در حال رشد  خبر و بیبی

و بالندگی است و در فضای نو. او بخشی از این فضای نو  

 است و با آن دو دیگر بیگانه.  

 

 معرفی چهار کتاب خاطره 

هم  2004و    200۳های  در سال کتاب  تقریباً  چهار  زمان، 

به زبان انگلیسی در آمریکا انتشار پیدا   Memoirخاطره  

کرد که متعلق به زنان مهاجر ایرانی از دو نسل اول و دوم  

بود. هر چهار کتاب خاطره بسیار موفق، پرسروصدا و برنده  

ره  های متعدد شدند. به بررسی این چهار کتاب خاطجایزه

های  پردازیم. من این چهارتا را انتخاب کردم چون نمونه می

هستند و چون در قیاس   "فرهنگ تبعید"خوبی از انعکاس 

خاطره ایننویسیبا  دهه،  آن  در  دیگر  زیاد  دارای های  ها 

سبک نگارش و سبک ادبی ویژه و محتوای منحصر به خود 

 هستند.

اول  -1 تهران"کتاب  در  دار  "لولیتاخوانی  د.  نام 

Reding Lolita in Tehran   ادبیات استاد  نفیسی  آذر 

انگلیسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه تهران بود. درست در  

صحن  به  حمله  شاهد  او  انقالب،  از  پس  بالفاصله  دوران 

و  دانشگاه خشونت  با  توام  پاکسازی  و  استادها  اخراج  ها، 

استعفا   دانشگاه  از  اعتراض  به  نفیسی  بود.  شتم  و  ضرب 

از  می یکی  خودسوزی  از  پس  ویژه  به  عمل  این  دهد. 

گیرد  دانشجوهاست که در صحن عمومی دانشگاه صورت می

شود. در همین  و آذر نفیسی شاهد این حادثه هولناک می

بار وقتی بود  دوران با وحشت شاهد کشتار دیگری است. این 

تهران، دبیرستان  او در  که مدیر سابق دبیرستان دخترانه 

کبی فرحرضاشاه  خانم  یعنی  کابینه  ر،  در  )وزیر  پارسا  رو 

ای انداختند و پهلوی دوم( را دستگیر کردند. او را در کیسه 

سنگباران کردند. نفیسی در پناه خانه خود، در عزلت و انزوا  

به سر میفرومی افسردگی  با  اینرود و  تا  ابتکار  برد  به  که 

در  خود و هفت دانشجوی دختر دانشگاه تهران همه هفته  

پنج جمع روزهای  نفیسی  آذر  استادشان  خانه  در  شنبه 

را در آنمی انگلیسی  ادبیات  جا دایر  شوند و کالس درس 

کنند. با خواندن رمان و بحث و تحلیل متون، و با الهام  می

در   "لولیتا"ها، از جمله  های زن در آنو با بررسی شخصیت 
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شده  رمان معروف ناباکوف، این زنان به سوی فضاهای طرح

کنند. در این گریز  در این ادبیات و فضاهای دیگر پرواز می

شوند، به دور از سانسور و خفقان بیرون،  تر میباهم صمیمی

های  در خانه احساس امنیت و نزدیکی بیشتری دارند، تلخی

سبکزندگی تحملشان  قابل  و  میتر  به  تر  نفیسی  نماید. 

مالقات خاطره  سال  دو  خومدت  مخفیانه  این های  با  را  د 

دانشجویان در حصار پوشیده خانه خود و با خواندن و مرور  

کتاب این  پیرامون  بحث  میو  دنبال  شاهد  ها  و  کند 

می دانشجوهایش  بیشتر  کتابتوانمندی  مورد شود.  های 

 Pride and prejudice, The geatهاست:  بررسی این

Gatsby, Daisy Miller, Lolita   گونه این

های مجازی رمان و  آمیزی با شخصیت درهمنویسی،  خاطره

با شخصیت تنیدن آن  های زنده و فعال پیش رو، شیوه ها 

خاطره نیز  و  ادبی  نگارش  آذر  نوین  کتاب  است.  نویسی 

هفته متوالی در    117نفیسی بسیار محبوب شد و به مدت  

قرار   New York Timesهای  ترین کتابلیست پرفروش

ها زبان  آن خود کرد و به ده  گرفت و چندین جایزه ادبی از

 ترجمه شد.

ایرانی از جانب  انتقادهای شدید  به  به زودی  تبعیدی  های 

این کتاب خاطره را و مطالب آن را سیاسی   "لولیتاخوانی"

  "کن استعمار و امپریالیسمصاف  جاده"کرد. آذر نفیسی را  

های روز نامیدند  صدا و حتا بلندگوی رسانه خواندند. او را هم

خشونت   که قربانی  را  ایرانی  زن  ستمتصویر  و  های  ها 

انقالب معرفی میسال از  کرد. کتابش را  های نخست پس 

نئوکان" آسیاب  به  جنگآب  و  راستی  دست  طلب های 

نامیدند. در زمانی که کتاب در اوج محبوبیت و بس    "آمریکا

از  حمله  مورد  آذر شدیداً  و شخص  کتاب  بود،  پرخواننده 

اران و استادان دانشگاهی ایرانی در آمریکا  جانب بعضی همک

 ها سیاسی قرار گرفت. واقع شد و کتاب در مرکز بحث

آمد،   بازار  به  سال  همان  در  که  بعدی  خاطرات  کتاب 

Funny in Farsi  باشد.  نام دارد و به قلم فیروزه دوما می

طبع و این کتاب شرح خاطرات یک دخترخانم جوان، شوخ 

در هفت سالگی به همراه خانواده به شاداب ایرانی است که 

پدر سابقاً در  آید و در کالیفرنیا بزرگ میآمریکا می شود. 

می تحصیل  به  آمریکا  انگار  مادرش  و  فیروزه  ولی  کرد 

پا گذارده داند و فیروه  اند. مادر زبان نمیسرزمین عجایب 

و   عمو  خانواده،  دیگر  افراد  مدتی  از  پس  اوست.  مترجم 

پیوندند. زبان مسأله است و فرهنگ ها مینها به آعموزاده 

و   ابهامات  این  بامزگی تمام،  با کنجکاوی و  فیروزه  ناآشنا. 

آورد.  سپارد و بر روی کاغذ میحیرت خانواده را به ذهن می

خورند« یعنی سگ داغ؟ خوب داگ میها چرا هاتمثالً »این

افتند  چرا می  Thanksgivingچرا؟ یا در روز شکرگزاری  

وارد  ها؟ جاافتادن تدریجی مهاجرهای تازهجون بوقلمون به  

کند. تأکید او نه به  را به شیرینی، مهربانی و مزاح بیان می

که در ساختن ها و هجران و حسرت گذشته، بلروی غصه 

های اول فیروزه هویت جدید برای خود است. اگر در سال

  "یآمریکای "کند، تا  تبدیل می  Julieنام خود را به جولی  

کم ولی  ایرانی  بشود،  فرهنگ  با  خو   –کم  خود  آمریکایی 

میمی ارج  را  آن  میگیرد،  هم  گذارد،  دو،  هر  به  و  پذیرد 

شود و آن را از آن خود  ایرانی و هم آمریکایی، عالقمند می

میمی فیروزه  دوباره  ندانمکند،  عموجان،  کاریشود.  های 

آورد.  کاغذ می  ها و مادرش را با جوک و مزاح بر رویعموزاده 

گروگانگیری در سفارت آمریکا در ایران زندگی خانواده را 

کار شد و فیروزه در کالس و در مدرسه  تغییر داد. پدر بی

گیرد. »ناگهان  حتا توسط معلم خوبش مورد تبعیض قرار می

ترسند.« فیروزه بعدها با یک فرانسوی ها از ما میحاال این

فرهنگ دیگری هم از نزدیک  کند و با  کاتولیک ازدواح می

بار زنی است مستتقل، مثبت، خودساخته شود. اینآشنا می

به زبان فارسی ترجمه   Funny in Farsiو موفق. کتاب  

 اند. شده و گویا دو فصل آن را حذف کرده

دبیرستان بعضی  تدریس  در  حتا  کتاب  این  آمریکا  در  ها 

گذارده  شود و زاویه دیگری از فرهنگ تبعید به نمایش  می

شود. لحن و نگرش ساده و شیرین او آمیخته با طنز و  می

تر از سن  زاویه دید دختربچه کنجکاوی که باید نقش بزرگ

و   خانه  ایرانی  کامالً  محیط  بین  واسطه  و  بپذیرد  را  خود 

دنیای خارج باشد که گاه حتا خصمانه است، همه و همه  

 کند. کتاب را جذاب و خواندنی می

کنم، حقیقتاً سوم که خدمتتان معرفی میکتاب خاطرات  -۳

شیوه بیبه  هنری  و  نوین  بس  است.    سابقهای  شده  تهیه 

در دو جلد، خاطرات مرجانه ساترآپی    Persepolisکتاب  

می ارایه  ما  به  گرافیک/تصویری  صورت  به  سال  را  دهد. 

است. بر پایه این کتاب فیلمی هم توسط خانم    200۳انتشار  
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همکاران   و  حرفهساترآپی  تصویرهای  با  شد،  و تهیه  ای 

ماهرانه و بسی دلنشین. این فیلم کاندید جایزه اسکار هم  

شد. به چندین زبان ترجمه و با استقبال زیادی مواجه شد. 

ترجمه   و  کرد  تهیه  فرانسه  زبان  به  را  کتابش  ساتراپی 

 انگلیسی آن مد نظر ماست. 

داند.  می  "نسل سوخته"مرجانه ساتراپی خود را متعلق به  

نسلی که »انقالب به ما تحمیل شد و سپس جنگ ویرانگر 

پرورش مرجانه  آن«.  دنبال  به  عراق  و  دوران ایران  یافته 

اما  خشونت  در   "پرسپولیس"هاست.  نسل  چند  روایت 

خانواده ساتراپی است. او دختربچه شیطون، سرزنده، پرشور 

ک  های دردنادرازی است که از بچگی شاهد نابسامانیو زبان

در خانواده و در کشورش است. اعدام عمو انوش، تفتیش  

خیابان در  زنان  ارعاب  و  گریه  دائم  و  خشم  به  را  مادر  ها 

کشاند. تجاوز به حریم خانه به دنبال رد پای الکل، تهدید  می

ی همسایه،  "خانه"در مدرسه، بمباران زمان جنگ و ویرانی  

انی و زورگویی  خانمانی در درون خانه، نابسام ، بی"بابا لوی"

فرستند تا  قدرت، به طور همه روزه. مرجانه را به اتریش می

در یک کلیسا تحت نظر مادران روحانی کاتولیک به مدرسه  

 برود. 

کس به جمع یک گروه جوانان  در اتریش مرجانه تنها و بی

ها تنها گروهی بودند که او  پیوندد، یعنی اینای میحاشیه 

مرجانه نوجوان تشنه کسب هویت   را در جمع خود راه دادند.

کم تعلق.  احساس  و  میاست  مخدر  مواد  اهل  و  کم  شود 

قرار  دزدی  اتهام  و  مورد شماتت  اقامتش  در محل  معتاد. 

روحانی،  می خواهران  دیکتاتورمنش  و  خشن  رفتار  گیرد. 

مذهبی و خشونت در  های کلیسا، او را به یاد خشکراهبه 

د. سرگردان است و سردرگم. مأموران دولتی در ایران میانداز

اعتیاد و  معتاد، بی انزوا و سیگار و  بیمار. در  پول، گرسنه، 

برد و باالخره دچار بیماری سل و  تاریکی و ترس به سر می

رود و کارش به  شود. در خیابان از هوش میخانمانی میبی

 انجامد. بستری شدن در بیمارستان می

بی و  تأخیر  ماه  از چندین  از مرجانه،  سرانجام پس  خبری 

کنند، هر سه بغض در  پدر و مادرش تلفنی از او دریافت می

گوید »مرجانه برگرد به خانه، هیچ  گلو دارند. پدر به او می

  "خانه"تم خانه.  -کنم. به خانه برگرد.«  پرسشی از تو نمی 

قرار  فکری  پریشانی  و  شکست  درد،  آوارگی،  برابر  در 

 گیرد.  می

اش مشکلی را  برای مرجانه و خانواده  بازگشت به ایران اما

زا هم بود. مرجانه عوض شده بود و  که مشکلحل نکرد. بل

و   افسردگی  قعر  در  مرجانه  نبود.  خانه  آن  دیگر  خانه هم 

فر می نمیانزوای فکری  را  و  رود. خود  با خانواده  شناسد، 

بی احساس  است.  ناسازگار  تعلق  محیطش  عدم  و  هویتی 

کوتمی ازدواج  ناموفقاهکند.  و  خود  مدت  از  را  او  هم  اش 

 کند. با خود در جدال است. تر میبیگانه

و سخت همت  و  تالش  مدد  به  تنها  خود سرانجام  کوشی 

کند.  رفته هویت خود را بار دیگر بازسازی میمرجانه، رفته

های  گیرد و با ریشهاز مادربزرگ و اصالت وجود او الهام می

می دوباره  را  خود  می"سازد.  بازیافته  نام    " سازمتدوباره 

پرسپولیس هم در این رابطه برگزیده شده. مرجانه بار دیگر  

 رود. کند و به فرانسه میخانه را ترک می

ی انقالب قرار دارد و او  Traumaدر بطن نوشته مرجانه  

چه به سر این نسل آمد. او با  شاهد دست اولی است از آن 

خود،   شخصی  زندگی  کردن  اطرافیانش،  برمال  و  خانواده 

پرده به  بدون  انقالب  با تحوالت  موازات  را در  پوشی، همه 

می عمو  نمایش  سرنوشت  مردم،  عزیزان  شدن  فدا  گذارد. 

چه ها، همه در توازی است با آنها و پراکندگیانوش، ناکامی

در    "من"ست. حدیث  جاری  "خانه"خارج از چهاردیواری  

الی نگارش  رود. او در البهمی  " ما"چه بر  تقابل است با آن

زند.  خاطرات شخصی، خاطرات جمعی یک ملت را ورق می

می رقم  آیندگان  برای  را  در آن  گزند ضدخاطره  از  تا  زند 

 امان بماند. 

کتاب  -4 مانند  به  چهارم،  خاطرات  کتاب  چهارم.  کتاب 

زمان با آن سه  های متعددی شد. همیادشده، برنده جایزه

 ار درآمد. نام کتاب عبارت است:به انتش 2004در سال 

Journey from the Land of No: A Girlhood 

Caught in Revolutionary Iran 

از سال را  در  رؤیا حکاکیان خاطرات خود  و  نوجوانی  های 

کند. او در یک خانواده  مسیر انقالب ایران در تهران بازگو می

شود. پدر مدیر مدرسه است،  یهودی و فرهنگی بزرگ می

کتابخوان، شاعر و اهل ادبیات. رؤیا تنها دختر خانواده است.  



 29 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

125 

 

بزرگ برادر  اهل  سه  است.  عزیزکرده  و  نازپرورده  دارد.  تر 

رفته اهل قلم و شعر و ادبیات. برای خود  کتاب است و رفته

کتابخانه شخصی دارد و در جلسات شعرخوانی با دوستان  

و سهراب سپهری می فرخزاد  فروغ  به  خوانند.  اشعار  باهم 

روند و در اعتراضات دانشجویی شرکت دارند.  کوهنوردی می

و  اعالمیه پخش می دارند  انقالب  پیروزی  به  امید  و  کنند 

خوانی  وآمدها در جلسات مخفی کتاباتمام دیکتاتوری. رفت

اهلل خمینی  و حتا گوش دادن مخفیانه به نوارهای صوتی آیت

اتاق  نزددر  دوستان  منزل  در  دربسته  دختران های  یکش، 

 مسلمان همسایه و یا بهایی و مسیحی ادامه دارد.

بزرگ   آن  در  که  مدرنی  و  غیردینی  سکوالر،  فضای  در 

احساس تعلق و راحتی میمی کند، اگرچه شد، رؤیا کامالً 

این فضا همیشه برای خانواده حکاکیان واقعیت نداشت. پدر  

انسار نظر حکاکیان، در خانواده یهودی در شهر خو رؤیا، حق

رود. رؤیا برای ما  آید و در همانجا به مدرسه میبه دنیا می

دهد که در این شهر متعصب و مذهبی آن دوران،  شرح می

بی روز  چندین  مدت  به  زمستان  فصل  در  سال  وقفه  یک 

نمی بند  و  گرفت  باریدن  ناظم  باران شدیدی  و  معلم  آمد. 

بند  نظر، پسربچه کوچک، گفته بودند که تا  مدرسه به حق 

آمدن باران، اجازه و حق آمدن به سر کالس را ندارد. پس  

نشینی، روزی مادر او، مادربزرگ پدری  از سه چهار روز خانه 

آید.  گیرد و به اعتراض به مدرسه میرؤیا، دست بچه را می

های دینی به  اعتقاد خرافه عامه بر این مستقر بود که اقلیت

خ از  آمدن  بیرون  حق  باران  بارش  در  هنگام  عبور  و  انه 

کوچه و  احیاناً خیابان  باران  قطرات  که  مبادا  ندارند.  را  ها 

چکیده از بدن و البسه این غیرمسلمانان به مسلمانی اصابت  

 کند و او را نجس نماید. 

از درس و  مادر حق نظر کوچک، نگران عقب ماندن فرزند 

رود و اعتراض و نگرانی خود  مشق، به سراغ مدیر مدرسه می

گیرد و او کند. مدیر مدرسه دست پسربچه را میمی  را طرح 

می کالسش  سر  به  آنرا  سایر  برد.  و  معلم  مقابل  در  جا 

از حقکالسیهم لیوان آب نظر میها  برود یک  خواهد که 

می اطاعت  پسرک  بیاورد.  او  آب  برای  لیوانی  با  و  کند 

او فرمان میبرمی به  از آن آب بخورد. او  گردد. مدیر  دهد 

رد. سپس مدیر لیوان را از او گرفته و خود در برابر خومی

کند:  کشد و بعد اعالم میچشمان همه آب را تماماً سرمی

»اگر آشامیدن این آب برای من حالل است و قابل پذیرش،  

به مدرسه آمدن این پسر و سر کالس رفتنش بالمانع است 

آید.« مدیر مدرسه  آموز سر کالس میو از امروز این دانش

آن د در  پیش،  سال  هشتادوپنج  بر  بالغ  بارانی،  روز  آن  ر 

فراموش  بچهمدرسه متروک و قدیمی درسی  به  ها  نشدنی 

 داد.

های بعد، به دنبال این روز، با  گوید که البته در سالرؤیا می

های سکوالر و غیردینی زمان پهلوی و نیز با  اعمال سیاست

بخش پذیرگرایش  به  شهری  جامعه  از  بزرگی  ش های 

مدرنیته و مبارزه با خرافات دینی، وضعیت زندگی جوامع  

های دبستان  غیرمسلمان در جامعه بهبود پیدا کرد. در سال

و   او  بودن  یهودی  و  بودن  ایرانی  رویا،  خود  دبیرستان  و 

بود  خانواده هویتی  نداشت.  بر  در  مشکلی  تهران  در  اش 

بود  دوست  شده و باعث افتحار. پدر یک ایرانی وطنپذیرفته

کردند  کیشانی که در انقالب احساس خطر میو در برابر هم

مقاومت   شدیداْ  داشتند،  ایران  از  خارج  به  سفر  زمزمه  و 

 کرد. می

گردد و با تعجب بر  یک روز بعد از ظهر رویا به خانه برمی

بیند. در  شان نقش یک صلیب شکسته میدیوار مقابل خانه

در زمان جنگ جهانی های آلمان  برابر این سمبل رژیم نازی

 خورد: »جهود برو گمشو« دوم، شعاری هم به چشم می

می پریشان  را  اوضاع  خانه  و  در  خانه  هنوز  خانه  آیا  بیند. 

امن سالمسکن  بود؟  همسایهشان  این  با  همها  زیستی  ها 

بودند. خاطرات دوره خوانسار  نان و نمک خورده  داشتند. 

می زنده  پدر  بغض برای  و  کور  تعصب  کینه   شود.   و 

ضدیهودی فضای محیط و زندگی در »خانه« را پر کرد. به 

کنند. ما خانه  نقل از پدر در کتاب »ما را دارند بیرون می

 دیگری نداریم؟ کجا بریم؟ چرا بریم؟«

اجتماعی تنگ اختناق سیاسی و  شود. هر روز  تر میحلقه 

اقلیت فرو  جامعه  بیشتر  وحشت  و  رعب  در  دینی  های 

امی از رفت. پس  این جامعه و پس  ز کشته شدن رهبران 

ترک   را  خانه  نیز  حکاکیان  خانواده  سرانجام  بسیار،  تردد 

 کردند. 

حکاکیان،  هم رویا  خاطرات  کتاب  انتشار  از  پس  و  زمان 

های اول و دوم و اخیراْ از چندین زن ایرانی یهودی از نسل

که برای چه مثبت است ایناند. آننسل سوم خاطرات نوشته 
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دینی که هرگز در ایران   ها این زنان اقلیتبار پس از قرناول

ای هم نداشتند، شرح حال خود  صدایی نداشتند و شنونده

بیان می کردهرا  پیدا  امکان  و  از کنند  مهر سکوت  که  اند 

 ها بگشایند. لب

 و اما در خاتمه 

با این مرور اجمالی که داشتم، آیا آینده این ژانر ادبی یعنی  

میخاطره چگونه  را  ایرانی  مهاجر  زنان  بینیم.  نویسی 

طور که ابتدای صحبتم را با پرسشی شروع کردم، در همان

 اش تأمل کنیم. کنم تا در بارهخاتمه هم پرسشی را طرح می

نواده سومیآیا  نسل  مهاجر،  ایرانی  زنان  از  های  پس  و  ها 

ت و  ها، هنوز از خود کتاب خاطرات در ارتباط با مهاجرآن 

این نوشت؟  خواهند  میایران  چقدر  را  ایران  شناسند؟  ها 

ها که  نویسی ایندانند؟ الزم است بدانند؟ خاطرهفارسی می

شان از متولد خارج از ایرانند آیا بازتاب کدام تجربه شخصی

ها  مایهایران و یا مهاجرت از آن خواهد بود؟ حال اگر این بن

 ان این ژانر ادبی هستیم؟ دیگر وجود ندارد، آیا ما شاهد پای 

در امر نوشتن از خود در سطح جهانی تحول زیادی صورت 

نویسی که به صورت  گرفته است. دیگر نه به صورت خاطره

شبکه  از  فضای استفاده  خودشان  قول  به  مجازی  های 

Weblogistan   فارسی. حال اگر افراد نسل سوم و چهارم

ر خاطرات این د  "ایران"نویسی بزنند، آیا  دست به خاطره 

شان زنان، که دیگر زبان و فرهنگ و تجربه ایران در مخیله 

فرخ فروغ  قول  به  و  باخته  بو  و  از "زاد  رنگ  اینان  ذهن 

شده تهی  سبز  می"خاطرات  چه  حال  چگونه ،  و  نویسند 

خواهد بود؟ آیا این ژانر یک مقطع تاریخی محدودی داشت 

 رسد. و دارد به پایان می

ای خاطرات توسط سه نسل به بعد دیگر  هکه نوشتهیا این

 به مجموعه دیگری تعلق دارد و آن این است: 

 ادبیات اقوام در آمریکا 

 و یا چندگانگی فرهنگی در ادبیات آمریکا 

جا صحبتم را تمام بینیم؟ در اینآینده این ژانر را چگونه می

 کنم. می
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 (چهره) نصرتی اصغر

 
 یک یا وضعیت یک :تبعید تاتر

 ایدئولوژی
 «نمایش شناخت» ینامهویژه بررسی

 

 اشاره
 در «نمایش شناخت» یمجله یشماره دوازدهمین انتشار

 تاتر بحث دیگر باریک احمدی نظر سردبیری به ایران

 اما باشد بسیار شاید علت .کشید میان به را برونمرزی

 این در برونمرزی تاتر با ارتباط در مختلف مطالب انعکاس

 به برخی انتقادات و سو یک از آن متنوع هایبحث و مجله

 .شد نامه ویژه این به توجه سبب سو دیگر از جنُگ این

 در را ضرور نکات برخی دارد تالش نوشتار این در نگارنده

 این بر باشد نقدی و شرح شاید تا کند ذکر ارتباط این

  .برونمرزی تاتر یمقوله بر تکمیلی بحث همچنین و نامهویژه

 

 مقدمه
 تاکنون  برونمرزی تاتر نظری مباحث با ارتباط در

 چه اگر .اندشده منعکس هارسانه در بسیاری هاینوشته

 آن وجود اما دارد، بحث جای هنوز آن کیفی و کمی مقدار

 عرصه این نویسندگان از برخی گرچه .است انکارناپذیر

 صاحب را خود عمدتا و کنندنمی هانوشته دیگر از ذکری

 اما دانند،می آن «فقیه ولی» بسا چه و تبعید تاتر کرسی

 .ندارد مالک نیز آن مباحث ندارد، سرقفلی تاتر که همانطور

 کسی شهرت سبب الزامن دیگران تالش انکار رو همین از

 موجب فقط پژوهش یعرصه در تفرعن که چرا .شودنمی

 منظر این از .شودمی خود کار ینتیجه شدن ترارزشبی

 بررسی مورد را برونمرزی تاتر مهم مقوالت تواندمی هرکسی

 طرفیبی و  دقت ضمن را خود پژوهش ینتیجه و دهد قرار

 ست،باقی حق این هم دیگران بر که البته .کند بیان علنا

 در اما شرط .دهند قرار بررسی و نقد مورد را آنها پژوهش

 اگر حتی .است تهمت و غرض از دوری فقط نیز اینجا

 در سعی نباید باز باشیم، دیگران نظریات سرسخت مخالف

 با او سخن هاینادرستی بر تاکید بلکه کنیم، دیگری انکار

 نگارنده .باشد کار ی شیوه باید تهمت از دوری و ادب رعایت

 تاتر بحث به دیگر بار یک شرط پیش این با دارد سعی

 .بپردازد «نمایش شناخت» ینامهویژه به توجه با برونمرزی،

 

 هاواژه بحث
 شدند، کشور ترک به مجبور ایرانیان عظیم خیل که زمانی از

 یا و روال طبق مشغول، تاتر یعرصه در آنها از شماری و

 این بر گذاری نام بحث اجتماعی،-نظری های ضرورت

 خوبی به .شد جدی بسا چه و معمول نیز تالش یعرصه

 خواهد روبرو تنش و چالش با هانامگذاری این که بود پیدا

 چون اما بود ناپذیراجتناب و طبیعی البته امر این .شد

 همواره سیاست و بود سیاست کاری چنین  مهم زمینهپس

 .کرد سرباز اختالفات پس کشاند،می گیدسته چند به را ما

 چند سرمنشا که نبود سیاسی تعلقات و نگاه تنها ولی

 از ترس افراد، آنی و شخصی منافع شد،می گیدسته

 دیگر عوامل و آن با مخالفت و ایران بر حاکم رژیم حکومت

 تاتر پس هستم تبعیدی من„ چون سخنانی که شد سبب

 تاتر کار فقط من„ چون سخنانی کنار در ”کنممی تبعیدی

 برخی میان در ،”ندارم هاگذارینام این به کاری و کنممی

 به آنهایی را نخست نوع سخنان البته .شود رایج هاتاتری

 در ایران به بازگشت به تمایلی یا امکان امید، که بردند کار

 شد جاری کسانی زبان بر دوم نوع و نداشتند فعلی شرایط

 امیدی اندک و بودند طلبمنفعت شاید و کارمحافظه که

   .داشتند کشور داخل در فرهنگی یا تاتری هایفعالیت به هم

 هر میان در در و است کلی بندی دسته یک این شکبی

 در آن بحث جای که دارد وجود نیز فراوانی های الیه گروه

 وقت به و شناخت را ها تفاوت این باید اما .نیست اینجا
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 بودند هم محدودی کسان البته .گرفت جدی را آنها پژوهش

 تعلقات و نام از دور به و تاتر تولید در سعی ابتدا همان از که

 هم متعهدانه و تاتری خوب کارهای چه اگر و داشتند آن

 پیش در را «زیرکانه تعهد» ی شیوه به ولی کردند،می تولید

 .داشتند

 ایسلیقه و نادقیق ابهام، نبود، گذارینام تنها اما مشکل

 این به .شدمی ساز مشکل گاهی هم گذارینام بودن

 از که افزود هم دیگری مهم ینکته باید دشواری

 افراد ورزیغرض آنهم بود، بدتر مراتب به قبلی هایدشواری

 دانستندمی مهاجر یا تبعید تاتر مالک را خود که کسانی و

 .بگیرند عهده به را دیگران تکلیف تعیین داشتند سعی و

 با تاکنون را ایران کشور مرزهای از خارج ایرانی تاتر

 و کشور از خارج برونمرزی، مهاجر، تبعید، چون هاییعنوان

 تعریف اگرچه .اندکرده گذارینام و کرده مشخص غربت

 است، نشده ممکن آنها از هریک بر امروز همبن تا دقیقی

 ایرانیان برونمرزی تاتر فعالیت حقیقت از بخشی هرکدام اما

 تعصب با و خودسرانه شماری متاسفانه .کندمی بیان را

 ناچار به که پرداختندمی برونمرزی تاتر تعریف به چنان

 با البته .شدمی دیگر بخش گرفتن نادیده یا حذف به منجر

 هایدگرگونی تبعیدیان زندگی تغییرات و زمان گذشت

  .شد وارد اولیه تعاریف و نامگذاری بر بسیاری

 مهاجر و تبعید تاتر یواژه سر بر تنها مهم و اساسی اختالف

 همه این با .دیگریک با آن تفاوت یا مرز مهمتر همه از و بود

 نیلوفر نژاد،رحمانی ناصر جمله از شماری همراه به نگارنده

 این در دیگر بسیار و مکی، ابراهیم صیاد، پرویز بیضایی،

 تاتر بحث به و ایمداشته هاییسخنرانی یا مطالب ارتباط

 هانوشته این از بخشی .ایمپرداخته برونمرزی تاتر و تبعید

 صدمین در شماری و "چهره سایت" و "نمایش کتاب" در

 این در و پراکنده طور به هم بخشی و آرش مجله شماره

 شده منعکس «تبعید آوای» اینترنتی یمجله در اواخر

 و عینی های نمونه ذکر در هنوز هانوشته این البته .است

 دشواری و هستند روبر مشکل با تبعید تاتر دقیق تعریف

 و تبعید تاتر از دقیق تعریف ارائه و ست باقی همچنان کار

 تا مطالب این اما کند،می سنگینی همگان دوش بر مهاجر

 40 گذشت شکبی .هستند روشنگر باره این در زیادی حد

 تغییرات ما روان و پیکر بر آن ی تجربه و تبعید از سال

 رفتار در ما تنها نه که آنگونه .است آورده وارد بسیار

 تعاریف و پیرامون از خود فهم در که ایم شده دگرگون

 آن وقت شاید پس .ایمشده متفاوت نیز خود یگذشته

 .بریم بکار بیشتر دقت خود تعاریف در که باشد رسیده

 آرشیو آوریجمع به که نخست روزهای همان از نگارنده

 و تعریف بر هم مکثی اجبارا شدم، مشغول برونمرزی تاتر

 کشور از خارج در شده تولید تاتر انواع تفکیک در دقت

 یواژه بر بکاهم را تفکیک در خطا میزان آنکه برای .داشتم

 که چرا .کردم تاکید «ایرانیان برونمرزی تاتر» یعنی ترکلی

 گرفته نادیده تبعید تاتر تالش نه کلی نام نوع این در

 بر برخی .«مهمان تاتر» حتی نه و مهاجر تاتر نه و شودمی

 نامی چنین که گیرندمی و گرفته خُرده گذارینام نوع این

 برابر یا و است تبعید تاتر گرفتن نادیده منظور به «کلی»

 اگر سخنان نوع این .مهمان و مهاجر تاتر با آن دانستن

 نداشته شخصی ورزیغرض و سیاسی موردبی گیآلوده

 یک که چرا .است آکادمیک بحث از دوری ینشانه باشد،

 خود های مجموعه زیر گرفتن نادیده یا و انکار کلی نام

  .نیست

 از خارج در زیادی افراد نخواهیم چه و بخواهیم چه ما

 در نه اینها .هستند تاتر کار به مشغول ایران کشور مرزهای

 مانند کیفیت و کمیت در نه و سلیقه نوع در نه و اندیشه

 داردمی آن بر را ما هرچیز از پیش تنوع این .نیستند هم

 کنیم بندیطبقه دقت به را آنها ببینیم، را هاتالش این که

 آن نقد به توانسیتم اگر و کنیم مشخص را آنها گیویژه و

 واقعن و دقت و احتیاط با باید هم کار همین تازه .بپردازیم

 این در .باشد شخصی  و سیاسی هایورزی غرض از دور به

 و عیان را ای سلیقه و سیاسی عقاید توانمی نگرش نوع

 و لعن و گذاریارزش به نباید اینها اما کرد، مطرح روشن

 فکری تنوع که چرا .شود منجر تاتری تولید دیگر نوع نفرین

 .است معمول امری ملتی و کشور هر در ایسلیقه و

 

 موضوع تدقیق

 همراه تبعیدی وظایف و تبعید چرایی به توجه با تبعید تاتر

 کشانده تبعید به مرا که عواملی آن یعنی تبعید چرایی .است

 کشور ترک به مجبور مرا که حکومتی با تقابل یعنی .است

 در را ما پای و دست اندکی کلی تعریف این .است کرده
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 موضوعی یحوزه حدی تا اما ببندد، می تاتری های فعالیت

 یحوزه تعیین دانیم می .کندمی مشخص را مضمونی و

 نمایشنامه تولید باشد، آسان هم اگر مضمونی و موضوعی

 هنوز که هنوز خاطر همین به شاید .نیست آسان چندان آن

 و موضع این باشند توانسته که هایینمایشنامه تعداد است

 چشمگیر چندان دهند، قرار خود کار یکارپایه را مضمون

 اجرای با مساوی هایی نمایشنامه چنین نوشتن تازه .نیستند

 پیش در طوالنی مسیر اجرا تا نوشتن از چون .نیست آنها

  .نیست آن کردن طی توان را هرکس که است

 او پرشتاب یا آرام تبعید در ایرانی انسان طوالنی ماندگاری

 .است کرده آمده پیش جدید وضعیت پذیرش به مجبور را

 اگر حتی .شودمی تبدیل مهاجرت به مدت دراز در تبعید

 تاتر به نگاهی با .شد خواهد عمل در نشود چنین معنا در

 که است رو آن از این .ادعاست این تاییدگر برونمرزی

 یقینا و کندمی مطرح را تری تازه موضوعات جدید شرایط

 به فقط نخست روزهای مانند تواندنمی دیگر انسان این

 چمدانش یا بیندیشد، تبعید عامل و حاکم رژیم سرنگونی

 انسان این .باشد برگشتن منتظر و دارد نگه بسته همچنان را

 به را خود سفری چمدان سال چهل از پس است مجبور

 حاال .بگشاید را معمولی زندگی یک بستر و کند تبدیل خانه

 در تنها که رسیده تریبزرگ هایاندیشی چاره و تفکر وقت

 حد همین در واقعن اگر .شودنمی خالصه رژیم سرنگونی

 و رخوت نوعی دچار انسان این عمل و مغز بشود خالصه

 این وضعیتی چنین در .شد خواهد ایستا او کنش و کالم

 تبعید، عامل به اندیشیدن ضمن است مجبور تبعیدی انسان

 نیز آن هایسازیچاره به و آن مشکالت و جدید شرایط به

 معنای به تبعید صرفا دیگر جدید وضعیت .بیندیشد

 بودند، گرفتار بدان برشت برتولد امثال که آنگونه کالسیک،

 نفهمد را جدید وضعیت تبعیدی انسان اگر .بود نخواهد

 فهم از و داشته دور واقعی و کنونی زندگی از را خود عملن

 آن و ماند خواهد عاجز (هایش نوه و فرزندان) بعدی نسل

 انتقال از یقینا نفهمد، را فرزاندانش زبان که کس

  .ماند خواهد عاجز نیز بعدی نسل به هایشآرمان

 .جست تری تازه های پاسخ جدید مشکالت برای باید پس

 الزامن اگر ،«مهاجر تاتر» گیریشکل مهم دالیل از یکی

 و ندانیم تبعید تاتر با موازی و نخست روز از را آن حضور

 باز .است همین نکنیم، گریزیسیاست به متهم را آن

 با مساوی مهاجر تاتر شماری، نادرست برداشت برخالف

 هر در کمدی نمایش که چرا .نیست «آنجلسیلس تاتر»

 وجود آزاد کشورهای همه در مضمونی و موضوع و شکل

 اولی، طریق به هم کشور از خارج یا هم ما کشور در و دارد

 من اما نباشد، نگارنده سلیقه شاید .باشد داشته وجود باید

 ما .کنم صادر مجوز نمایش انواع برای نیستم ارشاد وزیر که

 های کوشش در باید پسندیمنمی را تاتر از خاصی نوع اگر

 یک که این نه .کنیم تولید را خود عالقه مورد نوع خود

 زعم به اما نازل بسیار کیفیت با آنهم پیش سال ده نمایش

 که هرکس سر بر و کنیم چماق سال سی را تبعیدی خود

 حضور دیگری انکار  .بکوبیم کند،نمی نمایش تولید ما مانند

 آن از است ممکن بسا چه و کرد نخواهد تر رنگ پر را ما

 نوع این متاسفانه .شود فهمیده هم تفرعن و حسادت

 چنان شماری که شده سبب مهاجر تاتر مقابل در واکنش

 گران پژوهش از یکی قول به که بشوند تبعید تاتر مدعی

 معنا اینان آمدن با تاتر هنر انگار کندمی فکر انسان تاتر،

 نداشته خارجی وجود هرگز اینها از پیش و است گرفته

 !است

 

 هاواژه شدن ایدئولوژیک خطر

 یدرجه در تحقیقاتی عرف در هابندیدسته و هاگذاری نام

 در .است بررسی امر تسهیل برای وسیله نوعی نخست

 نشود اشتباه دیگر انواع با تا آن ماهیت تعیین دوم یدرجه

 گرفتن بکار برای رهنمود و راهنما شاید سوم درجه در و

 .نیست جدا کارکرد این از هم تبعید تاتر .آن احتمالی

 به مجبور یا کرده ترک را خود کشور دلیل هر به که انسانی

 جان ترس یا نارضایتی یک اساس بر است، شده آن ترک

 سرخوشی روی از هیچکس .است گرفته را تصمیمی چنین

 عاطفی تعلقات و خانواده و کشانه و خانه کامل رضایت و

 بیگانه زبانی با دیگر کشوری در تا کندنمی رها را خود

 «امن» کشور وارد که زمانی از انسان این اما .کند زندگی

 اقامت مدت در :دارد پیش در راه سه شود،می بیگانه/میزبان

 با را بازگشت امید اینکه یا بیاندیشد، خود بازگشت به فقط

 کشور در ماندن به فقط اینکه یا کند، همراه موقت ماندگاری

   .کند بسنده میزبان
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 بیگانه/میزبان کشور در او حضور دارد بازگشت به تصمیم اگر

 یعنی .موقت وضعیت آنهم .است وضعیت نوعی واقع به

 ست، دگرگونی دچار کمیت در مدام تنها نه که شرایطی

 سرنگونی با باشد وضعیت تبعید اگر .نیز کیفیت در بلکه

 نگاه متاسفانه اما .است خورده گره آن بودن موقت با و رژیم

 ایستا سخت تبعید وضعیت به نسبت تبعیدیان از شماری

 از ماندن عقب دلیل به را، وضعیت این پویایی و ست

 بتوانند آنکه برای و گیرندمی نادیده سریع، و مداوم تغییرات

 یک بسان تبعید یمقوله به کنند توجیه را خود نگاه این

 اینها پیرامون اگر حتی یعنی .نگرندمی «متبرک ایدئولوژی»

 همان بر تاکید اینها باز شود، ایعمده تغییرات دچار

 که است آن در نگاه این خطر .دارند خود قدیم هایحرف

 متغیر اندام به توجه بی اینها یشده دوخته پیش از قبای

 مدام باید رو همین از .شودمی پوشانده تبعید وضعیت

 ایتازه جان و روح را خود تعاریف و کرد رصد را تغییرات

 و تبعید علت و شویم سردرگمی دچار آنکه بی بخشید،

 .کنیم فراموش را آن معنای

 

 شناخت نمایش ینامه ویژه بر نگاهی

 نام با ایران در ایفصلنامه نوشتیم نیز آغاز در که همانطور

 منتشر احمدی نظر آقای نظر زیر «شناخت نمایش»

 اختصاص تاتر به را خود مطالب بیشتر که مجله این .شودمی

 کار 1۳97 پاییز در خود شماره نخستین انتشار با دهد،می

 سال بهار در آن پانزدهم یشماره با و کرد آغاز را خود

 این (1) .دهدمی نوید را کارش یادامه امید هنوز 1401

 هیچ به برخی شهادت و شواهد و سردبیر ادعای به بنا مجله

 نگاه» دارد سعی و نیست وابسته دولتی نیمه یا دولتی نهاد

 تاتر اهل متنوع مقاالت راه از تاتر به نسبت را خود «مستقل

  .بنمایاند

 تاتر« عنوان با را ای نامهویژه 1400 سال تابستان در مجله

 برونمرزی تاتر به آن مطالب که کرده منتشر «مرز برون در

 نامهویژه این در .است پرداخته (مهمان و مهاجر و تبعید)

 از) تاتری هنرمند و نویسنده ۳0 از بیش ایصفحه 224

 مختلف گفتگوهای یا مقاالت با (سطور این نگارنده جمله

   .اند کرده بیان برونمرزی تاتر ی باره در را خود نظریات

 تاتربرونمرزی آرشیو آوری جمع به هاستسال که نگارنده

 بر باره، این در مطالب به نسبت حساس و هستم مشغول

 بررسی مورد را نامهویژه این بیشتری دقت با که شدم آن

 امثال سرنوشت از بخشی برونمرزی تاتر که چرا .دهم قرار

 از غفلت نوعی مطالب این به توجهیبی و گشته من

  .شودمی تلقی هم ما خود سرنوشت

 تاتر بررسی به سالها (2) چهره سایت و نمایش کتاب

 و نگارنده از را بسیاری مطالب و اند پرداخته برونمرزی

 ویژه نیز بار دو آنها بر عالوه .اند کرده منعکس دیگران

 یافته انتشار تبعید/برونمرزی تاتری با ارتباط در هایینامه

 اکتبر خود، شماره صدمین در آرش مجله بار نخستین است؛

 ،«تبعید آوای» یفصلنامه یشماره سومین در و (۳) ،2007

 اهل باید که گماردند همت کار بدین (4)،1۳96 زمستان

 .باشند هاکوشش این قدردان تاتر

 کیفی مقایسه یک بتوان قبلی هایکوشش به توجه با شاید

 کار این که آنجا از اما .داد ارائه نامهویژه سه این از کمی و

 بر تنها من زند،می دامن را اختالفات و سوتفاهمات بیشتر

 داده انجام «نمایش شناخت« آنجه یعنی نامه،ویژه آخرین

  .شوممی متمرکز

 داخل سانسور های محدودیت به توجه با را، نامهویژه این

 برونمرزی تاتر بررسی از خوب ی نمونه یک باید کشور،

 افراد از متنوعی بسیار نظرات نقطه چون چرا؟ .دانست

 کرده منعکس را ایرانیان تاتر یعرصه در متفاوت کاملن

 هم و کشور داخل تاتر اهل هم اینجا در اینکه دیگر است؛

  .اند داده نظر برونمرزی تاتر با ارتباط در کشور خارج

 را مجله از شماره این تاثیرگزاران و نویسندگان بتوان شاید

 خارج در گذشته در که آنهایی کرد؛ تقسیم دسته پنج به

 آنهایی ،(آئیش فرهاد یا و حسینی محسن)  مانند .اند بوده

 تولید مرز سوی دو هر در ولی هستند خارج در هم هنوز که

 داریوش /جاللی کوشک علیرضا مانند) .کنندمی تاتر

 از خارج مقیم ایرانی دانشجویان از ای دسته ،(رضوانی؟

 آناهیتا مانند) کنندمی تحصیل تاتر یرشته در که کشور

 و اند آمده خارج به ست صباحی چند که آنهایی ،(ایزدی

 و است موقت امری بیشتر حضورشان اما کنندمی تاتر کار

 .کنندنمی برقرار مهاجر یا تبعید تاتر با ارگانیک ارتباط

 داخل که ای دسته ،(پارسا سهیل و یعقوبی محمد مانند)
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 با گفتگو یا مطالعه راه از را برونمرزی تاتر و هستند کشور

 نظر مجله، سردبیر مانند) .شناسندمی برونمرزی های تاتری

 (پور هاشمی و آیینی مسلم نظرزاده، مقدم، هایل احمدی،

 با تنگاتنگ رابطه و هستند تبعید در که کسانی آخر سر و

 زاده،فالح مجید مانند) .داشتند و دارند برونمرزی تاتر

  (نگارنده و نیافرخ سوسن

 نگارنده را نامهویژه این نویسندگان از شماری البته

 .شود آنها تالش و کار انکار سبب نباید این اما شناسدنمی

 مرکز ما .بیاموزیم آن از باید ما که ست مهمی درس هم این

 .نیستیم کشو از خارج تاتر یا تبعید تاتر یا ایران تاتر دنیای

 خودمان مهاجر و تبعید تاتر در را درجه مهمترین اگر جتی

 دید را دیگران حضور باید باز باشیم، کرده عطا خودمان به

 پژوهش کار سم اینچنانی تفرعن .گرفت جدی را کارشان و

 .است طرفبی و

   

 احمدی نظر آقای مجله، سردبیر یسرمقاله نوشتار نخستین

 مقاله این .طلبد می را ویژه توجه ی شایسته که است

 ارائه برونمرزی تاتر از اندازیچشم یک کرده سعی شتابنده

 یا محتوا با نگارنده موارد از بسیاری در شکبی .دهد

 اختالفات این این اما .ندارد توافق نویسنده گیرهاینتیجه

 نمایی سفید یا نماییسیاه به را نویسنده شود سبب نباید

 به متهم را وی تالش نیست روا مهمتر همه از .کنم متهم

 کردن راحت نوعی برخورد نوع این .کنیم «امنیتی سیاق»

 در قبولی قابل مدرک ما که زمانی تا چون .است بررسی کار

 سیاق» به متهم را دیگری  نداریم حق نداریم، دست

 بسا چه حتی یا اندیشه تفاوت چون چرا؟ .کنیم «امنیتی

 یک از سو گیرهایبهر یا (؟!)عمدی خطای یا و اشتباه درک

 مارک دیگری نظریات به کندنمی مجاز را ما هنوز نوشته

 یصفحه 224 مجموع از چون چرا؟ .بزنیم «امنیتی سیاق»

 اختصاص سرمقاله این به آن یصفحه 2۳ تنها نامه ویژه این

 تنها نه شود، متهم ”امنیتی سیاق„ به نوشته این اگر و دارد

 باقی به توهینی بلکه است آن نویسنده به امنیتی اتهام

 تایید من سخن این البته .هست هم شماره این همکاران

 نوشتار بخش مهمترین همین برای و نیست سردبیر نوشتار

 تهمت از بدور تا ام کرده سرمقاله همین نقد متوجه را خود

 بازگویم؛ خویش فهم براساس را آن اشتباهات هیاهو و

 پیدایی و مهاجرت علت نخست درجه در دارد سعی سرمقاله

 سیاسی مهم رخدادهای براساس را ایرانیان نمایش هنر

 مرداد 28 کند،می آغاز قاجار دوران از .کند تقسیم ایران

 انقالب عامل .دهدمی ادامه 57 انقالب تا و میکند ذکر را ۳2

 فهم قابل اما نبوده کشور ترک عامل خود خودی به البته

 رابطه این در را انقالب رخداد اهمیت جنگ عامل ولی است،

 که سیاسی سرکوب و استبداد بازگویی از نویسنده اما .ندارد

 شیوه اگر .گوید نمی سخنی بوده، کشور ترک اصلی عامل

 تبعید ی مقوله برای را نویسنده مرداد 28 رخداد بررسی ای

 کشتار و سرکوب که هستیم مجبور کنیم، قبول مهاجرت و

 از یکی هم را 57 انقالب پی در جامعه شدن بسته و

 ذکر از نویسنده چرا پس .بدانیم تبعید عوامل مهمترین

 از حقی آنکه برای اما (5)است؟ گریخته آن ضمنی یا علنی

 در که کنیم اذعان باید باشیم، نکرده ضایع نویسنده

 و «سیاسی» را آن نخستین ها مهاجرت ها موج برشمردن

 این اگرچه .است دانسته «فرهنگی - اجتماعی» را دوم موج

 قبول قابل تسامح با و حدی تا تواندمی کلی بندیتقسیم

 اجتماعی - سیاسی رخدادهای ذکر از غفلت سبب اما باشد،

 امثالهم و دانشجویی جنبش سبز، جنبش همچو مهمی

 تکرار ،«دینی» و «اقتصادی» هایموج موازات به که شودمی

 سرکوب علت به که «سیاسی موج» یعنی .است شده

 موج» ضمن در .است داشته وجود همواره بوده، سیاسی

 فشار یعنی .است شده ایجاد سرکوب براساس باز هم «دینی

 نوعی خود  دراویش یا هابهایی سرکوب و تهدید و اجتماعی

 موجب نویسنده بزرگ غفلت این البته .است سیاسی موج

 نسبتا جریانی شاهد ما اینک”:کند اذعان که شودنمی

 کشور از خارج در ایرانی تئاتر عنوان تحت فراگیر و قدرتمند

 ”.هستیم

 با آغاز در نویسنده ایرانیان برونمرزی تاتر انواع بررسی در

 یا عبده رضا چون افرادی سرنوشت موردبی آمیختن هم در

 .کندمی ابهام نوعی دچار را نوشته شباویز صادق و پارسانژاد

 با را افراد این متفاوت سرنوشت دارد سعی وقتی ویژه به

 شد قائل تفاوت باید که چرا (6) .بزند گره برونمرزی تاتر

 هر یا تاتر کار به جهان سراسر در که ایرانی انسان میان

 زبان به تاتر که ایرانی با است، مشغول دیگری یپیشه

 انسان سرنوشت از صحبت اولی اگر .دهدمی انجام فارسی
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 ایرانی نقش اما دومی کند،می بیگانه کشورهای در ایرانی

 در .دارد را مهاجرت در خویش هنر و فرهنگ بالندگی در

 اما دومی در است فرهنگی همگرایی یک مهاجرت اولی

 .است فرهنگی هویت بر تاکید

 قول نقل در است؛ ذکر قابل جا همین در هم دقتیبی چند

 :است شده مرتکب جدی خطایی نویسنده نژادرحمانی آقای

 استناد مورد یمقاله همان در هرگز نژاد رحمانی که چرا

 و شکل بدین آنهم مهاجر مقابل در را تبعید تاتر سردبیر

 تالش (7) مذکور یمقاله در .است نداده قرار مضمون

 تاتر مشخصات تشریح راه از تبعید تاتر تعریف نژادرحمانی

 در نویسنده که ست چیزی آن خالف این و است تبعید ضد

  .کندمی نقل نژاد رحمانی آقای از خود مهاجر تاتر بخش

 برای باید نویسنده چرا که باشد این اساسی پرسش شاید

 استناد نژادرحمانی آقای قول نقل به مهاجر تاتر تعریف

 اگر است؟ سردبیر قبول مورد ایشان تعریف این یعنی کند؟

 .دهد ارائه را خود تعریفی باید ایشان خود ندارد قبول

 دقتیبی دچار که هاست قول نقل منبع ذکر دیگر ینکته

 ارتباط در نژادرحمانی آقای ی جمله همین مثلن :هستند

 در ولی کند،می ذکر 12 صفحه نویسنده را (؟)مهاجر تاتر با

 انگاری سهل همین .است آمده 11 ی صفحه در تبعید آوای

 .شودمی دیده (شهریاری خسرو) گوران کتاب از قول نقل در

 صفحه در نه (نافرجام هایکوشش) گوران کتاب در که چرا

 شده ذکر سوم زیرنویس و 184 صفحه در بلکه 186

 گوران کتاب از قول نقل چنین مضمون به اگر تازه (8.)است

 انقالب از پس دوران به را آن نتوانیم چرا باشیم، داشته باور

 هم انقالب پی در را مهاجرت و تبعید دالیل و دهیم تعمیم

 بدانیم؟ عوامل همین

 هم آن شرح و 20 یصفحه در «سیاسی تاتر» عنوان

 در نادقیق و مضمون در نادرست و تعریف در مغشوش

 مهمتر همه از .است «جریان» این به وابسته اشخاص معرفی

 تعلقات بپذیریم، را مجله سردبیر تعریف اگر حتی

 .بدانیم درست توانیمنمی را جریان این افراد مارکسیستی

 برونمرزی تاترورزان از نویسنده شناخت آیدمی نظر به

 تولیدات از خود و باشد بوده دیگران هایحرف به متکی

 کافی آگاهی ورزانتالش هایاندیشه و برونمرزی تاتری

 از یکی دارد سعی نویسنده 20 صفحه در حال هر به .ندارد

 .بنامد تبعیدی الزامن نه و «سیاسی» را برونمرزی تاتر انواع

 بحث ی ادامه در چون .نیست روشن من بر هم آن چرایی

 همان بعضن که  است هاینشانه عنوان به مجبور خود

  .است تبعید تاتر هایویژگی

 .نیست کم هم صفحه همین در نویسنده خطاهای خُرده

 عمل و نگاه در نیافرخ یسودابه و سوسن هایخانم مثلن

 میان از اینکه دیگر .نیستند یگانه برونمزی تاتر به نسبت

 مجید تنها نویسنده ادعایی مورد ”سیاسی تاتر بردگان نام
 مهم ینکته اما .هستند آلمان در بیضایی نیلوفر و زادهفالح

 ارائه تاتر نوع این از نویسنده که ستمشخصاتی یا تعریف

 این ویژگی و خصوصیت مهمترین بتوان شاید… ”:دهدمی

 نویسنده کار بدترین و ”.برشمرد آن بودن انتقادی را تئاتر

 کنشگر واقع در „… :است تاتر نوع این از گیرینتیجه نوع

 از وامانده و داخل از بریده نوعی به تبعید، اصطالح به تئاتر
 بزرگ خطای دو گزاره دو این در ”!… است خارج جهان

 چنین ساز سبب را سانسور عامل اگر .است گرفته صورت

 تنها که گفته کسی چه اولن پرسید؛ باید ندانیم بندیجمله

 دستفروش ینمایشنامه مثلن کند؟می انتقاد سیاسی تاتر

 یا است؟ سیاسی هم نمایشنامه این کند؟ نمی انتقاد میلر

 ایران بر حاکم رژیم با مخالفت جای به را انتقاد نویسنده

 نمایش نوع این اگر حاال دیگر سوی از (؟) .است گذاشته

 نوعی به „ کنشگرش الزامن باید چرا بگیرد، لقب سیاسی

 این از باشد؟ ”خارج جهان از وامانده و داخل از بریده

 و آیدمی تبعید تاتر تحقیر نوعی بوی کالم یشیوه

 از کلی اندازی چشم ارائه قصد که ای سرمقاله یشایسته

 .نیست دارد، برونمرزی تاتر

 هاییقول نقل به متکی متاسفانه هم اینترنشنال تئاتر بخش

 در نویسنده و هستند مدعی آن عامالن و حامیان که است

 بندنیم تعریف که چرا .ندارد کافی شناخت چندان هم اینجا

 به که هستند تئاتر یرشته اموختگاندانش اغلب … „

 سهم … پردازندمی تئاتر هنر به علمی و آکادمیک شکل

 …(دارند) جهانیان به ایران تئاتر معرفی جهت در ای عمده

 به ”… کنندمی خلق ایران ادبیات و هنر فرهنگ، از متاثر

 تاتر اولن .است نادرست که است متکی فرضپیش چند

 زبانی چند و فرهنگی چند مختصات با باید اینترنشنال

 معرفی در !عمده سهم احتمالن بتواند تا باشد، همراه
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 چگونه را معرفی در سهم این اما .باشد داشته ایرانی فرهنگ

 کند؟می میزبان /بیگانه کشور فرهنگ وارد ایوسیله چه با

 نمایش هایشیوه انواع کاربرد راه از نمایشی؟ ادبیات راه از

 تاتروزر هر وگرنه ؟(حوضی تخت و تعزیه) ایرانی/شرقی

 کار نمایش میزبان کشور زبان به جهان سراسر در که ایرانی

 مگر .گیردنمی قرار ”اینترنشنال تاتر جریان„ در که کند

 جریان در کند،می کار آلمان مولهایم تاتر در که چولی ربرتو

 در اینکه ترجالب است؟ گرفته قرار ایتالیا اینترنشنال تاتر

 شودمی برده نام جاللی کوشک علیرضا از جریان این معرفی

 آوردمی جاللی از نویسنده که هم قولی نقل اینکه مهمتر و

 سخنان راه از ما تا .ندارد «اینترنشنال تاتر» به ربطی اصلن

 این (؟) «تئاتری جریان این کارورزان ترینموفق از یکی„

  .بشناسیم را اینترنشنال عجیب تاتر

 در نادقیقی اصطالح «اینترنشنال تئاتر» اولن اینکه نتیجه

 کشورهای دیگر در ایرانی تاترورزانی فعالیت با ارتباط

 آقای تالش و تاتر از من دومن .است میزبان زبان به مختلف

 باید را آن قضاوت و ندارم دقیقی اطالعات پارسا سهیل

 اما .اند دیده را ایشان هاینمایش که کسانی به بسپارم

 دارد سعی نویسنده که را مختصاتی چنین جاللی علیرضا

 کند، معرفی جریان این همراهان از یا سازنده عنوان به

 صحنه روی را ایشان کارهای بیشتر نگارنده چون .ندارد

  آنکه جای به جاللی کوشک بود بهتر اینکه سومن .امدیده

 خارج زبان فارسی تئاتر چرا که دهد (می) نشان درستی به„

 در ”… یابد دست مهمی هایموفقیت با نتوانسته کشور از

 می سخن اینترنشنال/خودشان موفق تاتر همان تشریح

 معلوم همگان بر ایشان موفقیت ی اندازه و حد تا گفتند

 جریان این از خامی توصیف چنین احمدی نظر آقای و شود

 ها «ترینموفق» از یکی را او  وقتی بخصوض .ندهند ارائه

  .کندمی معرفی

 باید کنیم، قبول تعریفی چنین با را تاتر نوع این هم اگر

 کشورهای اهمیت و تاریخچه موقعیت، و داده خرج به دقت

 تاتر اهمیت دیگر زبان به .بدانیم تاتر ارتباط در را مختلف

 همانطور .نیست سوئد یا دانمارک و نروژ با آلمان و انگلیس

 چون .کندنمی برابری آمریکا برادوی با شیکاگو تاتر که

 بعضی در دیگر عوامل و نمایشی ادبیات غنای و تاتری سنت

 کشور همان در تازه .است باالتر مراتب به شهرها یا کشورها

 متفاوت تاترها سالن و شهر با شهر نیز انگلیس یا آلمان

  چهارمی شاید یا سوم درجه و کوچک تاتر مثلن .هستند

 کارهایش بیشتر جاللی آقای که را، (10) روتتیف تاتر چون

 تاتر با تواندنمی برد،می صحنه روی به آنجا کلن شهر در را

 هم با را معیارها این وقتی تازه .شود مقایسه کلن شهر

 و ببخشیم معنایی اینترنشنال تاتر به بتوانیم شاید بسنجیم

 .بیاویزیم ها”ترینموفق از یکی„ ی سینه بر مدالی احتمالن

 

 است، کرده اغراق نویسنده هم دانشجویی تاتر یباره در

 این که شودمی مدعی خود ینوشته 26 ی صفحه در وقتی

 برونمرزی تیاتر نمودن ترغنی جهت در مهمی نقش„ تاتر

 عینی نمودهای و هانمونه ذکر از نویسنده ”.است کرده ایفا

 امثال تا است مانده غافل برونمرزی تاتر روند در امر این

 .کنند توجه بدان بیشتر دقت با آینده در نگارنده

 راه از مقاله در نویسنده اشتباهات بیشترین من نظر به

 احمدی نظر آقای خود چون و است بوده دیگران هایگفته

 های گفته اجبار به نداشته ارگانیک ارتباط برونمرزی تاتر با

 قرار سنجش معیار را دارند آمد و رفت ایران به که کسانی

  .است داده

 به نیز نامهویژه این مقاالت دیگر که است بایسته و شایسته

 و صحت بررسی در و گیرد قرار توجه مورد سرمقاله مقدار

 آینده هایپژوهش تا .شود عیان آنها احتمالی هاینادرستی

 و نگارنده مقدمه متاسفانه اما .گیرد صورت بهتری دقت با

 را مطالب باقی بررسی و شد طوالنی سردبیر سرمقاله

 به اینجا در پس .دیگر وقت و بعدی نوشتار برای گذارممی

 مشوق شاید تا کنممی بسنده نامه ویژه کلیات برخی

 به مبسوط شکل به بعدی نوشتار در و شوم دیگران خواندن

  .کرد خواهم توجه مقاالت تک تک

 

 قلم اندیشه، نامهویژه این گفتم هم این از پیش که همانطور

 نامهویژه .است کرده منعکس را ایرانی تاترورز ۳0 سخن و

 «دیالوگ» جستار، 8 با «نامهپژوهش» چون هایی بخش با

 با «فستیوال» نوشتار، 14 با «نما حهان جام» گفتگو، دو با

 بخش آخر سر و پراکنده مطالب پنج با «نگاه نیم» مقاله، سه

 .است گرفته شکل ایمصاحبه یک با «ویژه گفتگوی»
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 نسب، وزیری فرشته چون کسانی اسامی نخست بخش در

 آبادی،هاشم مهرنوش ایزدی، آناهیتا پورسرتیب، کامیار

 نوری سارا و نظری رسول نصرتی، اصغر مقدم، هایل علیرضا

 .خورد می چشم به

 محمد و حسینی محسن با مصاحبه دو دیالوگ بخش در
 بهار نام نماجهان جام بخش در و است گرفته انجام یعقوبی
 بها رضوانی، داریوش موثقی، مجید جمالی،بنی سادات
 آئینی، مسلم دلخواه، مسعود دکتر غالمی، سولماز جمالی،

 هلن امینی، رحمت دکتر نژاد،حبیب هادی توانا، شاهین
 دیده یزدانی شادی و رحیمی حسین رزاقی، دیدار همتی،

 حسین بهرخ زاده،فالح مجید هم را فستیوال بخش .شودمی
 «نگاهنیم» بخش در .اندزده رقم نیا فرخ سوسن و بابایی

 پور،هاشم مرتضی نویسنده، یک از مقاله پنج تنها عملن

 .شودمی دیده

 بودند نااشنا نگارنده برای اسامی از بسیاری نخست نگاه در

 این دارم حضور برونمرزی تاتر در که هاسال این طول در و

 ندیده برونمرزی مطبوعات در نه و صحنه کار در نه را افراد

 کمی با اما .نیستم زمین مرکز و معیار من که آنجا از اما .ام

 همچو شماره، این نویسندگان از شماری که دانستم تحقیق

 در تاتر یرشته دانشجویان توانند می ایزدی، خانم

 از خارج راهی اخیر سالهای در که باشند مختلف کشورهای

 این هایتالش و هانوشته و حضور اینهمه با .اند شده کشور

 ورزتالش همه این دیدن با باید و است توجه شایسته افراد

 برونمرزی تاتر هابررسی و پژوهش امر به که تاتری

  .بود خرسند اند،پراخته

 نامهویژه این در مندرج مطالب از بسیاری با من شکبی

 گذاشت تفاوت باید که آنجا از اما دارم نظر و سلیقه اختالف

 وجود جمله از کشور، از خارج و کشور داخل وضعیت به

 در باید برخی، طلبیفرصت و رفتن عصا به دست و سانسور

 کوششی چنین و مطالب تنوع چنین که بود خشنود مجموع

 گرفته انجام کشور داخل در آنهم برونمرزی تاتر با ارتباط در

  .است

 ی نمونه دو با را تالش این بخواهیم کلی و سرانگشتی اگر

 آفرین تالش این به باید کنیم، مقایسه آن کشوری از خارج

 اخل در را ما صدای بار نخستین برای که بود ممنون و گفت

  یهمه با و صدا یهمه چه اگر .اند کرده منعکس کشور

 در نکنیم فراموش .باشد نشده منعکس یکجا آن هایویژگی

 به .است دشت و حنگل از دشوارتر بس کاری غریدن قفس

 و گویم می نباشید خسته مجله این اندرکاران دست همه

 برونمرزی تاتر با ارتباط در بهتری کارهای آینده در امیدوارم

 .گیرد انجام

 (چهره) اصغرنصرتی

 2022 آگوست 20 کلن،

 
*** 

(1) 
https://www.magiran.com/magazine/7849 

 و s://chehreh.org/httpآرشیو-تاتر-برونمرزی/ (2)

 /https://chehreh.orgکتاب-نمایش/

(۳) -http://dialogt.info/wp

100.pdf-content/uploads/2021/05/Arash 
(4) http://avaetabid.com/?p=201 

 .15 .ص ،12 شملره نمایش، شناخت (5)

 در 17 .ص شود مقایسه ،12 شماره نمایش، شناخت (6)

  .20 و 19 .ص و دوم ستون

 ،۳ شماره تبعید، آوای تبعید، ضد تئاتر و تبعید تئاتر (7)

  .1۳ تا 9 صفحه .1۳96 زمستان

 تهران، آگاه، انتشارات گوران، هیوا نافرجام، کوششهای (8)

 .1۳60 پاییز

 نشر اسکویی، مصطفی ایران، تئاتر تاریخ در پژوهشی (9)

 .1۳70 تابستان مسکو، اول، چاپ آناهیتا،

(10) Tiefrot Theater 

 

https://www.magiran.com/magazine/7849
https://chehreh.org/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C/
https://chehreh.org/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2021/05/Arash-100.pdf
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2021/05/Arash-100.pdf
http://avaetabid.com/?p=201
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   نژاد رحمانی ناصر

 

 دزده!  گربه و چوب 

  من  از  ایمقاله  «تبعید  آوای»  یفصلنامه  27  یشماره  در

 بدون   تئاتر»  عنوان  تحت  بود   مطلبی  نقد  در  که  یافت  انتشار

  تئاتر  اصلی  های جریان  و  تاریخی  سیر  به  گذرا  نگاهی   مرز:

  ایران   در  که  احمدی  نظر  ینوشته   «کشور   از  خارج  در  ایرانی

 بود.  شده منتشر «شناخت تئاتر» نام  به اینشریه  در

 از   که  موضوعی  تحلیل  و  نقد   روش  نقدِ   در  من  را  مقاله  آن

  قلمی  مشخص  موضوعی  یدرباره  و  معین  شخصی  جانب

  افراد  از  یک   هیچ  از  نامی  آن  در  و   بودم  نوشته  بود  شده

  مطلب  «شناخت  نمایش »  ی شماره  همان  در  که   دیگری

  دیگر مقاالت  از  یک   هیچ عنوان  به   و   بود نشده   برده   داشتند

  یا  یحیتلو  نحویبه  یا   کلی،  طوربه  حتا  و  بودم؛  نکرده  اشاره

 طور همان  مقاله،  آن  در  بود.  نشده  آنها  به  ایاشاره  نیز  کنایی

  سیاق  به   تبعید  در  ایران  تئاتر »  آید،برمی  آن  عنوان  از  که

  که  روشی  به  اشاره  ضمن  بودم  کرده   کوشش   من  ،«هاامنیتی

  سیاسی،   مطالب   نشر  در  اخیر  سالهای  در  اسالمی  جمهوری

  و   فرهنگی  موضوعات  ویژهبه  و  غیره،  و  اقتصادی  اجتماعی،

 طرح   با  روشنفکرانه  ظاهر  به  ونشریاتی   گیردمی  کاربه  هنری

 از   روشنفکران،  توجه  مورد  و   روز   مطرح  ظاهر   به   مسایلی 

 تئاتر »  ینشریه  ماهیت  ،  «مهرنامه»  و  « پویا  اندیشه»  قبیل

 که   را  مطلب  آن  ینویسنده  یدغلکارانه  روش  و  «شناخت

  روشن  را  آن  و   داده  توضیح  داشت،   آشکار   اما  ناشیانه  ایشیوه 

  کنند(: رجوع آن به  توانندمی )عالقمندان سازم.

https://bit.ly/3Su7wlB 

  نصرتی  اصغر  نام  به  شخصی  ناگهان  چرا  که  اینست  سؤال  اما

 سبک   به   پندنامه  یک   و  پرد می  میدان  به  بحار(  ماوراء  )از

  به  ارتباطی  هیچ  واقع  در  که  کند می  صادر   کارنگی   دیل

  اما  نیست،  امگفته  من  که  آنچه  به پاسخ  و   ندارد  من  یمقاله

  من  به  حمله  نام،   ذکر  با  و  روشن،   و  صریح  طوربه  و  مستقیماً

  مایل  من   که  عمل  یشیوه  این  است.  من  کردن  متهم  و

  و  زشتی  دلیلبه  )دقیقاً   کنم  ذکر  را  آن  زشت  عنوان  نیستم

  اخالقی  اصول  هیچ  که  گفت  توانمی  تنها  اما  آن(،  کراهت

 معمول   یقاعده  از  حتا  و  نیست،  آن  در  شریفی  و   پسندیده

 کند. نمی پیروی  مطبوعاتی

  بدون  تبعید  از  سخن»  عبارت  با  را  خود  مطلب   ایشان  وقتی

 موضوع  یا  که پیداست کامالً کند می  آغاز «هاامنیتی  حضور

  امر  این بر  باید زند. می نفهمی به  را خودش یا و  نفهمیده را

  تبعید  از  سخن  اساساً  مطلب  آن  در  اتفاقاً  که  کنم   تأکید 

  ها آفرینش  ها،تبعیدی  و  تبعید  یواژه   حذف  از  سخن  نیست،

 ی مقاله  ینویسنده  وقتی  هاست! تبعیدی  دستاوردهای  و

 بدون   تئاتر»  را  خود  مطلب  عنوان «…  مرز:  بدون  تئاتر»

  کی  یبرپایه  و   آگاهانه  انتخابی  این   کند،  می   انتخاب  «مرز

  رژیم  سیاسی  استراتژی  از  مستقیماً  که   است  سیاسی   ارزیابی

  صد  تقریباً   که  باشیم  داشته  توجه  اگر  ویژه به  کند. می  پیروی

  تا 60 حدود  و  چپ  نیروهای توسط تبعید  تئاترهای صد  در

  رژیم   مخالف  نیروهای   توسط  مهاجرت  تئاترهای   درصد  70

 به   را  خودمان  اند.شده  تولید  سیاسی  گوناگون  هایطیف   از

  سال  چهار  و  چهل  به  نزدیک   رژیم   این  نزنیم.  حماقت

   دارد. کاریتبه  و ستیزیفرهنگ یسابقه

  است  آگاه  کامالً   خودش  است  نصرتی  اصغر  نامش   که  فرد  این

  عمل   شناعت  و  قباحت  و  کندمی  عمل  روش  این  با  چرا  که

 این   انتخاب  و  خود  عمل  ماهیت  از  او  آگاهی  همین  از  او

 روش   این  کارگیری  به  در  آگاهانه  نتخابا  این  است.  روش
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 ی شیوه  همان   منطقی   یدنباله  من  نظر  از  که  است  برخورد

  مرز:  بدون  تئاتر» یمقاله  ینویسنده  که  است  ایدغلکارانه

  نظر  از  و  گرفته،  کاربه  «شناخت  نمایش»  ینشریه   در  «…

  به  آبها  طرف  این  در  کسی  که  ندارد  تعجبی  جای  هیچ  من

  دست  آبها  طرف  آن  در  همقطاری  از  دفاع  در  نصرتی  اصغر  نام

  بر  مانعی  هااقیانوس  و  مرزها  دانیممی  که  چرا  ببرد.  قلم  به

 نیستند. همکاری  و نظریهم همفکری،

  کند: می  مشکوک  برخورد  این  به  نسبت  مرا  که  است  نکته  دو

 که   فرد  آن  خود  حتا  و  نفر،  چند  و  سی  آن  میان  از  .1

  است،  بوده  من  ینوشته   طبمخا  صراحتاً  و  مستقیماً

  ناگهان  است  نصرتی  اصغر  نامش  که  فرد  این  جز  کسهیچ

  داده   «پاسخ»  حاال  . 2   دهد؛   «پاسخ»  باید   که   نکرده  احساس

 نظر   مورد  ینکته   به  پاسخ  کنم  تأکید  باید  البته  که—است

  دو  این  کند؟ می  را  نشریه  آن  تبلیغ  چرا  اما —نیست  من

  کنم  سعی  و  کنم  ؤالس  خود  از  من   که  شودمی  سبب  نکته

  برای  یا  منفعتی،  چه  سودی،  چه  که  دریابم  را  سؤال  پاسخ

 سؤال   خود  از  نبخشم،  شدت  را  خود  شک   هم  خیلی  که  آن

 این   در  طرفی  چه  است  نصرتی  اصغر  نامش  که  فرد  این  کنم

 که   اینشریه  از  دفاع   در  مسلح  چنین  که  بندد می  میانه

 ایران  در واندتمی شروطی  چه با و شرایطی چه در دانیممی

  او  از  توانمی  آمده.   میدان  به  شود،  منتشر  اسالمی  جمهوری

  پیاز،  تهِ  نه  و  باشی   پیاز  سرِ  نه  باید   قاعدتاً  که  تو  کرد،  سؤال

  آن به  مقاله یک  که  باشی نفر چند  و  سی  آن از یکی  تنها  و

 گویی «پاسخ»  مسئول  را  خود  باید   تو  تنها  چرا  ،داده  نشریه

 بدانی؟ 

  فقط،  و  فقط  و  مشخص  طوربه   مقاله  نآ  در  من  مخاطب

  و  بود  احمدی  نظر  ینوشته   «…  مرز:  بدون  تئاتر»  یمقاله

  بر  امکرده  کوشش  و  ام،کرده  اشاره  نکته  دو  به  تنها  آن  در

 المقدور حتی  را   خودم  حرف  و  کنم   تمرکز  نکته  دو   همان

   از: عبارتند  نکته دو آن و  دهم. توضیح روشن طوربه

 

 ضد»  تئاتر  یدرباره  من  تعریف   یا  توضیح  زدن  جا  .1

   مهاجرت(؛  تئاتر   )یا «مهاجر  تئاتر »  جای   به  «تبعید

 ی گفته  جای  به  یلفانی  محسن  یگفته   کردن  قالب  .2

  من.

 آشکارا   منظورم  گوئید؟می  چه  عمل  یشیوه   این  به  شما

  است،  محض  کذب  اساس  در  که  چیزی  به  کسی  کردن  متهم

   نیست. او نظر یا  گفته و

  نامش  که  فرد  این  چرا  که  آیدمی  پیش   سؤال  این  اینجا،  و

  و  ماندمی  خاموش  مورد  دو  این  یدرباره  است،  نصرتی  اصغر

  آلودبغض  هایتهمت  مشت  یک   و  کلی  های حرف  مشت  یک

  از آیا  گیرد؟می سرچشمه  کجا از بغض  این  کند.می  هم سرِ

  سالهای  این  طی  که  آنها  یهمه  یسابقه  است؟  ناکامی  نوعی

 جمله   از  اند،بوده  فعال  تئاتر  یعرصه   در  مهاجرت  و  تبعید

 است.  گشوده  کتابی  است،  نصرتی  اصغر  نامش  که  فرد  همین

  گیرند می  کاربه  جماعت  این   که  هایی روش  از  یکی

 وجه هیچبه هک است خود  منتقدین به آمیزاتهام هایینسبت 

 که   روشی  همین  است.  نبوده  او  سخن  یا  و  منتقد  آن  قصد

  کار  این  با   آنها  گرفته.  کار  به  خود  ینوشته   در  احمدی  نظر

 ترتیب   اینبه  و  کنندمی  بنا  را  خود  بعدی  هایاستدالل

  محکوم  را  خود  حریف  باصطالح   یا   منتقدین  کوشندمی

 مین ه  نمونه  برای  دهند.  جلوه  محق  را  خود  و  ساخته

  از  کنم.  باز  کمی   کنممی  سعی  را  نصرتی  اصغر  ینوشته 

 تئاتر »  است:  چنین  مطلب  عنوان  کنم.می  شروع  آن  عنوان

 چنین   که  کرد  تصور  توانمی  . «هاامنیتی  حضور  بدون  تبعید

 تئاتر »  عنوان  تحت  باشد   مطلبی   به  پاسخ  باید  قاعدتاً  عنوانی

  من  لبمط  عنوان  که  آن  حال  ؛ «هاامنیتی  حضور  با  تبعید

  فکر  است.   «هاامنیتی  سیاق  به  تبعید  در  ایران  تئاتر»

  حد   این  تا  است  نصرتی  اصغر  نامش  که  فرد   این  کنمنمی

 نفهمد.   «حضور»  با   را  « سیاق »  تفاوت  که  باشد   سوادبی

  او،  است.  نزده   هم   نفهمی  به  حتا  را  خود  او  که  گفت  توانمی

 عنوان   این  با  است  خواسته  عوامانه،  روانشناسی  یک  یبرپایه
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  و  باشد  کرده  متهم  را  نقد  آن  ینویسنده  هم  ابتدا  همان  از

 باشد.  ساخته منحرف را خواننده ذهن هم

  چهل  طی   تبعید  یتجربه   و    کلی،   طوربه  زندگی،  یتجربه 

  دالیل   به  توانندمی  هاآدم  که  آموخته  من  به  گذشته،  سال

 از   اینقطه  در  و   کنند  تغییر معینی  حوادث  ثرا  بر و  مختلفی

  من  را   هاچرخش  گونهاین  شوند.   چرخش  یک   دچار   زندگی 

  ام. بوده  شاهد  تبعید  در  و  زندان،  در  عادی،  زندگی  در

 مهاجر   عنوانبه  یا  و  تبعیدی  عنوان به  که  کسانی  از  بسیاری

 ایران   به  دالیلی   به  بعد  سال  چندین  آمدند،  کشور  از  خارج  به

  حتا  ایند. می  و   روند می  ایران  به  یا   و   برنگشتند   و   رفتند

  فعالیت  ادعای   یا   سیاسی،  فعالیت  علت  به  که   اند بوده  کسانی 

  و  رفتند  ایران  به  بعد  گرفتند،  سیاسی  پناهندگی   سیاسی،

  پشیمانی  و  ندامت ابراز اسالمی تلویزیون سراب یبرنامه در

  مقام  در و اندبرگشته  خارج به سالها از پس دوباره و  کردند،

  کنند می  زندگی  مهاجران  و   تبعیدیان  دامن  در  اوپوزیسیون

  ژست  خارج  در  که  هستند  کسانی   گزد! نمی  هم   شانکک  و

  جمهوری   مخالفان  از  را  خود   گیرند،می  چپ  و  آزادیخواهی

  به  اما   روند،می  ایران  به  ساله  هر  زنند، می  جا  اسالمی

  به  که  انگار  نه  انگار  و  فرستندمی  نمایشنامه  فجر  فستیوال

  هم   را  صدایش   و  کنندمی  بازی  دوزه   دو  شرمانهبی  شکل  این

 البته   که  موجود،  یتجربه   این  با   من   بنابراین،  آورند.درنمی

  شک  توانم نمی  ماند، می  پنهان  ما   اکثریت  چشم  از  عموماً

 چقدر   هر   دهد، می  مقاله  اینشریه  چنین  به  که   کس  آن  نکنم

  اسالمی  رژیم  که  شرایطی  در  هم   آن  ناآگاهانه،   یا   و   معصومانه

 نشر   و  مطبوعات  یعرصه   در  شده  سانسور  یکدست  نظام  یک

 نیز  آن  از  بخشی  که  آورده،  وجودبه  همگانی   یرسانه   و

  چقدر  هر  دیگر،  روزی  یا  امروزهم  هستند،   هاامنیتی

  در  رژیم  رسمی  قلمزنان  صف  به  ناآگاهانه،  یا   و  معصومانه

 نیاید! 

 

  پناهندگان  میان  در   که  افراد   گونهاین  که،   این  سخن  پایان

 بتوان   شاید   را  اندخورده  بُر  مهاجران  و   تبعیدیان  و  سیاسی

  پردهبی  روشن،  صریح،  شکل  یکی  کرد؛  توصیف  صورت  دو  به

  شریک  و  قافله  رفیق»  مثالً  جدا،   کامالً  مرزی  و   خط  با   و

  شانشانه  بر  دستی  با  شاید  و   مالیمت،  کمی   با  یا  ؛«دزد!

 «تلو؟! تلو دیگران با و شراب خوری ما  با » پرسید،

  سؤال  این  با  من  یمقاله  به  را  خود  «پاسخ»  نصرتی  اصغر

  «چیست؟  موضوع» است:  کرده آغاز

  بدهم،  را  او  سؤال  جواب  کوتاه   یجمله  یک   در  بود  قرار  اگر

  که  را  چوب»  است،  ساده  خیلی  موضوع  گفتم: می  باید 

 «کنه.می فرار دزده گربه برداری،
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 بهروز شیدا 

 
 از سنگرهای تاریکی هاشلیک شکست

زنده رمان  از  نوشته  گیگذری  مرگ،  از  ی پس 
 عبدالرزاق گورنه

از مرگ  گیزنده  رمان   نوشته پس  گورنه، ،  عبدالرزاق  ی 
از   هرچیز  از  زخمِبیش  و  قارهتکه  رنج  از  در  ای  آفریقا  ی 

   .گویدی اول سخن میجنگ جهانی
  ها و ترس  ها خوییاز درنده  در جستاری که پیش رو دارید    

تسلیم بی  هاو  مرگ  گیزندهدر    ها پناهیو  از    پس 
زخمِ  ردِ    .گذریممی و  جان رنج  و  تن  بر  قدرت 

گوشه  نشینانمستعمره  آفریقا  در  از  را    ای 
 خوانیم.  میکوتاهیبه
 را بخوانیم. پس از مرگ  گیزنده ای از خالصه   
 
1 

بیستم  یاوا قرن  گوشه میالدی  ل  در  سواحل  است.  از  ای 
که  جوان،  مردی  خلیفه،  کنونی،  تانزانیای  در  سواحیلی، 
پدری هندی و مادری آفریقایی دارد، یازده سال است در  

تاجری،   برایای  کند. او در مقابل رشوهبانک کوچکی کار می
می فراهم  مالی  امکان  بیاشارا،  آنامور  در  کند.  گاه 

شود. پدر و  دار استخدام میعنوان کتابی او بهخانه تجارت
  کنند.ی ماالریا فوت میمادر خلیفه در اثر ابتال به بیماری

خواهرزاده با  بیاشارا،  خلیفه  امور  ازدواج    عشای  فوادی، 
سال  می بع  1907کند.  چندی  فوت  است.  بیاشارا  آمور  د 
ادارهمی ناصُر  را برعهده  خانهی تجارتکند و پسرش  او  ی 
 گیرد. می
مردی جوان، الیاس، که در کودکی توسط سربازان آلمانی    

ها توسط از پدر و مادرش دزدیده شده است، پس از سال
می پیدا  نجات  آلمانی  افسر  خود  یک  روستای  به  کند، 

ن افسری که او را نجات داده است  ی همایاریگردد، بهبازمی

مزرعه یک  میدر  پیدا  کاری  سیسال  دوست  ی  به  و  کند 
او پدر و مادر خود را از ی خلیفه تبدیل میصمیمی  شود. 

اش سپرده  دست داده است و خواهرش، عافیه، به عمو و عمه
کنند. الیاس اما او را  شده است که با او بسیار بدرفتاری می

 برد. خود می دهد و نزدنجات می
ی اول. الیاس  آغاز جنگ جهانی  است؛ سال  1914سال     

سپارد و  اش میبه عمو و عمه   بار دیگر، خواهرش، عافیه، را
می آلمان  ارتش  آنبدرفتاری پیوندد.  به  اما  ی  عافیه  با  ها 

می پیدا  بهادامه  عافیه  بدرفتاریکند.  و  طریقی  عمه  ی 
به خلیفه خبر   را  به خانه می عمویش  را  او  ی  دهد. خلیفه 

 برد. خود می
می     آلمان  ارتش  به  حمزه،  جوان،  و  مردی  پیوندد 

میل جنسی  او  شود که به  می  ی یک افسر آلمانی گماشته
نیز دارد. حمزه کمی پیش از پایان جنگ توسط یک آلمانی 

کمک یک اسقف انگلیسی به شهر خود هشود، بزخمی می
نیز در آن کار میگردد، در شرکتی  بازمی کند،  که خلیفه 

کند. آن شود. پس از چندی با عافیه ازدواج میاستخدام می
می پسری  صاحب  به دو  را  او  که  داییشوند  که یاد  اش 

گی او خبر ندارد و خواهرش، عافیه،  کس از فرجام زندههیچ
 گذارند.   تنگ او است، الیاس نام میسخت دل

هم  196۳سال      و  خلیفه  فوادی،  است.  عشا  سرش، 
وهشت سال دارد.  اند. الیاس، پسر حمزه و عافیه، سیمرده

رمان و  نوشته  رمان  چندین  که  رادیواو  در  را    نیز  هایش 
شهر بُن   بهرادیو    هایش در یکاجرای رمان   خواند، برایمی
آنرودمی در  زنده.  ماجرای  داییگیجا  دنبال  ی  را  اش 
پدر و مادرش، که امید یافتن برادر  کند و این ماجرا را با  می

 گذارد. را در دل دارد، در میان می
سال      در  الیاس  ازدواج   19۳۳دایی  آلمانی  زن  یک  با 
ازدواج  می منع  قانون  زمان  آن  در  دیگر  آلمانیکند.  با  ها 

 19۳5این قانون در سال    رسمیت نیافته است.هنوز    نژادها
،  19۳8ون در سال  . الیاس برخالف این قانشوداجرایی می
رابطه پیدا   ی دیگر نیزسرش، با یک زن آلمانیدر کنار هم

همین جرم، به یک اردوگاه کار اجباری منتقل   و به  کند می
زندهمی پسر  تنها  را  شود.  پدر  داوطلبانه  نیز  پائول،  اش، 
  1942کند. دایی الیاس و پائول، هردو، در سال  راهی میهم

می اردوگاه  این  روشن    میرند. در  الیاس  دایی  مرگ  دلیل 
نیست. پائول اما پس از مرگ پدر، هنگام فرار از اردوگاه تیر 

 شود. خورد و کشته میمی
 را بخوانیم. پس از مرگ  گیزندهی سه ویژگی   
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2 
از زاویه   پس از مرگ  گیزنده در   ی سوم شخص و در که 

ها،  شخصیتکثرت    شود،چهار فصل و پانزده بخش روایت می
ویژگی سه  درشت،  نماهای  مستمر  حضور  زمانی،  ی  پرش 

 عمده اند. 
شخصیت      انگارکثرت  می  ها  کهسبب  ی  همه  شود 

گم  هاشخصیت  نوعی  هم  شدهدر  دیگران،  میان  در  گی 
باشندسان  یک  یسرنوشت جدالی    داشته  در  هریک  هم 
زندههمیشه  رقم  گیگی،  را  دیگری  فضایی  هم    بزنندی  در 

دست   از  را  خویش  فردیت  دیگران،  حضور  اجبارِ  از  برآمده 
 دهند. ب

نشده را چنان با  روایتپرش زمانی شاید سرشت حوادث      
ی  کند که انگار همهسان میشده یکروایت سرشت حوادث  

هم شباهت دارند  چنان به   های شخصیت گیهای زندهلحظه 
زنده روند  به  چیز  هیچ  تصویرنشده  حوادث  آنگیکه  ها  ی 

 کنند.  اضافه نمی
ادبیات داستانی نماهای گسترده تکرار و  دانیم که  می     در 

های ویژه را . نماهای درشت لحظههندگی را نشان میروزمره
         1. کنندثبت می

 پس از مرگ  گیزنده حضور مستمر نماهای درشت در     
کند که  میگی  همیشه ها را چنان  ی شخصیت ی هستیهمه

شود  رو میبا موانع مکرر روبه  قدرآنانگار دویدن در پی بقا  
 توان دید. نمی چیزیکه جز زخم مکرر 

مرگ    گیزنده  در         از  شخصیت پس  پرش کثرت  ها، 
هایی هستند  زمانی، حضور مستمر نماهای درشت انگار ظرف

درنده بیکه  و  تسلیم  و  ترس  و  پژواکخویی  را  ها  پناهی 
 دهند.  می
 کوتاهی بخوانیم.سه نظریه در مورد قدرت را به    
 
3    

هابز توماس  روایت  به  2به  برتریقدرت  بر  معنای  یکی  ی 
ها بر سر این برتری  ی انسانگیهمیشه دیگری است؛ جدال  

 
۳5 - ۳6ها، سوئد، صص ی آب(، در سوک آبی1۳8۳شیدا، بهروز. )  -
1  

2-Thomas Hobbes  
(، »مقدمه«، در هابز، توماس، لویاتان،  1۳80مکفرسون، سی. بی. ) -۳ 

۳0ـ  54حسین بشیریه، تهران، صص   ةنرجم    
4- Manès Sperber 

داردجلوه گوناگون  دولتجنگ    .های  و ها  قدرت  بارزترین 
 ۳گی است. ی این جدال همیشه ترین جلوهعریان

اشپربر  مانس  روایت  قدرت  4به  سو  بازیگران  دو  در  ها 
سو قدرتمندان؛ در سوی دیگر کسانی که  اند؛ در یکایستاده

ترس قدرتمندان  اند.  کرده  خم  سر  قدرتمندان  مقابل    در 
همیشه  تهاجمی  در  را  قدرت  دادن  متبلور ازدست  گی 

گان در مقابل قدرت، تسلیم و تحقیر کردهسرخم  .کنندمی
ی قدرت تنها در یک  ا بازی برند. در این مسیر امنصیب می

ی یک قلمرو چه بسا ضعیف قلمرو جبهه جریان ندارد. قوی 
ی سطوح جاری  دیگر است. تهاجم و تسلیم و تحقیر در همه 

  5است.
گیدنز     آنتونی  روایت  ی صداهای صدای مسلط همه  6به 

کند. صداهای دیگر در راه امنیت وجود، می  استحالهدیگر را  
صدایهم با  برمی  خوانی  را  صید  نگزینمسلط  راه  در  و  د 

های مستقل خود را فراموش یا ها و اندیشهامنیت احساس 
 7د. نکنسرکوب می

ی سه نظریه  را در آینه   پس از مرگ گیزنده دو تکه از     
 کوتاهی بخوانیم.در مورد قدرت به

 
4 

گوشه  از  در  مرگ  گی زندهای  از  روند    پس  آموزش از 
حمزه خوانیم: »ارتش آلمان چنین میی حمزه در  نظامی

روالبه در  سختتمامی  شد.های  حل  از   گیرانه  پس 
که به سربازی پذیرفته شد، در اولین موج وحشت این

نگران آن بود که توسط مردانی که به خشونت عادت 
داشتند و فقط برای قدرت و شدت عمل ارزش قائل 

  8«بودند، تحقیر شود و آزار ببیند.

گوشه    از  در  مرگ  گیزنده ای  از  موضوع   پس 
ی جنگ در محل  خوانیم که در آستانهمی  را  وگوهایی گفت

مورد  در  خلیفه  از  عافیه  است.  جاری  عافیه  و  خلیفه  کار 
وگوها اغلب در مورد  گفت»پرسد:  رزمان برادرش میهم

راه و ستمگری  جنگِ با در  بود؛ که  آلمان  های سپاه 

ی کریم  (، نقد و تحلیل جباریت، ترجمه1۳6۳اشپربر، مانس. ) -5

65 –  9۳قصیم، سوئد، صص   
6- Anthony Giddens 

جامعه و هویت شخصی   (، تجدد و تشخص:1۳78گیدنز، آنتونی. ) -7

265 –  268در عصر جدید، تهران،   
8- Gurnah, Abdulrazak. (2021), AFTERLIVES, 
Dublin, p 60 
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گفتند. لی و تحسین از آن سخن میمیترکیبی از بی
آن که  شنید  میاو  آنها  که  حیوان   سربازان  گفتند 

این آیا  که  پرسید  خلیفه  از  او  همان هستند.  ها 
کنار  در  است  رفته  الیاس  که  که  هستند  سربازانی 

   1« ها بجنگد یا کسان دیگری هستند.آن

بر    ها برای برتریای که خواندیم تالش قدرتدر دو تکه   
گان در  کردهخوانیم. تسلیم و تحقیر سرخمدیگر را مییک

می را  قدرت  صداها  همه   یخوانیهمخوانیم.  مقابل    بای 
 خوانیم.صدای مسلط را می

های توماس  هاینظریه دپای  ر  پس از مرگ  گیزندهدر     
اشپربر،   از جدال  هابز، مانس  پیدا است.  نیز  آنتونی گیدنز 

ی ها، تهاجم و تسلیم و تحقیر در همهی قدرتگیهمیشه 
احساس  سرکوب  یا  فراموشی  اندیشهسطوح،  و  های  ها 

 ها است.مستقل نیز سخن 
های گوناگون از قدرت را در روایتپس از مرگ    گیزنده   

ی  ی کسانی که در پ توان خواند؛ در ماجرای هستینیز می
کنند  جویند و تنها چیزی که گم میامنیت و پناه راه می

ای که بتوان نیکی است؛ چه نیکی نه پناهی دارد نه جامه
 آن را بازشناخت.

 کوتاهی بخوانیم. تعریفی از پاردایم و اسطوره را به   
 
5 

چهارچوبپارادایم فعالیت ها  عملیهای  ـ  ذهنی  ی  های 
هنجار را ترسیم  هنجار و نابهمرز به  .کنندرا تعیین می   انسان

پژوهشبه  هایدانش  کنند. می که  هنجار  هستند  هایی 
اند. در  های یک رشته بنیان گذاشته شدهیابیبرمبنای کام

می خوانده  یا  نگاه  چنان  واقعیت  زمینه  در  این  که  شود 
بگنجد.  پارادایم  با  پارادایم  2چهارچوب  نیز  اجتماعی  های 

های انسانی متولد  ی نمونه برای فعالیترائهتعریف اهداف و ا
هنجار را تعریف  بهناهنجار و  های بهها و روششوند. منشمی

می تعیین  تعیین  یا  را  حل  قابل  مسائل  حل  راه  کنند. 
 کنند. می
انتزاعی    نظام  یا  زبان  نوعی  میان اسطوره  مشترک  ی 

اعضای یک گروه، یک جامعه، یک سرزمین است. اسطوره 
 

1- Ibid, p 70 
2- Kuhn S. Thomas. (1981), De vetenskapliga 

revolutionernas struktur, Karlshamn, sid 27 
3- Barthes, Roland. (2007), Mytologier, 

Översättning: Karin Frisendahl, Elin Clason 

och David Lindberg, Halmstad, sid 201 - 220  

گانی  ها و الگوهای همهجهان مدرن گاه معناها و ارزش  در
ها تنها در خدمت پژواک یک مدلول سازد تا از تنوع دالمی

 ۳خوانی با قدرت. بهره ببرد؛ مدلولی در تفاهم و هم
تعریفی از   یرا در آینه   پس از مرگ  گیزنده ای از  تکه   

 کوتاهی بخوانیم.   پارادایم و اسطوره به
 
۶ 

گوشه  از  در  مرگ  گیزنده ای  از  آلمانی،    پس  افسر  یک 
تو پرسد: »می  از او  به ارتش آلمان را  حمزه  دلیل پیوستن

ی حرفه   کنی؟ کسی مثل تو در در اینجا چه میاین
 کند؟ بار چه میخون 

نگاه    را  خود  جلوی  مستقیم  ایستاد،  خبردار  حمزه 
این من  گفت:  و  اینکرد  برای  هستم  سپاه جا  به  که 

  4« آلمان و قیصر خدمت کنم.
هنجار  های بهحمزه پاردایم  انگار  ای که خواندیمدر تکه    

  انگاردهد.  ی زمان و مکان خویش را پژواک میو اسطوره
همه سبب  هراس  آلمان  قدرت  از  مردم    کهشود  میگانی 

 به ارتش آلمان بپیوندند.  ،وجوی امنیتدر جستدردمند 
گانی  ها و نیازهای همههراسپس از مرگ    گیزندهدر     

و  هاپارادایم اجتماعی  را میاسطورهی  و  روش  ؛سازند ها  ها 
بهمنش راههای  و  ارزش   را؛  هاحل  هنجار  و  و  معناها  ها 

       .را گانیالگوهای همه
 کوتاهی بخوانیم.سه نظریه در مورد اخالق را به   
 
۷ 

گرایانه، ارزش ی اخالق نتیجهبه روایت باورمندان به نظریه
شود؛ مینجیده آن سی ی یک عمل برمبنای نتیجهاخالقی

سودمندی میزان  سودمندیبرمبنای  میزانِ  آن.  یک ی  ی 
شود که هر عملی که بیش  عمل نیز بر این مبنا سنجیده می

که درد تولید کند، شادی بسازد، اخالقی است. جرمی از آن
نظریه از  یکی  نتیجهبنتام،  اخالق  جدولی  پردازان  گرایانه، 

اندازه نای درد و شادیگیریبرای  اعمال ساخته ی  از  شی 
 5است.

 
4- Gurnah (2021), p 85 

ی اخالق: شناسایی  (، درآمدی بر فلسفه1۳78پویمان، لویی. ) -1۳ 

121 - 15۳درست و نادرست، مترجم: شهرام ارشدنژاد، تهران، صص    
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نظریه     به  باورمندان  روایت  وظیفهبه  اخالق    ،گرایانهی 
کند؛  را تعیین می  یک عملی  انجام وظیفه ارزش اخالقی

خواه در پی نداشته باشد. به  ی دلنتیجه  آن عمل  حتا اگر
اراده کانت  ایمانوئل  اصلروایت  سه  برمبنای  نیک   ، ی 

میفرمان صادر  اخالقی  آنکهای  باید  اول:  اصل  گونه ند: 
عمل کرد که بتوان از آن قانونی جهانی ساخت. اصل دوم:  

که    ؛ کندی آن را تعیین نمی مقصود یک عمل ارزش اخالقی
از مقصود یک عمل، ارزش  عنوان های اخالقی باید بهفارغ 

ارزش  سوم:  اصل  شوند.  گرفته  نظر  در  تمامیت  های  یک 
شوند؛ نه تقلید  قی ساخته میهای اخالاخالقی تنها بر بنیان
 1یا پیروی از دیگران.

نظریه     روایت  فضیلتبه  اخالق  به  باورمندان  گرایانه،  ی 
اخالقیارزش انگیزههای  برمبنای  ی آن عمل ی یک عمل 

می فضیلتتعیین  برمبنای  اخالقیشوند؛  چون  های  ای 
بخشنده ارسطو  صداقت،  روایت  به  مهربانی.  انصاف،  گی، 

اخالقیهافضیلت همهی  مشترک  مخرج  که  آنای  ها  ی 
  2کنند. های اخالقی را تعیین میاعتدال است، ارزش 

ی سه نظریه را در آینه  پس از مرگ  گیزندههایی از  تکه   
 کوتاهی بخوانیم. در مورد اخالق به

 
8 

گوشه  از  در  مرگ  گی زندهای  از  به   پس  خلیفه  نگاه 
نا می  صُرکارفرمایش،  را  »]...[ بیاشارا،  رو   خوانیم:  هر  به 

تکه که بشنود این تاجر کوچک تکهبرد از اینلذت می 
  ۳«شده است.

حمزه با خلیفه از   پس از مرگ   گیزندهای از  در گوشه   
پدرم من را به یک تاجر   ]...[گوید: »ی خود میگیزنده

  4«هایش را بپردازد.که بدهیبخشید؛ برای این
گوشه   مرگ  گیزنده ای  در  از  عقب  پس  نشینی از 

خوانیم. باربران نیروهای آلمان در روزهای پایان جنگ می
میگریخته  حمل  سنگینی  بارهای  سربازان  و  کنند:  اند 

حرکت به   علیرغم فریادها و ضربات چوب افسران،»
داران، ها زیر ضربات درجهآنسمت جلو آهسته بود.  

  5کردند ]...[ تنفس پیدا می  سختی فرصتبه

 
155 - 186جا، صص همان -14    

187 - 216جا، صص همان -15    

 16- Gurnah (2021), p 98  

 17- Ibid, p 205 

ای که افسر آلمانی پس از مرگ  گیزنده ای از  در گوشه   
به را  گماشتهحمزه  دلیل    انتخاب  عنوان  است،  کرده 

تو را انتخاب کردم برای   گوید: »او می  اش را بهانتخاب
ترسی؟ که ظاهر تو را دوست داشتم. ]...[ از من میاین

من دوست دارم مردم از من بترسند. این من را قوی 
  6«.کندمی
انگار همهدر تکه    های اخالق  ی نظریه هایی که خواندیم 

شوند؛ مغلوب خشم و هراس و آرزوی به خاک  مغلوب می
ی عمل  گانی که نه به نتیجهشدهگم افتادن دیگری؛ مغلوب

می سنگینیخویش  نه  وظیفهاندیشند،  بر  ی  انسانی  ای 
جویند.  میکنند، نه  فضیلتی  های خویش احساس میشانه

اسلحه  یوغ  زیر  که  است  چشمی  هست  ی هرچه 
پیروزی آرزوی  در  دیگری  گِ  ،استعمارگران  نعش  رد 

 چرخد.می
مرگ    گیزندهدر      از  ارزیابیپس  نه  معیار  اخالقی  ی 

ی نیک،  پیروی از اراده    سنجش میزان درد و شادی است، نه
انگیزه ارزش نه  که  واال؛  بههای  چنان  اخالقی  خاک  های 

ی ؛ که تاریکیها پیدا نیستای از آن هیچ سایهاند که فتادها
 های اخالق را تیره کرده است. ی پنجرهقدرت همه

 کوتاهی بخوانیم. ی آ. ژ. گریماس را بهنظریه    
 
9 
گریماس   ژ.  آ.  روایت  در    7به  داستانی  متن  یک  عناصرِ 

دیگر، از شش عنصر سه تقابل دوتایی  نشینی در کنار یکهم
مقابل  می در  فرستنده  مفعول؛  درمقابل  فاعل  سازند: 

یاریدریافت نیروهای  نیروهای  کننده؛  مقابل  در  دهنده 
 بازدارنده.  

ی میان فاعل  چون رابطه ی میان فاعل و مفعول همرابطه   
ا مفعول  و  رابطهاسمی  مانند  است؛  واژه سمی  ی  ی 

ی در جمله   «ی یک درختسایه»و عبارت    «گانزدهآفتاب»
   «ی یک درخت بودند.وجوی سایهگان در جستزدهآفتاب»

ی چون رابطه کننده همی میان فرستنده و دریافترابطه   
ی اسمی است؛ مانند  واسطه میان فاعل اسمی و مفعول به

واژهرابطه  دو  جمله  «پژوهشگر»و    «دارتابک»ی  ی  ی در 
 «دهد.دار کتاب مورد نظر را به پژوهشگر میکتاب»

 18- Ibid, p 114 

19- Ibid, p 86 
7- Algirdas Julien Greimas  
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رابطه    یاریدر  نیروهای  مخالف،  ی  نیروهای  با  دهنده 
یاری به  نیروهای  را  فاعل  می  سمتدهنده  رانند.  مفعول 

مفعول مانع    سمتنیروهای مخالف در برابر حرکت فاعل به  
می جملهایجاد  در  نجات »ی  کنند.  قایق  یاری  یک  ی  به 

، عبارت  «غریقی آمد که اسیر امواج سنگین دریا شده بود
نجات»یک   یاری  «قایق  واژهنیروی  است؛  ی  دهنده 

 نیروی مخالف.  «غریقی»

دوتایی    سه  تقابل  در  بتوان  شاید  را  عنصر  این شش  ی 
سپاری در  کنش تعریف کرد: حرکت به سوی یک مقصد، ره

ر که  نیروهایی  میهمسیر،  یاری  را  او  رو  مانع  یا  کنند 
  1شوند. می

ی ی نظریهرا در آینه پس از مرگ  گیزندهاز    ی هایتکه   
 کوتاهی بخوانیم.آ. ژ. گریماس به

 
10 
از نبرد سپاه آلمان    پس از مرگ  گیزندهای از  در گوشه 

در حالی  خوانیم: »ی جنگ، چنین میبا دشمن در جبهه
که سپاه آلمان سربازان و باربران را در نبرد از دست  

وار و سرسختانه به داد، افسران با لجاجتی دیوانهمی
  2« دادند.مبارزه ادامه می

های  از آخرین هفته  پس از مرگ گیزنده ای از  در گوشه 
می چنین  »جنگ،  یک هفتهخوانیم:  جنگ  آخر  های 

گریختند و خود را از ها میکابوس بود؛ زمانی که آن
نشینی به  کردند. در عقبگان پنهان میکنندهتعقیب

ها نیروهای بریتانیایی و متفقین را سمت جنوب، آن
  ۳«تا روووما دنبال خود کشاندند. 

گوشه    از  در  مرگ  گی ندهزای  از  از    ییک   نگاه  پس 
به چشم خوانیم: »را میداران آلمانی به مردم محلی  درجه 
ها با خشمی ها وحشی بودند. و او در مورد آناو آن

در مقابل دشمنان بریتانیایی نشان داده   چهبیش از آن
  4« گفت.بود، سخن می

هایی که خواندیم انگار تنها سرشت جنگ جاری  در تکه   
در جست فاعل  انگار  جنگ  سرشت  برمبنای  وجوی است. 

اندازد؛ چه تنها به بهای  تأخیر میمرگ خویش را به   ،مفعول
کننده دست  گی ممکن است. انگار دریافتمرگ دیگری زنده

 
ی ادبی از  (، درآمدی تاریخی بر نظریه1۳85هارلند، ریچارد. ) -21 

ی شیراز: علی معصومی، شاپور جورکش،   افالتون تا بارت، گروه ترجمه

   ۳60  – ۳68تهران، صص 

به را  دراز جست خویش  نجاتی  یا  درمان  مرهم،  وجوی 
قرعهمی تنها  که  برندهکند  قدرت  تعیین گانی  را  اش 
یاریمی نیروهای  انگار  در  کند.  مخالف  نیروهای  و  دهنده 

با   به سوی مرگ  و  دیگر خویش  یکتبانی  تنها  را  دیگری 
 رانند. می
در آن جاری است،    پس از مرگ  گیزندهدر جهانی که    

حرکت به سوی یک مقصد، حرکت به سوی مرگ یا زخم و  
سپاری در مسیر مرگ  سپاری در مسیر، رهتنهایی است. ره

کنند  رو را یاری مییا زخم و تنهایی است. نیروهایی که ره
ما مییا  او  تقسیم  نع  تنهایی  و  زخم  یا  مرگ  جز  شوند، 
 کنند. نمی

 را بخوانیم. پس از مرگ  گیزندهی پایانی یتکه  
 
11  

پایان زنده   را  الیاسدایی  ی  گیالیاس برای پدر و مادرش 
می شرح  »چنین  کار دهد:  اردوگاه  به  الیاس  دایی 

زاکسنهاوزن، خارج از برلین، فرستاده شد،   یاجباری
زنده پسر  تنها  را و  او  داوطلبانه   ]...[ پائول  اش، 

راهی کرد. ]...[ دایی الیاس و پسرش، پائول، هردو هم
سال   مورد   1942در  در  مردند.  زاکسنهاوزن  در 

الیاس سندی در دست نیست، چرایی ی مرگ دایی 
 فرار، تیر خورد.   اما ]...[ پسرش ]...[ هنگام تالش برای

قدر دوست داشت که  دایی الیاس را آن  کسی   ]...[    
راهی او را تا مرگی قطعی در اردوگاه کار اجباری هم

  5«ماند.نکرد تا تنها  
ی  هر مرهم تنهاییانگار مِ  پس از مرگ   گیزندهدر پایان     

خونین اند.    و تنهایی  یا زخم  کسانی است که از هجوم مرگ
الیاس زخم به مرهمی    همیشه سوزان  انگار  را  یک دوران 

هرچند که بهای این مرهم نیز مرگ است.    ؛ بندد یاب میکم
 ی دیگری نیز مرگ است.  بهای رفع  تنهایی

در    آن    که  را  مرگ   گیزندهچه  از  خواندیم،    پس 
 کوتاهی مکرر کنیم. به

 
12 

2- Gurnah (2021), p91    

 3- Ibid, p 111   
4- Ibid, p 93   
5- Ibid, p 275 
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روایت جنگ و استعمار است؛ روایت    پس از مرگ   گیزنده 
ی و تحقیر حقانیت  گیهایی که به سالح مرگ و درندهقدرت

کنند؛ روایت قربانیانی که گاه برای زنده  خویش را شلیک می 
ی جسم و جان خویش را در راه قدرت مسلط به  ماندن همه

  گاه برای زنده  ،گیرندگذارند، گاه مورد تجاوز قرار میحراج می 
 درند.  دیگر را مییک  ماندن

 
بار حاکم  ی قدرتی خونتاریکی  پس از مرگ   گیزندهدر     

هراس ندارد.  پناهی  نیکی  شباهتاست.  نیازها  و  ها  ها 
ی اخالق تاریک است. در مسیر و مقصد جز  اند. پنجرهساخته 

 کنند. مرگ یا زخم و تنهایی تقسیم نمی
    

به یک سرباز ر  از شع  هاییخطرا در  پس از مرگ    گیزنده 
سروده1940ی سال  وظیفه بخوانیم؛،  نیز  رید،  هربرت    ی، 

اول شرکت کرده است، ی  سخن سربازی که در جنگ جهانی
 ی دوم درگیر است.خطاب به سربازی که در جنگ جهانی

 
13 
 ]...[ 

 روی؛ در باران و گِل/ ]...[ جا رفتیم که تو میما آن
 ]...[ 

 گونه که تو خواهی جنگید همانما جنگیدیم؛  

 ]...[ 

 
1- https://allpoetry.com/To-A-Conscript-Of-1940  

مان  ما همان چیزی را دادیم که تو خواهی داد؛ مغز و خون
  را

 ]...[ 
 گشتیم بازاما جهان کهن بازسازی شد و ما 

 دیرین ستیزگیر و کارگاه و به دشت دل

 
 ی ما شکست ما بودپیروزی ]...[ 

 ]...[1 

ها از  صدای شلیک شکست  پس از مرگ  گیزندهرمان     
 است. سنگرهای تاریکی

 

 1401ماه مرداد

  2022 آگوست
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 کوشیار پارسی 

 
 ؟ بترسیماز جیمز جویس را چ
همه چیزی در سخن   جیمز جویس و خیالِ  یولسیزبا  

 است

آغاز    'ی هنرمند در جوانی چهره' در  پاورقی  به صورت 

چاپ لندن   1اگوییست ی  جنگ نخست جهانی و در نشریه

. (1922)اولیس/  یولسیزچهار سال بعد، رمان  و    منتشر شد

اند.  ی بیستم داشته هر دو رمان تاثیر بسیار بر ادبیات سده

داستان   درحال  1914) ها  دوبلینی مجموعه  رمانِ  و   )

( خیلی زود به میدانی راه یافته  1916)  '...چهره'نوشتن ِ  

دارد.   نام  جهان  ادبیات ِ  که  شدند  پذیرفته    یولسیز و 

 ( به 19۳9)  2ها داری فینگنشب زنده ( و  1922)اولیس/

تجربه مثابه جنبش ِ  ی محصول  زبانی ِ  شناخته    'مدرن'ی 

یولسیز نامند.  می  'خوانسخت'اند که هنوز هم آن را  شده

ای  هر نویسندهنماید.  ی معمولی نفوذناپذیر میبرای خواننده 

هنوز هم با تاثیر بی چون و چرای این دو کتاب سر و کار  

برجس آنتونی  که حضور ِ   ۳دارد.  بود  گفته  بارها  نویسنده 

ش بوده و زمان نوشتن ِ  گیمانع ِ خالقیت ِ نویسنده  یولسیز

شانه دارد    باالیکرده که جیمز جویس از  کار احساس می

 کند.  اش مینگاه

 
1  EgoistThe  
2Finnegans Wake   

شود که جویس تبدیل به صنعت شده است، زیرا گفته می 

گونه میکارش  ایجاد  خواننده  برای  روانی  مانع  کند.  ای 

را  تا همه  است  تولید کرده  جویس هزاران کتاب  صنعت ِ 

ها، خواندن جویس ناممکن  ی آنقانع کند که بدون ِ مطالعه

شاید چنین    هاداری فینگنشب زنده است.  برای خواندن  

داوری برای کارهای دیگر هیچ درست باشد، اما چنین پیش

 نیست. 

دلییادمانه   یولسیز به  اما  است،  جویس  ادبی ِ  ل  ی 

های کتاب حضور دارد بی که  ها در بیشتر قفسهداوریپیش

مایگان روزمره و  ناعادالنه است. هم دستاین  خوانده شود.  

شوخی چهلهم  اگر  کتاب  خاص ِ  پیش    پنجاه   های  سال 

ی  نمود، اکنون جزیی از کار نویسندهبرای خواننده غریب می

آید. جریان سیال ذهن که جویس یکی  مدرن به شمار می

از نخستین نویسندگانی است که آن را به کار گرفته، اکنون  

نمی جلب  چندانی  توجه  که  است  روایتی  کند.  شگرد ِ 

ی خود شگردهایی که جویس به کار گرفت شاید در زمانه

اند  قدر به کار گرفتهاو نو بود، اما نویسندگان پس از او آن

 ده است.  شکه خواندن جویس آسان 

 انقالب زبان 

پندار نوگرایی دست نایافتنی بودن ِ  جویس برای برداشتن ِ  

کرده نقل  او  از  نکرد.  که  کاری  ساده    یولسیزاند  رمان  را 

که شگرد  دانسته، با پذیرش اینی معمولی میبرای خواننده

ب نیز  است:  هادبی  بسته  از خواسته   کار  بنویسم  کتابی  ام 

ت، هر کدام  ی متفاوهجده منظر و به همان اندازه نیز شیوه 

رو چه کسی  ام، و از ایننیز ناآشنا و ناشناخته برای همکاران

 گمراه نخواهد شد؟   

رو بود که از دوستی خواست تا شرحی بر آن  شاید از این

گون، منتقدان های گونهبنویسد. این شرح دقیق با برداشت

ش سه رساله در شرح کارش را قانع نکرد. در زمان زندگی

اما دیدگاه ناقدان برجا ماند که    ،نتشر شدم  یولسیزرمان  

 است.  بحرانِ  روایت  این کتاب دچار 

در کار جیمز جویس به شکل فراگیرتر و نافذتر از کار هر  

روبروییم.  نویسنده زبان  انقالب  با  دیگری     یولسیز در   ی 

3Anthony Burgess   
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نسبی شده و جایی که واژه و نحو باید با مفعول در  ،مفعول

گری شده است.  اژه قربانی ِ نسبیی وهم تنیده باشند، همه

چنین برداشتی سبب ِ دوری گزیدن خواننده از رمان شده  

   یولسیز است. و غریب نیست که شمار زیادی از خوانندگان  

را کاری تجربی بدانند که در آن دنبال کردن روایت ناممکن  

نقد ادبی ِ نادرست، سبب دور کردن شمار زیادی  اما  است.  

 ده است.  شعل از خوانندگان بالف

 شگردهای نوی ادبی

تاکید بر نفوذناپذیر بودن کار جویس چنان    ی بسیار،هاسال

ی جویس نامهکتاب زندگی  1سلطه داشت که ریچارد المان 

ما  'را با این جمله آغاز کرد:    (1959منتشر شده به سال  )

توانیم معاصر  هنوز درگیر این هستیم که بیاموزیم چگونه می

جویس  'توانیم او را بفهمیم.جویس بشویم و چگونه می

روایت  'واقعیت' اما   و  کرده  متن  به  تبدیل  نظر  را  از  اش 

جغرافیایی محدود است به مرکز شهر دوبلین. گرچه هنوز 

که این تنها شگرد کار است. شگردی    ها بر این نظرند خیلی

گویی است و منظور کاربرد بخشی  که مجاز مرسل یا بخش

ی جهان. این  ی نمادی از مجموعه از منظور است به مثابه

سابقه نگارگری  هنر  در  شعبدهشگرد  اما  دارد،  دیرین    ای 

هاش پیش از او در ادبیات سابقه  مایهبازی جویس با دست

اش زندگی روزمره را گزید  رای روایت نداشته است. جویس ب

هاش شهروندان حی و حاضری بودند که زندگی  و شخصیت 

چندان پرهیجانی نداشتند. در کنار آن به کاربرد زبان ویژه  

 های ادبی بیشترین توجه را داشته است. و آرایه 

پیش  ایدب به  بدون  بیندازیم  نگاهی  برای یولسیزداوری   .

باید نخست همهاین پنجاه سال صنعت ِ  کار  ی محصوالت 

کنار بگذاریم و تنها توجه انتقادی داشته باشیم را  جویس  

به چند دیدگاه ناقدان ِ کار پیش از دوران صنعت ِ جویس.  

راه برای مطالعات بعدی    'داوریبدون پیش'آنان بودند که  

 باز کردند. 

 

 
1Richard Ellmann   
 & John M. Murry - ‘Nation-جان. م. موری  2

Athenaeum’، 4-22 ، 1922 

 مدرنیست تیزبین 

فوریه  در    یولسیز وقتی   زادروز چهل سالگی  1922دوم   ،

ی سپید منتشر شد،  جیمز جویس با جلد آبی رنگ و نوشته 

مثل بمب صدا کرد. بسیاری ناقدان به دلیل غیراخالقی و  

مسیحیت بودن به آن حمله کردند. در آمریکا و انگلیس    ضد

بهانه به  را  هرزهکتاب  تا    ضالهنگاری  ی  که  کردند  اعالم 

یادهه ادامه  سی  از ی  انباشته  کتابی  را  آن  دیگران  فت. 

بندهای بی ربط دانستند که خیلی زود خواننده را خسته 

 :و قطور است کرد. و بسیار هم پرگومی

تالشی فراانسانی کرده تا ]در یولسیز[ خود را   آقای جویس'

تیزبین  خالی کند. ]...[  هر فکری که به ذهن مدرنیست 

نهان است. ]...[ یولسیز برسد با سیاهی غلیظ در این کتاب پ 

قدر  ساختار دارد، ساختاری هوشمندانه، اما این ساختار آن

و کافی هم    قوی نیست که بتواند بار سنگین را تاب بیاورد

از قربانی شدن آقای جویس در آشفتگی ِ خود   نیست که 

   2' گیری کند.پیش

 

تی.اس. الیوت ، ازرا پاوند و  ۳پس از داوری ِ مثبت والری الربو

ورق برگشت. جویس برای دفاع از خود علیه نظر ناقدان که  

3  Valery Larbaud 
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خواندند، از ناقدی خواست که شرحی  اش را آشفته میکتاب

کتاب  استوار  ساختار  از  دفاع  برای  استوارت  بنویسد  اش. 

اش را که به یاری جویس  نوشته   19۳0به سال    1جیلبرت 

پژوهشی اشاره  ی  تهیه کرده بود، چاپ کرد. در این نوشته 

استفاده  نوشتن  زمان  به  نموداری که جویس  به  بود  شده 

ی ی تطبیقی دربرگیرندهکرده بود. هر فصل نیز کنار مقایسه

 ی دانش، هنر، رنگ یا نماد.  ای بود دربارهنکته

ویلسون مهم    2ادموند  کتاب  آکسلدر  (  19۳1)  ۳کاخ 

ای شد  یولسیز ِ جویس را ستوده است. اما ستایش او بهانه

ناقدان.   شکل 'برای  به  آن  روی  که  است  کاری  یولسیز 

همه و  شده  فکر  جزییاتمنطقی  هر  ی  است:  مستند  اش 

نظامروی درستی  به  میدادی  خوب  ما  و  است  دانیم  مند 

خریدند، چه قدر برای پوشیدند، چه میها چه میشخصیت 

می چه  آن  بودند،  کجا  روز  مختلف  ساعات  در  پرداختند، 

چه    1904جون    16ی  خواندند، و در روزنامهی میهای ترانه 

 ' اند.خبری خوانده

انگشت   جزییات  بر  بسیار  تاکید  همین  بر  دیگر  ناقدان 

شمار و جزییات ناچیز در های بیگذاشتند. چه اندازه اسم

آمده اینکتاب  از  نویسنده اند.  بدانیم  که  نیست  غریب  رو 

خست جویس را  کوشیده تا کتابی فراگیر بنویسد. در نگاه ن

به  نویسنده پرداختن  دلیل  به  اما  خواندند،  ناتورالیست  ی 

جزییاتی که در ساختار روایت نقش مهم دارند، او را نمادگرا  

این ردهنامیدند.  کردن    گونه  گمراه  سبب  هم  بندی 

 ی او شد.  خواننده

 تصویر کامل از دوبلین 

  اما تنها ناقدان مسئول چنین سوء برداشتی نیستند. خود

، وقتی هنوز نوشتن 1918جویس نیز در آن سهیم بود. سال  

 
1Stuart Gilbert   
2Edmund Wilson   

3
Axel's Castle: een studie van de 

fantasierijke literatuur van 1870-1930     

ی کتاب  گرایانهی واقعیولسیز به پایان نرسیده بود، به جنبه 

نوشت:   نگارگرش  دوست  بوجن،  فرانک  به  و  کرده  اشاره 

خواهم ]...[ تصویر کاملی از دوبلین بیافرینم، شهری که می'

کتاب من  ناگهان در روزی از روی زمین ناپدید شده و در  

  '.4شود بازسازی می

از  توانست خواسته این می ی جویس باشد، اما دوبلین اگر 

توانست نقشی  نمییولسیز  روی زمین ناپدید هم شده بود،  

های زیادی در کتاب آمده  در بازسازی آن داشته باشد. نام

خیابان دقیق  شرح  از  اما  نشانی  است،  کمتر  بناها  و  ها 

ه از منظر یکی از باشندگان شهر در  یابیم، زیرا نویسندمی

شناسند و تنها  سخن است. باشندگان هم شهر را خوب می

ای کافی است. و جویس تنها به بخش کوچکی از شهر اشاره

 دوبلین پرداخته است.   

توجه به سنت براش مشکل جیمز جویس می گفت بدون 

با   اما  کند،  بیان  انگلیسی  زبان  به  را  منظورش  که  است 

خود را از سنت جدا کرد و زبان را از درون ویران  یولسیز  

 کرد.

  - لئوپولد بلوم  - دهد. مردی  در یولسیز چیز زیادی روی نمی

، در ساعتی از صبح در -استفن ددالوس   -و شاعری جوان  

یک به  دوبلین  در  زدن  قدم  برمیحال  با هم  دیگر  خورند، 

رود. استفن  نوشند و هر کدام به راه خود میفنجانی قهوه می

رود به بستر و کنار همسرش  ورد؛ بلوم میدوباره به شهر می

می تجربه مولی  فکر  به  هنوز  که  ظهر خوابد  از  بعد  آن  ی 

 اش است. همین.  ماجراجوایانه با معشوق 

می روی  جویس  زبان  در  قرار کنش  سایه  در  باقی  دهد، 

گرفته است. زبان در یولسیز شخصیت اصلی است. جویس 

رده که پیشتر در زبان انگلیسی سابقه نداشته است.  کاری ک

شناسانه، به پویایی ِ مدام  با تردستی زبان را با نرمای زبان

4  James Joyce and the  Frank Budgen,
Making of ‘Ulysses’ and Other Writings 
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ام  کشف کرده'دارد. با اغراق به ساموئل بکت گفته بود:  وامی

بکنم.که هر کاری می زبان  با  بود:    'توانم  بدون  'نیز گفته 

  ' یسی بیان کنم.توانم منظورم را به انگلتوجه به سنت نمی

شود، زبان را از درون ویران  از سنت جدا می  یولسیز اما در  

ی سیاسی  سازد. این کار جنبه ی خود میکرده و به شیوه

اند به زبانی  ها محکوم شدهایرلندی'هم داشت. گفته بود که  

استفن ددالوس در    'سخن بگویند که از آن خودشان نیست.

خودزندگی ی  درباره  د در جوانیچهره هنرمننامه  رمان 

انگلیسی که با او گفتگو دارد، می زبانی  'گوید:  استاد زبان 

   ' زنیم، پیشتر زبان اوست و نه من.که با هم حرف می

بریتانیایی کار  از  انتقام  به  در  ایرلندی،  زبان  نابودی  در  ها 

دانم وقتی  نمی' نوشت: 1ش هاریت شاو ویورناظر امور مالی

انجام برسانم، زبان ِ کار چه خواهد بود، اما حاال که  کار را به  

 ' ام، تا آخرش پیش خواهم رفت.اعالن جنگ کرده

در محدودیتهمه  یولسیز   جویس  میان  ی  معمول  های 

ها را از هم  گذارد، جملهگویی را کنار میگفتگو، شرح و تک

سازد، با نگاه ِ طنز به  های نو میپاشد، واژگان و ترکیبمی

های  آورد. جیبای ادبی، خیابان را به درون ِ زبان میهسبک 

از تکه بود  پر  به زمان قدم    جویس همیشه  کاغذهایی که 

هاش را بر آن نوشته بود. هر بخشی از  زدن در شهر، شنیده

ی تی.اس. الیوت ی خود دارد یا به گفته سبک ویژه  یولسیز

این  'ضد سبک' از  هجده  دربرگیرنده  یولسیزرو  است.  ی 

ی ای ادامهاند و گونهها هنوز آرامرمان است. نخستین بخش

رود، شور تر می، اما هرچه پیشچهره هنرمند در جوانی

 گیرد. گری در آن اوج میتجربه 

 
1Harriet Shaw Weaver   
2Aeolus     
3The Freeman’s Journal    
4  Sirens 

تحریریه 2' آیولوس' در  هفتم،  بخش  فریمان،  روزنامه    ۳ی 

است: می شده  نوشته  نگاری  روزنامه  سبک  به  و  گذرد 

 ای جنجالی. هبندهای کوتاه با عنوان

 تونی!تو می

ی استفن. گفت  سردبیر با هیجان دست گذاشت رو شانه'

خوام یه چیزی برام بنویسی. یه چیز تند و تیز. تو  که می

 ' بینم.ت میتونی. تو چهرهمی

های ثابت  گروهی از مشتری  -  '4ها سیرن'در بخش یازدهم،  

ی خود ِ جویس  کنند. شیوه، کنسرت بداهه اجرا می-میخانه

ی  اودیسهها در  ی سیرن در برداشت از موسیقی ِ فریبنده

است.  داده  شکل  بخش  این  سبک ِ  به  موسیقی  هومر. 

درآمد و پرداخت ِ زبان  دارد با پیش  5ساختاری چون فوگ 

نی ِ ملودی و هارمونی و ریتم.  به شکل ترانه با تکرار، دگرگو

 زبان شده است خود ِ موسیقی.  

گویاست:   بسیار  بکت  ساموئل  معروف  او نوشته 'شرح  ی 

استدرباره چیز  همان  خود ِ  نیست،  چیزی  را 'ی  این   .

زندهی  درباره فینگنشب  درباره  هاداری  اما  ی  نوشته، 

مییولسیز   صدق  می'کند.  هم  خواب  از  نویسد،  وقتی 

میواژگان   خواب  واژگان  به  بگوید،  که  رقص  از  روند، 

 ' رقصند.می

بی  یولسیزسبک ِ   شکلی  به  و  محتواست  راه  خود ِ  نظیر 

ها. خودآگاهی بلوم با  گشاید به زندگی درونی ِ شخصیتمی

شود تا نشان دهد که  های کوتاه و مقطع نقش زده میجمله 

یر.  پذکند و چگونه: سریع، جاندار و انعطافبه چه فکر می

پیچیده استفن  با فکرهای  فلسفه  تاثیر  تحت  ترند. 

آفریننده مثل  درست  ادبی.  چیز گفتاوردهای  همه  اش 

،  6داول برد. زبان گرتی مکخواند و هیچ چیز از یاد نمیمی

5  Fugue براساس یک درونمایه. به معنای  ، دو یا چند صدا
 ناپایدار نیز هست. 

6  Gerty McDowell 
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ی آبکی  های عاشقانهی بلوم درست مثل زبان کتاب1نوزیکا

 خواند. است که می

در   دوبلینی  ر  یولسیزهر  خود  خاص  به  صدای  دارد،  ا 

زند. حتا حیوانات اندیشد و حرف میی فردی خود میشیوه 

ی بلوم مثل زنند. گربهی خود حرف میو ابزار نیز به شیوه

یا    'مرکگناو'،  ' مکگناو' گوید  می  ' میاو'ها  به جایباقی گربه

 ی خود دارند.! آبشار و مطبوعات هم صدای ویژه'2مرکرگناو '

زبان انگلیسی را به  'جویس در نامه به دوستی نوشته است  

بازمی نابود نمیآنان  برای همیشه  را  کار    'کنم.گردانم. آن 

هم اعالن جنگ است و هم ابراز    یولسیززبانی ِ جویس در  

 عشق به زبان. 

 بیرون شدن خدا از دوبلین 

کتاب   انتشار  از  پس  کوتاه  زمانی  عصبانی،  ناقدان  از  یکی 

از کفرگویی وحشت'نوشت که   و  یولسیز آکنده است  ناک 

درباره مسیح.  مهوع  مقدس  نام  علیه  و  مسیحی  ایمان  ی 

جشن  یادآور  که  شیطانکفرگویی  جادوی های  و  پرستان 

 'سیاه است.

به سخره گرفته شده که در ایرلند ِ    یولسیزمسیحیت در  

را   آن  ناقدان  بسیاری  نیست.  پذیرفته  کفرگویی  'کاتولیک 

جویس نه تنها 'نامیدند. یکی از آنان نوشت که    'نابخشودنی

القدس پرداخته، که آن را تبلیغ  به شرح گناهان علیه روح

  ' کند.هم می

اغراق  امروز  شاید  واکنشی  تردید  چنین  اما  بنماید،  آمیز 

رمان   اصلی  شخصیت  دو  که  و   –نیست  ددالوس  استفن 

هودی  خداناباور سرسختی هستند. پدر بلوم ی  –لئوپولد بلوم  

آورند.  جا میهای دیگر هم نام ِ خدا را جا و بیبود. دوبلینی

 ها.  ها در میخانهمثل بدمست

 
1  Nausicaa 
2  Mkgnao ،Mrkgnao  ،Mrkrgnao 
3  Phantasmagoria 

خیاالت صحنه  در  می  ۳رمان  اوج  به  سیاه  رسد.  جادوی 

می رفت' گوید  مولیگان  خواهم  شیطان  محراب  در  '4به   ،

فطیر مقدس خون حالی نان  بر سر دست گرفته که  چکان 

گویی مولی بلوم که با هیجان از خیال ِ همبستر است و تک

 گوید.  شدن با کشیش می

در   دوسالگی   –  1904جویس  و  بیست  دوست    - در  به 

شش سال پیش کلیسای کاتولیک  'نوشت که    5دخترش نورا 

را ترک کردم، زیرا از ته دل از آن نفرت دارم و با هر چیزی 

  'کنم، سر ِ جنگ با آن دارم.نویسم و هر کاری که میکه می

به دلیل نفرت از کلیسا نخواست که با نورا ازدواج کند. در  

به خاطر مسایل مالیاتی با هم ازدواج کردند. اجازه    19۳1

شان تعمید بگیرند و زمانی که جویس در  رزندانندادند تا ف

می آیا  که  پرسید  نورا  از  کشیش  بود،  مرگ  خواهد  بستر 

توانم این بال را  نه، نمی'براش دعا بخواند که نورا پاسخ داد  

 'سرش بیاورم.

رابطه اما  جویس شاید  از کلیسا داشت،  نفرت  با  ای همراه 

ضدیت خود را با  سو  توان رابطه نامید. از یکاین را میهم

کرد و ثروت کلیسا را نفرت انگیز  کلیسای کاتولیک بیان می

نامید. در نامه به  می  'خرافات و بت پرستی'و مراسم آن را  

ای که ای پیر است. سلیطه کلیسا جنده'دوستی نوشته است  

همه   اختیار  در  را  خودش  موسیقی  و  گل  سرود،  عطر،  با 

زیبایی ک  'گذاردمی از سوی دیگر  را میو  به لیسا  ستود و 

به دلیل زیباشناسی و نه  'گفت  رفت. میمراسم مذهبی می

در پاسخ این پرسش که چه زمانی کلیسا را کنار    'مذهبی.

 ' تواند بگوید.این را تنها کلیسا می'گذاشته است، گفت 

ی کاتولیکی رفته بود،  ها به مدرسه جویس مثل اکثر ایرلندی

انده بود و آشنایی عمیقی با  در دانشگاه کاتولیکی درس خو

ی زندگی به  های کلیسا و کتاب مقدس داشت. همهآموزه 

4  Introibo ad altare diaboli 
5  Nora Barnacle 
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عالقمندی    1تاریخ کلیسا و قدیسانی چون توماس اکویناس

 نشان داده بود. 

جویس با    یولسیزی او ریشه داشت. رمان  دین در اندیشه

از همه است  آکنده  کافر،  واعظ ِ  شکل  به  کفرگویی  ی 

دینی. شخایده بحثصیت های  میهاش  کنند  های طوالنی 

ها و خداناباوری. کتاب پر  های مرتد، قدیسی اسقفدرباره

شخصیت  بسیاری  از  کشیشاست  که  شرح ها  که  گو  اند؛ 

مثبتی از آنان به دست داده نشده. یکی از ناقدان او نوشته  

تواند  تنها کسی که زمانی کاتولیک بوده است می'است که  

ی خدا، هفت آیین و علیه  و زهرآلود درباره  وارگونه ابلیساین

 'مریم باکره بنویسد.

دربارهدهه که  یا  هاست  کلیسا  علیه  جویس  شورش  ی 

نوشته  ایمان  از  او  الیوت  اند و میستایش  نویسند. تی.اس. 

در ادبیات،    'کفرگویی دست اول'زمانی گله کرده بود از نبود  

جوشید. از نگاه  زیرا از دید او این کار تنها از ایمان واقعی می

 .  2بسیاری، کفرگویی وابسته است به ایمان

می فکر  دینی  مفاهیم  به  تردید  بی  دوست  جویس  کرد. 

با   شباهتی  گرچه  کند،  مقایسه  مسیح  با  را  خود  داشت 

همسایهشمایل خانم  ندارد.  مسیح  از  ساخته  در های  اش 

های  ی نزدیکینامید. او شیفته می  ۳' آقای ابلیس'وریخ او را  ز

رمان   پایان  در  بود.  مسیح  شخصیت  با  هنرمند 

زمان    'ی هنرمند در جوانیچهره'نامه  خودزندگی به  و 

با خدا   را  از کلیسا، هنرمند  استفن ددالوس  فاصله گرفتن 

می نامهمقایسه  در  است  کند.  نوشته  برادرش  به  فکر  'ای 

   'ی کار من شبیه آیین عشای ربانی باشد؟کننمی

عزیزترینم، تو 'نوشته است    1909در نامه به نورا در سال  

برم... وقتی  آلود به کار نمیدانی که من هرگز زبان گناهمی

 
1  Thomas Aquinas     
عشق را با کافری خویشی ب و د / کافر خود مغز   درویشی ب و د.   2

 عطار نیشابوری 
3Herr Satan  

زنند،  آلود میهای زشت یا شهوتهای دور و برم حرفآدم

 ' توانم بخندم.نمی

  'ضاله'آلود  گناهبه دلیل زبان    یولسیزچند سال بعد، رمان 

های ادبی چاپ  نامهها را که در گاهاعالم شد. برخی بخش

شده بود، همراه با خود کتاب به کوره انداختند. خود جویس 

تا زودتر از برزخ    'روی زمین سوزانده شود'آمد  هم بدش نمی

 بگذرد. 

شود،  ( خوانده می4گرا اکنون خاص و رازآلود )باطن  یولسیز

شار، کتابی کثیف و غیراخالقی خوانده شد.  اما به زمان انت

 به همین دلیل نیز شهرت جهانی یافت.  

دولت تنها  که  اما  نبودند  مبتذل    یولسیزمندان  را 

را  می آن  جویس  آوانگارد  همکاران  از  بسیاری  خواندند. 

دانستند. ویرجینیا وولف چنان شوکه شده بود که  کثیف می

به دوستی نتوانسته  شد و در نامهبه زمان خواندن سرخ می

را بر کاغذ بیاورد و    'گوز'و    'شاش'بود برخی واژگان چون  

اختصاری عالمت  یا  نقطه  سه  حتا    5از  بود.  کرده  استفاده 

اش دلیل شکایت  'معشوق لیدی چاترلی'دی.اچ. الورنس که  

را خیلی    'تخم'و    ' کس'،  'گاییدن'از او بود و واژگانی چون  

بیشتر از جویس به کار برده بود )دادستان در دادخواست  

آن نوشت:  تعداد  همسرش  به  نامه  در  بود(،  شمرده  را  ها 

کثیف' بخش  و  آخرین  کثیف  نهایت  به  متنی  است.  ترین 

گویم،  غیرقابل تحمل که زمانی نوشته شده است. جدی می

 'فریدا. حیوانی است.

نظر  یولسیز از  انتشار،  زمان  منتقدان   به  بسیاری 

خیابان  نامهدانش درد  به  که  بود  زشت  واژگان  و  ناسزا  ی 

دوبلین  می در  ادبیات.  نه  و  رکیک   1904خورد  را  آن 

ساخته می واژگان  آن  یر  باید  را خواندند.  جویس  خود  ی 

4esoterism 
5P’s’  
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زبان  به  که  نیستند افزود  ترجمه  قابل  دیگر  های 

(sowcunt, bumgut …. .) 

ی  ی آغاز سدهی خوانندههاش براصراحت جویس در شرح 

می دریا  در  ددالوس  استفن  بود.  آزارنده  و  بیستم  شاشد 

میبی بینی  در  انگشت  هنگام  شرمانه  بلوم  لئوپولد  کند. 

 خواند.    ریدن، دارد مجله می

های خصوصی حتا خوانندگانی  این صراحت جویس در شرح 

آزار می نیز  را  پاوند  ازرا  را چون  پاوند که جویس  ازرا   داد. 

بود که آن صحنه   'کشف' او توصیه کرده  به  بود،  ی کرده 

اش بلوم را حذف کند، اما جویس  ریدن شخصیت مورد عالقه

سال   نشد.  ناشر    1905حاضر  که    هادوبلینیبه  نوشت 

هرچه هم آزارنده،   'توانم بدون آزاردادن مردم بنویسم.نمی'

 هاش نبود.  به هیچ وجه حاضر به تغییر و تعدیل نوشته 

کتاب می هفده ساله  خوانیم که گرتی مکجایی در  داول 

دهد و او جلق  اش را به بلوم نشان میی شورت ران و لبه

آمریکا  زند. صحنهمی در  کتاب  ممنوع شدن  که سبب  ای 

بیند  اش بلوم را دختری میدر خیال ِ مستانه  1شد. سیرسه

را با آواز باریتون او  2خانه بال کوهنکه خانم رییس روسپی

 گذارد.   به فروش می

ام نخستین کتاب در تاریخ ادبیات است  به گمان  یولسیز

 که به شرح کامش تراجنسیتی پرداخته است. 

پرده بدون  تک جویس  در  است.  نوشته  تنانگی  از  پوشی 

او در بستر دراز کشیده و هنوز در خیال    ،گویی مولی بلوم

زبان شاید    اش در بعد از ظهر است. کامش بی پروا با معشوق 

گویی  پروا نباشد، اما لحن به کار رفته در این تک چندان بی

 پرواست.  بسیار بی

آن همه،  این  است، با  نوشته  نورا  به  نامه  در  جویس  چه 

او نظر  از  دارد.  گناه  یولسیز  حقیقت  نه  نه  و  بود  آلود 

ترین  ها را به کاملآلود. جویس خواسته تا شخصیت شهوت 

 
1Circe  
2 Bella Cohen 

و همه داده  را  ی جنبه شکل شرح  و فکرشان  زندگی  های 

ترین  خواست تا زندگی روزمره را به کاملنشان بدهد. می

کند. خود،   بازآفرینی  ممکن  ی حماسه'را    یولسیزشکل ِ 

ی کارهایی  رو باید که همهخوانده است. از این  'تن انسان

ریدن، شاشیدن، بوسیدن،    -شد  تر از آن یاد نمیکه پیش

به تصویر   - های گوناگون کامش  لجلق زدن، دشتان، و شک

می اینکشیده  از  شد.  پس  اما  بنمایند،  کثیف  شاید  ها 

نوشته  اعتراض کرد که  محکوم شدن  از خود  دفاع  اش در 

می' زندگی  برگ  هر  در  را  اگر  ابتذال  دید.    یولسیزتوان 

زیستن  غیرقابل  هم  زندگی  پس  است،  خواندن  غیرقابل 

  'است.

قاضی سال    ۳رای  به  آمریکا  است:   19۳۳دادگاه  خواندنی 

هاش  جویس صادقانه کوشیده است تا شرح بدهد شخصیت'

می فکر  گرچه  چگونه  بخش  یولسیزکنند،  برخی  ها  در 

انگیزانندهتهوع  آن  جای  هیچ  در  اما  است،  شهوت  آور  ی 

ی جویس در واکنش به این رای نوشت که  نماینده  'نیست.

ا' نظر  این  بر  جویس  درک  آقای  را  طنز  قاضی  که  ست 

 ' کند.می

باور دارم که  'ی جویس نیز جالب است:  داوری نورا درباره

 'این مرد نابغه است، اما فکرهای کثیفی دارد، مگر نه؟

 

 

 

 

 

3  John Woolsey 
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 گراسایلکا پیپ

    
 

 میز تحریری رو به چشم انداز
 برگردان فهمیه فرسایی 

مد کتابی است با عنوان »میز تحریری  آی درترجمهمتن زیر  
به چشم کتاب  رو  این  زن   2۳انداز«.  نویسندگان  از  مقاله 

در گستره  دربر  یمطرح  را  جهان  و  آلمان  گیرد. می  ادبی 
و   نویسنده  زنان  جایگاه  پیرامون  مطالب،  اصلی  دستمایه 

هم یا  آثارشان،  مشترک  وجوه  بررسی  هایی  تفاوتچنین 
ن شرایط نوشتن زنان و مردان نویسنده وجود است که میا

 دارد.

 

 چگونه آغاز شد

زمانی که در ایاالت متحده آمریکا مشغول تحصیل بودم، به 

نویسم«.  ای از آن تیلر برخوردم به نام »من فقط میمقاله

اهمیت روزانه های ظاهرا بیآن تیلر در این جستار، موضوع

پرسش با  هستیرا  میهای  درهم  چگونه  شناسانه  تند: 

نقشی رسد و تبار در این میان چه  ای به شهرت مینویسنده

می میبازی  فقط  »من  چالشکند؟  به  های  نویسم«، 

دست آوردن فرصتی اش برای بهی زنی با خانوادهنویسنده

نوشتن  پرسشی می  برای  جواب  به  کتاب  عنوان  پردازد. 

از همکالسیبرمی نویسنده  گردد که مادر یکی  فرزند  های 

می میان  در  او  با  مدرسه  حیات  آیا  در  که  این  گذارد؛ 

نویسد؟ تیلر در  ، کاری پیدا کرده یا هنوز فقط مینویسنده

را  مقاله نویسندگی  خود،  شغل  چون  و  چند  یادشده  ی 

هم در  پردازی، آنبافی و خیالکند: این که قصهبررسی می

حرفه  چه  دستمزد،  چه برابر  که  این  و  است؛  عجیبی  ی 

نویسنده تفاوت مردان  و  زنان  نوشتن  شرایط  میان  هایی 

ی  های دههاین مطلب را که در پایان سال  وجود دارد؟ من

نکته  1970 بار،  هر  و  خواندم  بارها  بود،  شده  ی  نگاشته 

نویسم« در واقع به یکی  ای در آن یافتم. »من فقط میتازه

ی ذهنی من تبدیل شده است.  های اصلی کتابخانهاز ستون 

شگفت  همه  بودن از  فرازمانی  است.   انگیزتر،  بررسی  این 

م هم  راه  امروز  سر  بر  سدی  روزمره  زندگی  گذشته،  ثل 

نویسندگان زن است. واقعا چرا در شرایط کار نویسندگان  

 ای صورت نگرفته است؟کنندهزن، تغییر تعیین 

 

رو است.    ی اصلی کتاب پیشنویسم«، هسته»من فقط می

این مطلب، که برگردان آلمانی آن برای نخستین بار منتشر  

انگیزهمی بشود،  است  و  ای  اروپا  معاصر  نویسندگان  رای 

ی آمریکا تا در باره این که چرا قلم به دست  ایاالت متحده

  اند، و چگونه به جایگاهِ درخوری در این گستره دست گرفته

ابعاد  یافته که  است  آن  مجموعه  این  هدف  بنویسند.  اند، 

شرایط زنان نویسنده، در مقایسه با وضعیت همکاران مذکر  

شوند.  در این کتاب آگاهانه ظاهر نمی  خود روشن شود که

ای برخوردارند: کسی  چرا که نویسندگان مرد از شرایط ویژه

اند، یا هنوز پرسد که آیا باالخره شغلی پیدا کردهاز آنان نمی

می به فقط  مذکر  نویسندگان  بهنویسند.  کلی  رسمیت  طور 

ها وقتی برای معرفی کتاب جدید خود  اند. آنشناخته شده

پرسش روبرو نمیمیسفر   این  با  شوند که پس چه  کنند، 

کند. یا اگر در رمان خود زاویه  ها مراقبت میکسی از بچه

دید مردان را برگزینند، نباید توجیه کنند که چرا ادبیات  

ها  کنند. ولی زنان نویسنده با این پرسشمردمحور تولید می

می البالی  روبرو  در  مونث،  نویسندگان  جنسیت  شوند. 

آن که نخستین طرها خوانده میس از  پیش  امر  این  شود. 

واژه را روی کاغذ آورده باشند، پیامدهایی برای اثرشان دارد.  

از آزادی مردان نویسنده  آزادی نویسندگان زن، محدودتر 

نقش با  رابطه  در  آنان  آثار  که  چرا  کلیشهاست.  ای های 

می قرار  میموجود  گفته  به گیرد.  بیشتر  زنان  که    شود 

میواقعیت بالواسطه  را  های  درون  دنیای  بیشتر  پردازند؛ 

ادبیات  می حالت،  بهترین  در  و  را  بیرون  جهان  تا  کاوند 

میتجربهخود  تولید  از محور  یکی  از  پیش  چندی  کنند. 

گفت به توصیه ویراستار  نویسندگان زن موفق شنیدم که می
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زبان یک زن خود، رویدادهای ششمین رمان از  را که  اش 

شود، به گذشته  ـ راوی مونث در زمان حال بازگو می  من

منتقل کند تا امکان برچسب زدن احتمالی به آن به عنوان 

تجربه زنانه  زن،  »ادبیات  نویسندگان  شود.  منتفی  محور« 

طور غریزی و ناخودآگاه به چگونگی نگرش  زدن بههنگام قلم

می فکر  بیرون  این از  از  و  خود کنند  سانسور  به  دست  رو 

 زنند. می

 

ای از روند تولید آثار ادبی را آشکار مقاالت این کتاب گوشه

بودن آن خبر  گرفتن آیینی نگارش یا عادیکند؛ از پیشمی

باید  می بابت آن  بهایی که  از خوشبختی نوشتن و  دهد و 

ها. از  نظر کردنها و از صرفچنین از سرمشقپرداخت، هم

ب انزوا است و چگونه  را شروع این که نوشتن،  داستان  اید 

  1946ها و نظایر آن را در سال کنم. جرج اُرول این پرسش 

نویسم؟« مطرح کرد: یک سال  ای با عنوان »چرا میدر مقاله

»قلعه رمان  انتشار  از  حیوانات«؛پس  به    ی  را  او  که  اثری 

نویس به جهان شناساند. امروز کارهای ارول در  عنوان رمان

شود. او هنگام نگارش  بندی میردیف ادبیات کالسیک طبقه

  Gangrelی ادبی جانجرل  نویسم؟« که در مجله »چرا می

سال داشت. عمر این مجله دیری نپایید که    4۳منتشر شد،  

شماره نخستین  انتشار  از  پس  سال  دو  و  آمد  سر  اش به 

تعطیل شد. جستار ارول، ولی پایدارتر بود. حتی امروز هم  

د ادبی  سمینارهای  در  را  میانشگاهآن  تدریس  و  ها  کنند 

گفت و  بحث  قرار مورد  نویسندگان  از  بسیاری  وگوی 

 گیرد.   می

 

می »چرا  در  میارول  ادعا  سر نویسم؟«  از  که  کند 

شدن و مطرح  نویسد. انگیزه دیده»خودخواهی محض« می

از نویسندگان را،   از دالیلی است که بسیاری  ماندن، یکی 

از جنسیت  وامیگذشته  به  دارشان،  ببرند.  قلم  به  د دست 

روزنامه  مصاحبه عنوان  زن  نویسندگان  با  اغلب  که  نگاری 

میمی هم  دیگری  دالیل  امکان کند،  داستانسرایی  شنوم: 

زیست  میداشتن  فراهم  را  موازی  راه های  این  از  و  آورد 

می غنی  نویسنده  شخصی  برای زندگی  نوشتن  شود. 

ها  از این انگیزهدستیابی به چند و چون فکر خود، یکی دیگر  

گفت هنگام  اغلب  احساس  است.  نویسنده،  زنان  با  وگو 

آنمی که  بهکنم  دست    ها  به  قلم  نوشتن،  نفس  دلیل 

 گیرند و کمتر به خاطر شهرت یا حضور در جامعه. می

 

جستارهای  مجله اورل،  مقاله  کنار  در  جانجرل  ادبی  ی 

نویسندگان بزرگ دیگری چون هنری میلر و الورنس دورل 

ی  را هم منتشر کرد. جستجو برای یافتن نام یک نویسنده

برد. ادبیات  نامه جانجرل، ولی راه به جایی نمیزن در فصل

ای مردانه داشت، مثل جنگ و سیاست،  در آن دوران چهره

آن بکلو در  زنان  موسیقی.  ارکسترهای  و  انگلیسی  های 

نظریه یا  نویسنده  عنوان  به  ظاهر  دوران  ندرت  به  پرداز 

شوند ـ چرا که برعکس همکاران مذکر خود در جامعه می

 »حضور« نداشتند؛ فاقد صدا، جایگاه و جسارت بودند.  

ظاهرا،   و  کرده  تغییر  اساس  از  خوشبختانه  امر  این 

صورت گرفته است. ولی در باطن؟ آیا    های زیادیپیشرفت

اندازه که همکاران مردشان برای خود نویسندگان زن همان

می بها  خود  به  قایلند،  »چرا ارزش  از  پس  دهند؟ 

نویسم؟« ارول مدت زیادی طول کشید که یک نویسنده  می

نویسد، نوشت: جون دیدیون،  ی این که چرا میزن درباره

Joan Didion  ی  امه نگار آمریکایی )زادهنویسنده و روزن

در یک سخنرانی، خود را فردی    1976(. او در سال  19۳4

اش  های زندگیانگیزترین ساعتکند که هیجانمعرفی می

گذراند. این سخنرانی،  کردن کلمات روی کاغذ میرا با ردیف

دیرتر در قالب مقاله منتشر شد و همان نامی را بر پیشانی  

ارول اصرار داشت، عنوان خود داشت که جستار  . دیدیون 

 تغییر نکند.  

لوی دوبورا  نویس،  ،   Deborah Levyانگیزه  رمان 

برای این که  (  1959)زاده    نویس و شاعر انگلیسینمایشنامه

ی نوشتن تفکر کند، هم مقاله ارول بود. او در کتاب  در باره

نمی که  »چیزهایی  عنوان  با  خود  مقاالت  خواهم  مجموعه 

نویسد: »برای ی او است، مینامهوعی زندگیبدانم« که به ن

گرفتم که تو حرف دیگران  بایست یاد مینویسنده شدن می

بدوم، دهانم را باز کنم، یک کم بلندتر از دیگران حرف بزنم  

و سرانجام تنها با صدای خودم سخن بگویم که اساسا بلند  

نیست.« به عبارت دیگر کافی نیست که پشت میز تحریر 

نویسنده زن   بنشینی و این که  برای  آرامش کار کنی.  در 

گیری را کنار بگذاری و روی کارهایی  بایست گوشهباشی می
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ربطی  سرمایه نوشتن  امر  به  هم  چندان  که  کنی  گذاری 

ندارند: به عنوان مثال در میزگردها حضور داشته باشی و با  

صدایی رسا نظرت را مطرح کنی، هر چند که این کار به  

 لط زیادی نیاز دارد. اراده و تس

    

شویم  خیلی جالب است. چون بعد با این مسئله روبرو می

سال پس از نگارش جستار   75که چرا جهان ادب، نزدیک به  

ارول هنوز تیول مردان است ـ هر چند که در حال حاضر  

عقیدههمه ابراز  برای  امکانات  زنان ی  اختیار  در  آزادانه  ی 

نهادگذاشته می برخی  حال  ها، در حال حاضر درشود. در 

بررسی این موضوع هستند که چرا در دنیای کار هنوز زنان 

آمارگیری حال  در  همه  نیستند.  مساوی  مردان  دو  با  اند. 

دانشگاه در  پژوهشی  به  پروژه  اینزبروک  و  روستک  های 

حجم  مثال،  مردان   عنوان  کارهای  مورد  در  که  نقدهایی 

آن و  شده  نگاشته  دنویسنده  که  زنان  ربارههایی  آثار  ی 

مقایسه کرده غافلگیرکننده  منتشر شده،  نتایج چندان  اند. 

نیستند. از سوی دیگر شمار زنان منتقد و نویسندگانی که  

رسانه در  میکارهایشان  نقد  معتبر  بههای  طرز شود، 

وحشتناکی اندک است. کامال روشن است که منتقدان برای 

اند. این روند  ایلکارهای نویسندگان مذکر ارزش بیشتری ق

می باطل  تسلسل  دور  به  نوعی  ادبیات  به  به  هرقدر  ماند: 

نگر کاسته  شود، از ارزش ادبیات زنانهمردانه اهمیت داده می

شود،  شود. و هر اندازه که ادبیات زنان کمتر مطرح میمی

 گیرد.  کمتر هم مورد پژوهش قرار می

یابد ـ  مینویسند افزایش  هر چند شمار آثاری که زنان می

چنان بیش از مردان است ـ خوانان زن هم همو شمار کتاب

زحمت تغییر  با این حال درصد پذیرش اجتماعی ـ ادبی به

باره در  دایم  البته  است.  و کرده  جنسیتی  تبعیض  ی 

گیرد، اما در واقع  کردن آن بحث و جدل صورت میبرطرف

کمتر    چنان برقرار است و نویسندگان زنعدالتی هماین بی

شوند یا مورد پذیرش  از همکاران مذکرشان جدی گرفته می

گیرند. در این که آثار نویسندگان مرد،  جامعه ادبی قرار می

گیرند و  وگو قرار میمثل گذشته بیشتر مورد بحث و گفت

 کننده هستند، تغییری حاصل نشده است.  تعیین

صدها   غیبت  که  است  این  دلیل  چیست؟  امر  این  علت 

ساختاری    یساله نظر  از  فرهنگ،  و  هنر  گستره  در  زنان 

استحکام یافته و در مقایسه با این تغییر مثبت در جامعه 

کنند و به کارهای خانه ها نگهداری میکه مثال مردان از بچه

توان آسان در آن نفوذ کرد. حتی اگر ناگهان  رسند، نمیمی

ری بندی در این گستره پیاده شود و آثار بیشتطرح سهیمه 

از زنان نویسنده مورد بررسی و نقد قرار گیرد، باز هم تاثیر 

دارتر است و چندانی نخواهد داشت. چرا که علت آن ریشه 

از جنس  انتظارات متفاوتی  نهفته است که جامعه  این  در 

تر از انتشار اش طوالنیزن و مرد دارد؛ انتظاراتی که پیشینه 

این   برای  تنها یک  اثری هنری عمل کرده است. فقط  که 

های رایج در جامعه را مطرح کنم، مثالی  داورینمونه از پیش

جهانمی شاهکارهای  مردان  میزنم:  تولید  و  شمول  کنند 

آمیز  تبعیض  پردازند. این برداشتزنان تنها به خودشان می 

ی بازاریابی هم  شود و در مرحلهاز روی جلد کتاب آغاز می

می کتاادامه  جلد  روی  یعنی  زنانبیابد:  موافق    های 

شود با تصاویر بارز متاثر  ریزی میهای جنسیتی طرحکلیشه 

تایپوگرافی ساده و  های گرم و  از نمادهای جنسیتی، رنگ

به شکلی  بی نوشتن واژه و حروف  پیرایش )پردازش متن، 

 که بار تصویری باالیی داشته باشد.(

 

دارند.  در گفتمان تاریخ ادبیات، زنان نقش و سنت دیرپایی ن

های معروف به قلم مردان نگاشته شده  ی رمانتقریبا همه

بواری و شخصیت اما  یا  کارنینا  آنا  چون  بزرگ  ادبی  های 

زنانه نوشته  یک  است.  آنان  تخیل  کانونیِ    یِمحصول 

توان رسد که آسان میشمول وجود ندارد. به نظر میعموم

یم کرد.  ی زنان، تنظیک فهرست بلندباال از آثار منتشرنشده

های ادبی که نسل به  آلها و ایدهبه عبارت دیگر سرمشق

نسل منتقل شوند، وجود ندارد. من خودم با ادبیاتی بزرگ  

شدم که از سوی مردان نوشته شده بود و فرزندان من هم  

در مدرسه فریدریش شیلر و تئودور فونتانه، پتر هرتلینگ و  

تولد  خوانند. دخترخواندهمی  برنارد شلینک برای جشن  ام 

اش، از من خواست که آثار شکسپیر را به او  هیجده سالگی

 هدیه کنم.  

توانند این سنت را که آثار بزرگ هنرمندان زن به سختی می

شده آفریده  مردان  سوی  از  بشکنند.   فرهنگی  درهم  اند، 

یلینک، مقاله  الفریده  در  اتریشی،  انویسنده  در  که  ین  ای 

منتشر شده می اثری مجموعه  زن،  نویسندگان  که  نویسد 
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های مربوط به هنر جای یک کلمه در بحثاند: »خلق نکرده

« در سامانه ها خالی است: تحقیر.زنانه و زنانگی در رسانه

طلبی  ادبی، این نه غیبت زنان نویسنده بلکه ظاهرا برتری

مسئله آنان،  مذکر  بوهمکاران  قرار  اگر  است.  اصوال ساز  د 

امروز هم   باشد،  داشته  کارآیی جنسیتی وجود  تفاوتی در 

اعضای ارکستر بزرگ برلین، فقط مرد بودند. البته صد سال  

به   1982نواز زن در سال  طول کشید تا نخستین زن ویلون 

این ارکستر راه یافت. زنان نوازنده امروز نه بدتر و نه بهتر از  

ین نواهای آنان را  نوازند. فقط کسی طنصد سال پیش، می

 شنود. نمی

 

مقاله گردآوری شده در این کتاب    2۳گونه که  این امر، آن 

می مینشان  ادبیات هم صدق  مورد  در  همهدهد،  ی کند. 

پیش جستارهای  توانسته نویسندگان  واسطهرو،  به  ی اند 

کیفیت کار خود جایی در گستره ادب برای خود باز کنند.  

توانا این  دیگر  عبارت  ارزیابی  ییبه  که  است  آنان  های 

نوع می این  به  دستیابی  بهای  مورد  در  ارول  جرج  شود. 

می »چرا  مقاله  در  میتوانایی  »نوشتن  گوید:نویسم« 

توان آن را با یک ای است به غایت پر مشقت که میمبارزه

 بیماری دردناک مقایسه کرد.« 

از  هم برای مردان و هم برای زنان، جدا  نوشتن مبارزه است؛ 

جنسیت هر یک و مترادف است با باالترین حد تمرکز. شیوه  

یابی به این تمرکز و حفظ آن، روندی است حساس.  دست

بچه  صدای  و  میسر  بزند،  ها  برهم  را  تمرکز  این  تواند 

شبکههمان که  بیطور  موارد  و  اجتماعی  دیگر.  های  شمار 

دیگری،   نکته  هر  از  بیش  امروز  شدید  قرنطینه  رعایت 

روزکاری  شپیش اگر  آیا  است.  فکری  کارهای  انجام  رط 

شده باشد، نظمی مردانه    نویسندگان زن غیر از این تنظیم

کند؟ فکر کنم، بله. چون برای زنان دشوار است را دنبال می

که ارتباط خود را با دنیای بیرون به کلی قطع کنند و خود  

د  افتچه که پشت در بسته محل کارشان اتفاق میرا برای آن 

به این نکته ها پرداخته شده  مسئول ندانند. در این کتاب 

تمام   »نوشتن  مثال،  عنوان  به  هاگنا  کاترینا  برای  است. 

وقت«، تقریبا ناممکن است. آنتونیا باوم نوشتن را با انجام  

کند.  العاده باال مقایسه میبا عملکرد فوق   های سنگینورزش 

ا که  است  آمده  مانتل  هیالری  نوشته  در  او و  از  غلب 

بهمی روز  هر  آیا  که  میپرسند  منظم  تنها  طور  یا  نویسد 

شود. قابل درک است که  زمانی که موضوعی به او الهام می

شود. چون طبیعی است که  زده میاو از این پرسش شگفت 

کند. باالخره نوشتن،  ، هر روز کار میی جدییک نویسنده

ست. اغلب از  سرگرمی یا تفریح مورد عالقه نویسنده که نی

توصیه نویسندگان زن می نوشتن  به عالقمندان  شنوم که 

بدهید، می ادامه  و  بنشینید  بدهید.   کنند:  نشان  استقامت 

کتاب خوب کشیده   نگارش یک  برای  که  زحمتی  معموال 

فهمد که شده، معلوم نیست. خواننده معموال به سختی می

یک  نویسی، امری پیچیده است ـ چه مراحلی را  کار رمان

ی اصلی اثر  گذارد تا سرانجام هسته نویسنده پشت سر می

ای که ظاهر شود. اوا مناسه، در نوشته خود جسارت و اراده 

خرج داد با جرات و خواست پریدن از  باید برای نوشتن به 

 کند.  ور مقایسه میی یک الستیک شعله میان حلقه

،  های موجودی مشکالت و ناهنجاریاین کتاب با وجود همه

کند. از این  دالیل خوب بسیاری را به سود نوشتن بازگو می

تصویر  شکستن  یعنی  است:  رسیده  خود  هدف  به  نظر 

ای نویسنده زن معاصر و نشان دادن هنر او که آن  کلیشه 

 چیزی است که در واقع هست: کار سخت. 

 ، اوا مناسهAnne Tylerهای منتشر شده از: آن تیلر  مقاله

Eva Menasse الی شافاک(،  )الیف  شفق   Elif ف 

Shafakلکی ماریانا   ، Mariana Leky   سیری   ،

دیدیون  Siri Hustvedtهوستودت   جوآن   ،Joan 

Didion  باوم آنتونیا   ،Antonia Baum  کاترین  ،

مورا Kathryn Chetkovichشتکوویچ   ترزیا   ،

Terezia Mora  یلینک الفریده   ،Elfriede Jelinek  ،

هاگنا   لوی Katharina Hagenaکاترینا  دبورا   ،

Deborah Levy  کرآوس نیکول   ،Nicole Krauss  ،

اسمیث   سلیمانیSadie Smithسدی  لیال   ،   Leila 

Slimaniهیالری مانتل ، Hilary Mantel الکه شمیتر ،

Elke Schmitter  برگ زبیله   ،Sebile Berg  اولیویا  ،

ستروآتOlivia Sudjicسادجیک   الیزابت   ، 

Elizabeth Strout   اگان جنیفر   ،Jennifer Egan  ،

  Sheila Heti، شیال هِتی  Meg Wolitzerمگ ولیتسر  

 برگردان: فهیمه فرسایی 
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پیپ زادهIlka Piepgras  گراسایلکا  در    1964ی  ، 

  1991مونیخ در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده و در سال  

گر مشغول در روزنامه »برلینه تسایتونگ« به عنوان گزارش 

 1999است. پس از یک سال تحصیل در هاروارد    به کار شده

درفاینشنال تایمز آلمان در بخش فرهنگی و نقد کتاب این  

تا کنون زمان او  از  به کار شد.  زیادی  نشریه مشغول  های 

منتشر شده است؛ از جمله »دوست دختر من؛ یک راهبه« 

گراس در حال حاضر با »تسایت  و »حیوان زندگی من«. پیپ

 ری دارد.  مگازین« همکا

 

 ها:یادداشت

با نامِ مستعار جُرج     Eric Arthur Blairاریک آرتور بلر

 ژانویه   21–190۳ژوئن    George Orwell  (25اروِل   

  شاعر  و  ادبی  منتقدِ  نگار،روزنامه  نویس،داستان (  1950

 مزرعه   پرفروش  رمان  دو   برای  بیشتر  او .  بود  انگلیسی

 1950 یدهه اواخر در و شد منتشر 1945 در که حیوانات

.  شودمی  شناخته  1984  رمان  نیز  و  رسید  شهرت  به

 )ویکیپدیا( 

زاده   Henry Valentine Miller هنری والنتین میلر

نویسنده1980درگذشته    -  1891 آثار  (  بود.  آمریکایی  ی 

تأثیری رهاییخودزندگینامه او  نیمهای  ادبیات  بر  ی  بخش 

دلیل   به  میلر  آثار  از  بسیاری  گذارد.  جای  بر  بیستم  قرن 

مدت جنسی  مسائل  طرح  در  از صراحت  بسیاری  در  ها 

 چاپ نداشت. )ویکیپدیا( ی کشورها اجازه

   Lawrence George Durrell  لالورنس جرج دور

  شاعر،  نویس، رمان(  1990  نوامبر  7–1912فوریه    27

  .بود  بریتانیا  اهل   تبعیدی  سفرنامه  نویسنده  و   نویس درام 

 )ویکیپدیا( 

ی  ی لئو تولستوی، نویسندهرمانی است نوشته  ، آنا کارِنینا

گرا دارد و یکی از برترین آثار ادبی  روسی که داستانی واقع

شود. این رمان در هشت قسمت، با بیشتر  ده میجهان شمر

طور  صفحه و به   800از دوازده شخصیت اصلی، در بیش از  

آغاز   در  که  رمان  این  داستان  است.  دوجلدی  معمول 

ای به  در گاهنامه  1877تا    1875صورت پاورقی از سال  به

جامعه   ازدواج،  خانواده،  ایمان،  خیانت،  به  رسید،  چاپ 

  پردازد.و و زندگی روستایی و شهری میاشرافی روسیه، آرز

 )ویکیپدیا( 

، نخستین اثر گوستاو فلوبر، نویسنده نامدار مادام بوواری 

برجسته  از  یکی  که  است  بهفرانسوی  او  آثار  شمار  ترین 

   )ویکیپدیا(   آید. می

شیلر فون  فریدریش  کریستوف   10ی  )زاده  یوهان 

 1805مه    9  یدرگذشته  –در مارباخ آم نکا    1759نوامبر  

نویس، فیلسوف، پزشک و مورخ در وایمار( شاعر، نمایشنامه

بود نمایشنامه   .آلمانی  نامدارترین  از  یکی    هاینویساو 

به میآلمانی  بهشمار  گوته،  کنار  در  و  چهره رود  ی  عنوان 

 )ویکیپدیا(  .استاساسیِ کالسیک وایمار شناخته شده

  1819دسامبر سال    ۳0)متولد    تئودور فونتانه هاینریش  

در برلین(    1898سپتامبر سال    20شهر نویروپین و فوت  

دار آلمانی از بزرگان مکتب واقع گرایی  نویسنده و داروخانه

»افی   رمان  چون  عظیمی  شاهکارهای  خالق  و  )رئالیسم( 

در   او  است.  »اشتشلین«  رمان  و  با    60بریست«  سالگی 

نگارش رمان تاریخی خود با نام »پیش از توفان« به عنوان 

 )ویکیپدیا(  نویسنده شناخته شد.

 

در کارلسروهه به دنیا آمد،    1967در سال    کاترینا هاگنا،

انگلیسی و آلمانی را در ماربورگ آموخت و در کالج تینیتی  

های هامبورگ و لونبروگ تدریس در دوبلین و در دانشگاه

های سیب« در سال اولین رمانش با عنوان »طعم دانه  کرد.

اش  زبان ترجمه شد. او با خانواده  26منتشر شد و به    2008

کند و در حال حاضر مشغول نوشتن در هامبورگ زندگی می

  رمان چهارم خود است.

در بورکن آلمان به دنیا آمده،   1984در سال  ، آنتونیا باوم

تاریخ خوان ادبیات و  برلین  تا کنون  در  نوشته   رمان   4د و 

دان بزرگ جان«. »من در یک زبالهاست: از جمله: »کامالً بی

ام؛ جایی که یاد گرفتم ... «. او در حال حاضر در بخش  شده

   کند.تسایت« کار میادبیات »دی

در    1952متولد    هیالری مانتل، از تحصیل  پس  و  است 

مشغول   رشته حقوق، به عنوان مددکار اجتماعی در لندن

اولین رمان خود را با عنوان »برای   1985به کار شد. در سال  

ها« منتشر کرد. مانتل تا کنون دو بار در  ها و شاهینگرگ
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مهم  2012و    2009های  سال بوکر،  جایزهجایزه    یترین 

   ادبی انگلیسی را دریافت کرده است.

وین ـ پایتخت اتریش متولد  در  1970سال ، در اوا مناسه

تاریخ و ادبیات آلمانی آموخت. اولین رمان او با عنوان شد و  

موفقیت بزرگی بین منتقدان و خوانندگان    2005»وین«  

مناسه هم کرد.  جایزهکسب  برنده  بل،    یچنین  هاینریش 

جایزه  یجایزه آلفا،  جایزه  یادبیات  و  کتاب    یهولدرلین 

سال پیش به این سو    20شد. او از     2019اتریش در سال  

 کند.  در برلین زندگی می
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   الفریده یلینک

 
 تحقیر 

 برگردان: فهیمه فرسایی 

برنده دارد:  چندوجهی  شخصیتی  یلینک،  نوبل    یالفریده 

است روانی و    ادبی  و  اضطراب  از  که  رنج    انسانی  پریشان 

ناپذیر با تعهدات  ای است پرکار و خستگیبرد، نویسندهمی

نویسی پرشور. او با  سیاسی، از نظر زبانی نوگرا و نمایشنامه

؛ این کتاب  به شهرت رسید  198۳سال  در    نواز پیانو  رمان

ی مادر  که تحت سلطه  کندزنی را بازگو می  پر ماللزندگی 

شده و ناامیدانه درمان    از نظر عاطفی عقیم اشخودشیفته 

کند. این  ی مازوخیستی جستجو میخود را در یک رابطه 

صاعقه چون  سالرمان  جوّ  در  جنس  دو  نبرد  بر  های  ای 

ها  آن  ، دادیبه زنان قدرت م  فرود آمدـ چون  1980ی  دهه

و نه تنها    دیکشیم  ریرا به عنوان فضول و پورنوگراف به تصو

 کرد.   ی میکار هم معرفقربانی، بلکه بزه
  

ای تعلق دارد که به آن گروه از معدود زنان نویسنده یلینک

رابطهتوانسته  و  اند  قاطعانه  را  جنسیت  دو  میان  قدرت  ی 

آن از  ما  کنند.  بررسی  که میدقیق  این  جا  نظر  خواستیم 

باره  76ی  نویسنده را در  نویسندگان زن در ساله  ی نقش 

را در این مجموعه منتشر   ایجاد فضای آزاد ادبی بدانیم تا آن

می همه  کردیم.  پیدا  را  او  ایمیل  آدرس  که  کنیم،  گفتند 

کنیم،  دقیقه جواب دریافت می  10طور معمول در ظرف  به

هم پاسخی منفی، ولی شاید شانس هم یاری کند و ....  آن 

دقیقه    2و    8پاسخ ما یک روز بعد از ارسال ایمیل در ساعت  

تواند  نوشته بود که می  یلینک  دوستانه.  دریافت شد؛ پاسخی

طور کتبی پاسخ دهد:  تصور کند به دو تا سه پرسش ما به

 خواهم.« توانم و نه، صادقانه بگویم، می»بیشتر نه می

 

شوید و ـ شما معموال در مجامع و محافل حاضر نمی

را ترجیح میبه گفته این امر ی خود، تنهایی  دهید. 

گذارد. آیا این انزوا میچه تاثیری بر کار نوشتن شما  

تک پیشیا  را  قاطعانه  میروی  نوشتن  و شرط  دانید 

 چرا؟ 

کنم و  من داوطلبانه از شرکت در مراسم مختلف پرهیز می

نمی پیشنه، فکر  انزوا  باشد. نوشتن  کنم که  شرط نوشتن 

روندی همراه با تنهایی است، معنی آن ولی این نیست که  

کنار بکشد. برعکس. آدم باید  آدم باید از زندگی با دیگران  

مدرسه بخواند؛  زندگی درس  از    یار یسب ای کهدر مدرسه 

شوند و هرگز به کالس باالتر  هر سال رفوزه می  شاگردهایش

    د. روننمی

سال   در  شما  گفتید:  1989ـ  مصاحبه  یک   “در 

موضع    یفکرت  یستاوردهاد دوره  تقواین  را    ت یزن 

جنسینم نظر  از  را  او  بلکه  موجود  تیکند،   یبه 

و  یب استقاللطرف  بهتر یم   لیتبد  جویای  که  کند 

ها  . به قول شما زن”از رویارویی با او پرهیز کرداست  

از کاخ بلورین تفکر تجریدی ـ مثل فلسفه و موزیک 

شدهـ   گذاشته  هم  اند.کنار  برداشت  این  چنان آیا 

معتبر است، سی سال بعدـ  یا زنان ومردان در گستره 

برند؟ به عبارت دیگر: آیا آثار نویسندگان ادبیات برا

شود؟ یکسان ارزیابی می  به  2020مرد و زن در سال  

های زنان سریع به عنوان )یا به این گونه است که رمان

شوند، در حالی بندی میرده  “کنندهادبیات سرگرم„

که در کارهای مردان نویسنده، ژرفا و معنا جستجو 

 شود؟(می

کنم که از آن زمان به بعد شرایط زیاد تغییر نمیمن فکر  

به باشد.  میکرده  از نظرم  استقبال  میان  این  در  که  رسد 

قرار   توجه  مورد  بیشتر  شده،  بیشتر  کمی  زنان  کارهای 

تر  کار زن هم آسانگیرند، شاید برای یک نویسنده تازهمی
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هستند   ولی  مردش،  همکار  تا  کند  پیدا  نشر  بنگاه  باشد، 

ها کجا هستند؟: بسیاری  زنند، زنکه هنوز فریاد میکسانی  

انگار که هیچچنان خواهان حضور بیشتر زنانهم وقت  اند، 

که   است  نکرده  تغییر  نکته  این  هنوز  ولی  نبودند.  حاضر 

آفرینندگی بزرگ فرهنگی در قبضه مردان و نه زنان هنرمند 

  . وندواقعا موفق شاند  توانسته   شمار اندکی تاکنون تنها   است.

کنم وضعیت به همین روال که هست، باقی  و من فکر می

ماند. هیچ ردپایی از زنان نویسنده، وجود ندارد. در واقع  می

  ی هنر زنانه و زنانگ  های مربوط بهدر بحثجای یک کلمه  

آور این است که کسی  شگفت  .ری: تحقخالی است  ها رسانهدر  

م سکوت ها هکند، حتی فمینیست در این باره صحبت نمی

نمیکرده که  دلیل  این  به  شاید  امر  اند،  این  به  خواهند 

اعتراف کنند، ولی این به طور مشخص چیزی است که زنان  

می دریافت  کارهایشان  دربارهبرای  که  چند  هر  اش  کنند، 

نمی برای  حرفی زده  فهرستی  زنانه. وقتی  اثر  شود: تحقیر 

»کانونابدی در  آثارش  و  هنرمند  ) کردن  تهیه 1ادبی«   )

بهمی این  زحمت میشود،  یافت. مرور  را  نام یک زن  توان 

توانید امتحان کنید. من  می  است.  یسرگرمباعث    ها،فهرست 

کنم؛ بدون تعصب و خشم.  ها است که این کار را میسال

 امتحان کنید.  

اصطالح »ادبیات ها است که شما به انتشار بهـ سال

شدهخشونت معروف  ابار«  آیا  اشتباه اید.  تصور  ین 

است که ادبیات زنانـ  متاثر از جنبش »هشتکـ  من 

ستیزه و  است  گذشته  جبران  حال  در  جویانه هم« 

کند؟ که زنان نویسنده قدرت بیشتری دارند  عمل می

چنان ؟ یا همفیو تعر   ریتفسکم در چارچوب  ـ دست 

هیچ  نوشتن،  گفتید؛  که  هستید  خودتان  قبلی  نظر 

سبب   را  بهنمیتغییری  نویسنده  و  ناتوان شود  کلی 

 است؟

عقیده این  بر  نمیمن هنوز هم  نوشتن  نظر ام که  از  تواند 

سوپاپ   یک  واقع  در  هنر  کند.  ایجاد  تغییری  سیاسی 

آن   طریق  از  که  است  عقب  که    یکسان   یدینااماطمینان 

فاسد    گسترهدر    یحتی خود ـ  طبقهگردونه  و از   اندافتاده

ادب  یهنر م خارج شدهی ـ  و  بیابد.  تواندیاند،  وقتی    التیام 

آبی وجود ندارد، بخاری هم نیست که بتواند چیزی را به 

 حرکت درآورد. ... 

 

وگو با آندره مولر گفتید در گفت  2004ـ شما در سال  

نوشتن برای من همیشه عملی سرشار از شور و „که  

شوق و نوعی خشم است. من مثل توماس مان نیستم 

هم. بلکه تکه تکه ای را به دقت صیقل بدکه هر جمله

میمی طول  ساعت  سه  دو،  روند،  این  کشد. نویسم. 

وا  باشند،  زده  آن  به  سوزنی  که  سوفله  مثل  بعد 

این نکته خیلی جالب است و خوانندگان   “روممی  .

توانید  دوست دارند بیشتر در این رابطه بشنوند. می

 کمی درباره روش کار خود توضیح بدهید؟

این دیگر خیلی خصوصی این هم   شود.می  خب،  از  بیش 

شود که  ی وافی آشغال تولید میگویم. به اندازهچیزی نمی

 برای همه کافی باشد. 

 

ادبک  (１)   Kanon  یونان ی)از واژه    ی انون 

است   یاز آثار ی ارهنمود( مجموعه ار، یقاعده، مع

استاندارد   ،یضرور  یگاهیجا  ایکه ارزش برجسته  

  .شودیها نسبت داده م به آن  ات یو ماندگار در ادب

 )ویکیپدیا( 

 

  1946اکتبر    Elfriedeh Jelinek  (20 ،الفریده یلینک 

 ست ینیو فم  سینوشنامهی نما  س،ینومورتسوشالگ( رمان  -

نوبل    زهیبرنده جا  یالدیم   2004سال  در  است که    یشیاتر

و  اتیادب شهر  دو  در  او  مون  ن یشد.    .  کندیم  یزندگ   خ یو 

 )ویکیپدیا( 
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 سیری هوستودت

 
 مرد بودن 

 برگردان: فهیمه فرسایی 

در حالت بیداری من یک زنم. ولی در رویاهایم گاهی مَردَم.  

ی فیزیکی دارد. به عنوان مثال  مردانگی من به ندرت جنبه 

کشفیک و  نمی  باره  دارم  مردانه  تناسلی  آلت  که  کنم 

درمیریش دارد  به  هایم  احساس  این  هنگامی  بلکه  آید. 

پیشآید که خاطرهسراغم می این که  از  تر زن  ی مبهمی 

دهد. جنسیت من زمانی در خواب اهمیت بودم، آزارم می

میپیدا می سئوال  زیر  که  اطمینان کند  نه  و  تردید،  رود. 

کند و سپس این نیاز که  ویت جنسی مرا مطرح میابتدا ه

یکی از آن دو باشم؛ زن یا مرد. با این که در حال حاضر مُد  

معنی  های عصبی بیاست رویاها را به عنوان چرت و پرت 

نتیجه این  به  که  این  برای  من  بگیری،  برسم،    نادیده 

کرده خواب کشف  در  زیادی  که  چیزهای  است  روشن  ام. 

د من  لحظه رویاهای  مرا  که  مردانگی  مورد  سردرگم  ر  ای 

ام اشاره دارند، اما  های پنهان روان آشفته کند، بر گوشهمی

توانند به عنوان کلیدی برای  چنین میها همکنم آنفکر می

گستره بین  درک  مرز  آن  در  که  بزرگتری  فرهنگی  های 

 شود، کارکرد دارند.  زنانگی و مردانگی کشیده می

ف جنسیت  ما  تعیین یزیکیاغلب  برایمان  که  را  شده،  ای 

کنیم. اما مواقعی  پذیریم و خوب یا بد با آن زندگی میمی

رسد. برای  هایی میهم هست که بدن انسان به محدودیت

یک زن شاید وقتی باشد که صدای مردی لحنی تحقیرآمیز  

چه او گفته سزاوار  رسد که نه آن دارد و به این نتیجه می

است، بلکه جنسیت او. تشخیص چنین   چنین تحقیری بوده

بهلحظه  چونای  نیست،  ساده  طبیعی  دیدارهای     طور 

رو به  ها است. از اینها و نادیدهاجتماعی، سرشار از ناگفته

باز می انسان  میان دو  آن ناچار فضای سومی  شود که در 

بی موثر  نیروهای  از  یکی  فقط  که جنسیت  است  شماری 

می حال  عمل  این  با  را  کنند،  جنسی  درست   -سوگیری 

توان در فضا  می  –مانند حسادت، بغض، تکبر یا نژادپرستی  

مثل یک بو تشخیص داد و زمانی که این بو شدید باشد،  

شود: اگر من یک مرد بودم، طرف چه  خیال فرّار بیدار می

گفت؟ من مطمئنم که رویاهای مرد بودن من دست کم  می

اندازه انتتا  از  گریز  نوعی  به  فرهنگی  ای  توقعات  و  ظارات 

می میمربوط  سنگینی  زنانگی  حس  بر  که  اما  شود  کند، 

کنم رویاها  ترند. فکر میفکرمی کنم این رویاها کمی پیچیده

رسند که در وجود من، هم یک زن هم  به این حقیقت می

یک مرد نهفته است و این که این دوگانگی عمال بخشی از  

شود با آن  سادگی نمیبودن است، ولی بخشی که به  انسان

 هماهنگ شد.  

کند.  ام در این رویاها محدودیتی برایم ایجاد نمیبدن واقعی

توانم پرواز کنم و اشیاء را از راه دور به حرکت در آورم.  می

پشمالو   زخم  شودمیپوستم  آن  و  رشد  از  ناشی  های 

و چنان    دهم میهایم را از دست  دهنده است. دندانعذاب

توان در آن غرق شد. از آن که می  شوممیدچار خونریزی  

ام را ترک  های روایتی، بدن واقعیگذشته هنگام نوشتن متن

شوم؛ یک زن دیگر یا یک مرد  کنم و کس دیگری میمی

برای من همیشه چیزی مثل   آفرینش هنری  اگر بخواهم. 

چه آگاهانه رویا دیدن بوده است. دستمایه یک داستان از آن

دانم ناشی  چه که نمیت نگرفته، بلکه از آن دانم، نشامن می

نوسان از  رخ شده؛  من  دخالت  بدون  که  تصاویری  و  ها 

کند  کنند، روندی به شدت عجیب که هنگامی عمل میمی

هم بشوم.  دیگری  فرد  کامال  کارم  در  من  عمل  که  زمان 

ها را روی  آید که واژهوجود مینوشتن تنها در این حالت به

ها را بخواند. سرانجام و در خص دیگری آنکاغذ بیاورم تا ش

واژه این  میکل،  که  هستند  جنسیت ها  هم  واژه  و  مانند 

از   دیگر  بسیاری  برخالف  اسم  انگلیسی  زبان  در  ندارد. 

ها، فاقد جنسیت است ولی با این حال جالب است این  زبان

تواند مردانه  پرسش را مطرح کنیم که آیا متنی روایتی می

 شود. و چه عاملی این یا آن مورد را سبب می یا زنانه باشد

کودکان   با  را  زیادی  زمان  که  هرکسی  و  مادرها  و  پدر 

داند که تثبیت هویت جنسی به  خردسال گذرانده است، می

دانند که آیا پسر هستند یا  زمان نیاز دارد و خردساالن نمی
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ی من یک روز از پدرش پرسید که آیا دختر. دختر سه ساله 

خواهد   را  مردان  تناسلی  آلت  هم  او  شود،  بزرگ  وقتی 

از رشدش پرسید  دخترم این سوال را در دوره داشت؟ ای 

مرحله را  آن  من  میکه  بلند  پاشنه  کفش  دوران ی  نامم؛ 

بلند  های پاشنهعالقه به زرق و برق و طالجات بدلی و کفش

می جلو  سینه  پسرها  که  زمانی  نقش  پالستیکی.  و  دهند 

کنند، دخترم کفش پاشنه بلند به پا  را بازی می  سوپر من

تق )تیتانیا(  عروسک  بدل  نسخه  مثل  و  بود  راه    تقکرده 

و در خانه میمی در   چرخید.رفت  از دوستانم  یکی  دختر 

کاله یک  سن،  سر  همین  به  مونرویی  مرلین  زرد  گیس 

خواست از آن جدا شود. او با این  گذاشته بود و اصال نمی

کرد، به پارک، توالت و به  خورد، بازی میمی گیس غذاکاله

بیشتر به  رفت و در تمام مدت به قول مادرشرختخواب می 

ها شبیه بود تا یک بمب سکسی بلوند.  در افسانه  یک کوتوله

ها با  ممکن است به نظر بزرگساالن مضحک بیاید، ولی بچه

می بازی  تخیل خود  نیروی  بتوانند جنسیت تمام  تا  کنند 

ا کشف کنند که آیا پسرند یا دختر ـ، و این تفاوت را  خود ر

می زندگی  هنگامی  ایفا  اغلب  نقشی  تئاتری  در  که  کنند 

 کنند.   

خوش پژوهشباوجود  از  برخی  این  بینی  به  پاسخ  گران 

کجاست،   فرهنگ  و  بدن  فیزیک  میان  مرز  که  پرسش 

های علمی است. حتی نوزادانی که مسئله  احتماال فرای گونه

کند، در دنیایی متولد  جنسی از درون پوچ جلوه میهویت  

مهم  می بیرون  از  بودشان  دختر  یا  پسر  مسئله  که  شوند 

این از  مطرح است،  تولد  از  پس  که  پرسشی  نخستین  رو 

شود، این است: »دختر است یا پسر؟« به عبارت دیگر:  می

آن از  می  ماپیش  بدانند،  آنان  خود  آنکه  و  ما  دانیم.  چه 

ی نمادین است که  بخشی از یک موضوع پیچیده  دانیم، می

زبانی   عمل  طریق  از  دیگری  و  یکی  میان  مرز  آن  در 

میاسم کشیده  کودکان  گذاری  که  این  محض  به  شود. 

هایی که هر  شوند که چه جنسیتی دارند، لباسمتوجه می

شنل زورو و    و شوند،  کنند، ظاهر میدو جنس استفاده می

لباس و  سوپرمن  شاه   هایتریکوی  دختران  برق  و  پرزرق 

می  پریان گذاشته  نشانآنشوند.  کنار  که  است  های  وقت 

؛ زمانی  دهند اهمیت خود را از دست میزنانگی و مردانگی  

این   از  و بخشی  به هویت جنسی، درونی شده  آگاهی  که 

  6شود. یک کودک  گر میشده در زبان جلوهنهادینه  آگاهیِ

اطمیناساله معموال می با  یا  تواند  او دختر  ادعا کند که  ن 

به عنوان زن یا مرد گام به مرحله ی پسر است، به زودی 

اش در این مسیر  نوجوانی خواهد گذاشت و هویت جنسی 

میبه باقی  مشخص  تغییر طور  بخواهد  که  این  مگر  ماند، 

تر  معانی ژرفباید پذیرفت که  این،  وجود  جنسیت بدهد. با  

تر است. مردانه و زنانه،  بهمزنانگی و مردانگی به طور قطع، م

اینواژه که  دیرپا،  همانیهایی هستند  متراکم،  چنان  هایی 

خصوصی حال  عین  در  و  دربرمی عمومی  را  که  ای  گیرند 

است. دشوار  بسیار  دو  آن  بین  روشنی  مرز  این   ترسیم  با 

های مردانه و زنانه در زبان بسیار پویا و سرشار  حال، مقوله

نگی و شخصیِ در حالِ تغییر و تکامل  های فرهزمینه از پیش

که بسیار ساده لوحانه خواهد بود اگر بپذیریم، به    .هستند

به  بازرس زن  با جایگزین کردن اطالق  زبان  عنوان مثال، 

مفاهیم جنسیتی خود پاک خواهد  بار  جای بازرس مرد، از  

 شد. 

پدر و مادرم هنگام   بودیم.  در خانواده من، ما چهار دختر 

یک هر  کرده   تولد  انتخاب  را  الرس  اسم  فرزندانشان،  از 

بایست یک نسل برای تولد  بودند، ولی بعد معلوم شد که می

خاطر احترام به الرس صبر کنند. اولین پسر خواهر من به  

ی هوستودت که هرگز زاده نشد،  پدر بزرگم و پسر خانواده

کردم که برای ما چهار  الرس نامیده شد. من همیشه فکر می

تر بود که همگی دختر بودیم. اگر یک پسر هم  ساده خواهر

شدیم یا در تضاد با او قرار  بود، احتماال ما با او مقایسه می

ها، به هر حال برای ما محدودیت ایجاد  گرفتیم و تفاوتمی

ماه    19دنیا آمدیم. من اولی بودم.  کرد. ما دو به دو بهمی

ن که آستی به بعد خواهرم لیو به دنیا آمد. بعد پیش از آ

ماه پس از    15ساله افتاد، و فقط    5دنیا بیاید، یک فاصله  

ما   اینگرید.  هم    4آن  به  خیلی  کودکی  دوران  در  خواهر 

سالی رسیدیم، برای بسته و نزدیک بودیم و وقتی به بزرگوا

هم دوستان وفاداری هم شدیم؛ امری که برای ما روشن و  

آمد.  معماوار میبدیهی بود. ولی به نظر همسرم عجیب و  

آمد؟ وقتی من و لیو  چرا بین ما مسئله و مشکلی پیش نمی

بازی داشتیم  عالقه  خیلی  بودیم،  فاجعهکوچک  بار  های 

غرق  و بکنیم:  سیل  گرداب،  در  کردن  گیر  کشتی،  شدن 

جنگ. لیو همیشه جان بود و من همیشه ماری، معموال به 
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هد. من  دبایست ماری را نجات  آن معنی بود که جان می

کردم، راضی بودم. و در  هم خیلی از این که نجات پیدا می

تر از من بود و وقتی  زندگی واقعی هم جان همیشه شجاع

کرد، هر چند  دادند، از من دفاع میهای دیگر آزارم میبچه 

اینگرید هم مثل ما یک جفت  من بزرگ تر بودم. آستی و 

ش دختر را داد در بازی نق مشابه بودند. آستی ترجیح می

داشتند   دوست  اینگرید  و  لیو  پسر.  اینگرید  و  کند  بازی 

دوانی شرکت  سواری کنند و در مسابقات آماتوری اسب اسب 

کردند و هر دو برنده هم شدند. لیو بعدا کسب و کاری راه 

دکترا  من  و  آستی  خواند.  معماری  اینگرید،  و  انداخت 

 گرفتیم، او در رشته ادبیات و من زبان.

میا بهناین  و  کوتاه  نابُر  که    رساشدت  این  برای  زدم،  را 

توضیح بدهم چرا همسرم پس از ده سال زندگی مشترک،  

یک روز صبح روی تخت کنار من نشست و گفت: »حاال  

پسر.«   اینگرید  و  دختر  آستی  مَرده.  لیو  زنی.  تو  فهمیدم. 

بودیم،   قابل توجه است که همه ما در این میان بزرگ شده

هم داشتیم، ولی من و خواهرانم    بودیم و بچه  ازدواج کرده

مان کشف ای از واقعیت را در باره خانوادهدر این جمله گوشه

آن تا  بهکردیم که کسی  این که  زمان  با  بود:  نیاورده  زبان 

زنانه و مردانه بین    هایخصلتهمه ما دختر بودیم، مدلی از  

این نکته   وجود آورده بودیم. قابل توجه در این مدلخود به 

جفت  از  یک  هر  در  که  جوان بود  فرد  این  که ها،  بود  تر 

امر سبب میشناسه  این  بود و  پذیرفته  را  شد  های مردانه 

تفاوت سنی بین ما جبران شود. تاثیرش، ساده بود. این که  

جنس در هر  و هم  سنهای همهای معمول بین بچه رقابت

 جفت، کاهش پیدا بکند....  

این کشف تاثیرگذار میان من و خواهرانم چند سال پس از  

کُت، پزشک اطفال و  در حال خواندن کتابی  از د. و. وینی

مقالهروان  به  که  بودم  انگلیسی  »عناصر  کاو  عنوان  با  ای 

زنانه شقه را در  شدهمردانه و  این سخنرانی  او  « برخوردم. 

پزشکان بریتانیا« ادا کرده  در برابر  »جامعه روان  1966سال  

»هستهب که  بود  آمده  مطلب  این  مقدمه  در  اصلی ود.  ی 

میایده که  اینای  که  خواهم  است  این  کنم،  مطرح  جا 

های مشترک بین زنان و مردان آفرینندگی یکی از فرآیند

اما در یک زبان، خالقیت در انحصار زنان است و در   است.

پردازم.« ای مردانه. من به این آخری میزبانی دیگر ویژگی

نویسد که او چگونه یک روز، هنگامی که در  کُت، مییوین

وگو با یک بیمار مرد بود، احساس کرده که دارد  حال گفت

دهد و خطاب به این نوجوان به یک دختر جوان گوش می

دهم.  مونث گفته است: »من دارم به یک دختر گوش می 

دانم که شما یک مرد هستید، ولی من یک  ولی خوب می

گوید: »اگر من از این وم.« بیمار در پاسخ میشندختر را می 

کنند که من  دختر جوان با کسی حرف بزنم، همه خیال می

وینیدیوانه  برمیام.«  دیگر  گام  یک  شما کُت  »این  دارد. 

بینم  نبودید که به کسی گفتید، بلکه این من هستم که می

می می و  دارد صحبت  جوان  دختر  یک  که  در  شنوم  کند، 

مرد روی مبل من دراز کشیده است. آن فرد   که یکحالی

دهد: »من خودم دیوانه، خود من هستم.« بیمار پاسخ می

دانم که  توانم بگویم که من یک دخترم. )چون میهرگز نمی

مَردَم(. پس زیاد دیوانه نیستم. چون شما گفتید و شما هر  

 ی وجود مرا مخاطب قرار دادید.«  دو پاره

وینی ایناشاره  به  تاکید  گفت  کُت  )او  غیرمعمولی  وگوی 

گفتمی این  در  که  همکند  بازی  جنسوگو،  نقشی  گرایی 

کند.( در این ریشه دارد که مادر متوفیِ مَرد که وقتی  نمی

آرزو  دختر  داشت،  پسر  یک  آمد،  دنیا  به  دومش  فرزند 

جنسیتی می دوم  نوزاد  به  مصرانه  خاطر  همین  به  و  کرد 

نه نشان دادن جنسیت، ناشی  این وارو اشتباهی نسبت داد.

مادر بود، نه پسر. آرزوی مادر، دروغی بود که   "دیوانگی"از 

دیرتر سبب شد، پسر دچار عذاب روحی شود: آرزوی داشتن  

خاطر نقشی که بازی کردیم،  یک دختر. من و خواهرهایم به

وینی بیمار  امر  مثل  این  نشدیم.  روحی  عذاب  دچار  کُت، 

بود دلیل  این  به  »اشتباهی«   احتماال  تصورات  مادرم  که 

نداشت. او به نوزادانش که دختر بودند، عشق ورزید. به نظر  

هایی که ما کردیم، دیرتر پیش آمد و بیشتر من، این بازی

خندیم  شد. ما هنوز هم به عادت پدرم میبه پدرم مربوط می

که وقتی در گاراژ به کمک نیاز داشت، لیو و اینگرید را صدا  

 زد. می

ش راویمن  که  کردم  کار  کتابی  روی  سال  مردی  ش  اش 

برگ است. زمانی که آغاز کردم،  به نام لئو هرتس  هفتاد ساله

کمی ترس برم داشت که چگونه شخصیت او را بپردازم و با  

صدای یک مرد صحبت کنم. پس از مدتی ترسم ریخت و  

ماهیت کارم برایم روشن شد؛ این که صاحب صدا موجود  
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وجود من او بودم. من  ز من است و با اینمستقلی، جدای ا

آفریدم. پیش از آن در  ام این شخصیت را  ی مردانهاز پاره

پر جنسیتی  دوگانگی  به  کارهایم  از  بودم. دیکی  اخته 

از زاویه   شخصیت اصلی نخستین رمانم »زن نامریی«، که 

می بازگو  مفرد  شخص  اول  کوتاه  دید  را  موهایش  شود، 

را  می پسری  نام  ترجمهکند،  داستانی  در  خودش که  ی 

برمی بود،  در  خوانده  مردانه  شلوار  و  کت  با  و  گزیند 

میخیابان پایین  و  باال  نیویورک  را  های  متن  وقتی  رود. 

بایست این کت و شلوار  دانستم که ایریس مینوشتم، میمی

نمی مطلقا  ولی  بپوشد،  تغییر  را  که  این  جز  چرا،  دانستم 

رحم« مربوط آلمانی »پسر بی  ی داستانلباسش به ترجمه 

با  می که  این  و  دیگر  زبان  به  زبان  یک  از  حرکتی  ـ  شود 

مرد می لباس،  تغییر  از تصمیم  را  خود  و شکنندگی  شود 

آورد که شدیدا به آن دهد و قدرتی به دست میدست می

پذیرش  که  بودم  نشده  متوجه  زمان  آن  تا  دارد.  نیاز 

شیوه  عنوان  به  مردانه  بکارکردی  زندهای  در  رای  ماندن، 

خانواده خود من هم ریشه داشته، یعنی ایریس در کت و  

کند  شلوار مردانه، دوگانگی و تزلزل رویاهای مرا زندگی می

شدن به عنوان یک مرد، در موقعیتی  و این که او، با ظاهر

می عنوان قرار  به  دهد.  نجات  را  خود  بتواند  که  گیرد 

کند، فحش  غییر میکردن او هم ت»کالوس«، طرز صحبت

می دهدمی خودنمایی  مردان  شیوه  به  متکبرانه  کند.  و 

کاو زن آشنا شدم که برایم  چندی پیش با یک پزشک روان

می »زن تعریف  کتاب  خود  زن  بیماران  از  برخی  به  کرد، 

توصیه می برای خواندن  را  با  نامریی«  و  کند. کمی جدی 

شود؟« بدتر نمیخنده از او پرسیدم »بعد از آن حال بیماران  

کند بفهمند  ها کمک میاو جواب داد: »نه! این کتاب به آن

که مهم است مرز تعیین کنند.« تغییر لباس ایریس دقیقا  

مرزی گریزی است از صداقت و گشودگی، شکنندگی و بی

 زند. زنانگی خود پیوند می هکه او ب

ای لئو بودن برای شخصیت داستان من، تنها کارکرد ترجمه 

ای صدای مردی را شنیدم.  داشت. خود من پس از لحظهن

ولی   آمد،  کجا  از  صدا  بگویم  که  است  توضیح  غیرقابل 

تجربه از  که  داشتم؛  مطمئنم  مردان  با  من  که  آمده  هایی 

مردانی که دوست داشتم و هنوز هم دارم، به ویژه پدرم و  

رشد فکری من کمک   به  مردان دیگری که  ولی  همسرم، 

تاثی هم  مردانهرکردند،  صداهای  بودند.  هنگام  گذار  که  ای 

واژههای بیخواندن کتاب آنشمار شنیدم.  من  های  ها در 

درست همان من است؛  بر  زن  نویسندگان  که صدای  طور 

برونته، جرج   و شارلوت  امیلی  آستن،  تاثیر گذاشته: جین 

الیوت، امیلی دیکنسون، گرترود استاین ، جونا بارنز تخیّل  

های جنسیتی  دند. منظورم این نیست که تفاوتمرا تغییر دا

وینی باید  هم  باز  بلکه،  فیزیکی،  معنای  تکرار به  را  کُت 

زنان می به مردان و  به پسرها و دخترها،  کنم: »من دیگر 

نویسد. »بلکه به مفاهیمی چون عناصر  فکر نکردم.« او می

سال از  پس  جنس.«  دو  هر  در  زنانه  و  تجربه،  مردانه  ها 

ای فرای آموخت که به بیمارانش در شکل و شیوه  کُتوینی

نویسنده را ندیدن    ها گوش دهد. خواندن به معنیِ فیزیک آن

است. مرین اوانز جرج الیوت شد، تا جنسیت خود را پنهان  

کند و این چند صباحی عمل کرد. جمله »من مادام بوواری 

 های او جدّی است.  هستم« گوستاو فلوبر مثل سایر گفته 

ب تاثیری جادویی  ه عنوان خواننده مطمئنم که واژه من  ها 

کلمه سایر  تنها  نه  که  بهدارند،  را  بلکه وجود میها  آورند، 

چنین تصاویری زودگذر، احساسات و یادها را. برخی از هم

ها و شعرها از نیرویی برخوردار بودند که بخش ناشناس  رمان

تر بر  که پیشو خام مرا فاش کنند و چیزهایی را بازتاباندند  

من روشن نبود. در هر کتابی، بخشی از زندگی نویسنده آن  

نهفته است و این غیبت، صفحه کتاب را به مکانی تبدیل  

یا زنی که  می به مرد  آزاد هستیم  واقعا  کند که در آن ما 

می صحبت  حال  دارد  در  من  وقتی  فرادهیم.  گوش  کند، 

می هم  گوش  هستم،  مینوشتن  من  که  دهم.  شنوم 

به  ها حرف میخصیت ش است  از من  که خارج  انگار  زنند، 

جای در من بودن. در یک کتاب شنیدم که یک زن جوانی 

کرد، یک مرد بود؛ در یکی دیگر صدای  که نقشی را بازی می

ها در نوسانم  مردی را شنیدم. در رویاهایم در میان جنسیت 

از خود می از آنو  ها جنسیت من است. پرسم، کدام یک 

میاین   ناآرامم  نیستم،  واقف  امر  این  به  ولی  که من  کند، 

هنگام نگارش، همین دوگانگی، آزادی من است؛ آزادم، در 

بروم و داستان فرو  زنان  مردان و  بازگو  های آنقالب  را  ها 

 کنم. 

 ترجمه از انگلیسی: اولی آومولر  

  برگردان به فارسی: فهیمه فرسایی 
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و 1955فوریه    19)متولد    سیری هوستودت نویسنده   )

است.  مقاله آمریکایی  تاکنوننویس  رمان  او  دو  و    هفت 

افسون لیلی (، 1992) چشم بند: مجموعه غیرداستانی دارد
،  1996)  دال ندارید(  بیشتر  200۳)  چرا که دوست  (، که 

است،   شده  ثابت  شما  اروسبرای  برای  (،  2006)  التماس 

زن تکان دهنده یا تاریخچه (،  2008)اندوه یک آمریکایی  
زندگی  (،  2011)  تابستان بدون مردان(،  2010)  اعصاب من

نگاه  تفکر،  فروزان(،  2012)  ،  و  2014)  جهان  خاطرات  ( 
  تابستان بدون مردانو  آنچه من دوست دارم  (.  2019)  آینده

.  قرار گرفتندالمللی  های بینترین کتابپرفروشدر ردیف  

 )ویکیپدیا( 

در استیونتون، همپشر،  1775دسامبر   16در   جین آستن

از  فرزند  او ششمین  آمد.  دنیا  به  انگلستان،  جنوب شرقی 

سال   در  بود.  ناحیه  کشیش  یک  فرزند  که    1801هفت 

خانواده شد،  بازنشسته  مکان  پدرش  نقل  بث  به  آستن  ی 

پدرش در سال   و    1805کرد.  آستن  و جین  رفت  دنیا  از 

 1809رانجام در سال  مادرش چندبار نقل مکان کردند، تا س

در نزدیکی التن در همپشر ماندگار شدند. جین آستن در  

همین محل ماند و فقط چند بار به لندن سفر کرد. در مه  

نزدیک    1817 تا  کرد  کوچ  وینچستر  به  بیماری  به سبب 

 جا درگذشت. همان  1817پزشکش باشد، و در ژوئیه 

و    غرور،  عقل و احساسجین آستن با نگارش چهار رمان  
،  1811های  به ترتیب در سال  اما و    منسفیلد پارک،  تعصب

عنوان در زمان حیاتش، نام خود را به  1816و    1814،  181۳

 سبک به ثبت رساند. )ویکیپدیا(  ای صاحبنویسنده

برونته زاده  شارلوت    ۳1درگذشت     1816آوریل    21، 

و 1855مارس   نویسنده  انگلستان،  همپشر  تورنتون،  در   )

های امیلی و آن  یسی بود. او و دو خواهرش به نامشاعر انگل

عمر   خاطر  به  که  هستند،  انگلیسی  شهیر  نویسندگان 

های  ترین کتابشان نیز شهرت دارند. یکی از معروفکوتاه

وی رمان جین ایر است، که آن را با نام هنری کِرِر بل منتشر 

 کرد. )ویکیپدیا(  

الیوت،  )ز  جرج  اوانز  آن  ماری  واقعی:  نوامبر    22اده  نام 

درگذشته   - در چیلور کتون در وارویکشایر انگلستان    1819

رمان  1880دسامبر    22 لندن(  دوران در  انگلیسی  نویس 

به  او  آثار  است.  دیدگاهویکتوریا  و  خاطر  رئالیست  های 

  .شناختی شهرت دارندروان 

او   معروف  بیدآثار  فلوس (،  1859)  ادام  کنار   آسیاب 

( 72–1871)مارچ  میدل(،  1861)  سایالس مارنر(،  1860)

 )ویکیپدیا(  .( هستند1876) دانیل دروندا و

دسامبر   10شاعر آمریکایی )  امیلی الیزابت دیکینسون، 

  در  و  آمریکا  ماساچوست  ایالت  در(  1886  می15–18۳0

دنیا آمد، او بیشتر خلوت گزیده  ی متشخص به هخانواد  یک

را   انزوا  در  زندگی  و  میبود  جوانی ترجیح  دوران  در  داد. 

سال در آکادمی امهرست درس خواند و قبل از    7مدت  به

بازگشتش به شهر خود، مدت کوتاهی را نیز در یک مدرسه 

های او از طریق نامه و مکاتبه  مذهبی گذراند. بیشتر دوستی

از   کمی  تعداد  ولی  بود  پرکاری  شاعر  او  اگرچه  بود. 

به   )نزدیک  رسید.    عدد( 1800شعرهایش  چاپ  به 

 )ویکیپدیا( 

استاین   27  درگذشته  –  1874فوریه    ۳)زاده  ،  گرترود 

  آمریکایی   شاعر   و  نویسنمایشنامه  نویس،رمان(  1946  ژوئیه

نسل    اصطالح  ایجادگر  را  استاین   گرترود .  بود  پاریس   ساکن
به فرانسه رفت و تا پایان عمر    1902دانند. در  می  گمشده

خانه برد.  سر  به  آنجا  نقاشان  در  و  نویسندگان  محفل  اش 

ی دو دختر هایی درباره)داستان  سه زندگیبزرگ زمان بود.  

سیاه زنی  و  و  خدمتکار  آمریکاییپوست(  از   هاتشکیل 

 های او هستند. )ویکیپدیا( نخستین نوشته 

  شاعر،(  1982  ژوئن  18  –   1892ژوئن    12، )جونا بارنز 

  اهل   نگارروزنامه  و  نویسنامهنمایش  نویسنده،  نویس،رمان

وود اشاره  توان به نایت. از آثار او میبود  آمریکا   متحده  ایاالت

او با سبکی کنایه آمیز و گاه گروتسک مشخص  کرد. آثار 

نوشته می در  بارنز  عادی  شوند.  زنان  زندگی  به  خود  های 

 پردازد. )ویکیپدیا(  می
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 نژاد  پرویز احمدی

  
مجموعه  معرفی  و  هفت  انتشار  و  بیست  ی 

 نمایشنامه از ابراهیم مکی در پاریس  
بیش از چند هزار سال پیش، در مصر، چین، یونان، ایران و  

حوزه به  سایر  نگر  آینده  اندیشمندان  بشری  تمدن  های 

کردند و  درستی خطر نابودی آثار فرهنگی را پیش بینی می

گریز از این فاجعه، آثار فرهنگی خود را، در معابد و یا  برای  

ی کوههای بلند روی  کردند و یا در سینه زیر خاک پنهان می

می و  سنگ  بمانند  امان  در  روزگار  گزند  از  تا  تراشیدند 

معابد   نوظهوری  دین  هر  که  افسوس  اما  شوند.  ماندگار 

از سپیشینیان را ویران می نگ کرد و باد و باران بسیاری 

 روبید. سائید ومینبشته ها را می

رفت که  قرنها بعد با پیدایش صنعت چاپ و کتاب، تصور می

امان   در  ها  کتابخانه  در  همیشه  برای  اطالعات  و  دانش 

ی دین،  خواهند ماند اما تمامیت خواهی حاکمان و سلطه

کرد. بعد از  ی دیگری جز عقاید مسلط را تحمل نمیاندیشه

تا ریک قرون وسطایی که در طول ده سپری شدن دوران 

کرد، به  ی مستقل و آزاد را سرکوب میقرن هرگونه اندیشه

ی رنسانس تعداد اندکی از آثار فرهنگی  همت متفکرین دوره

با   و  آوردند  بر  سر  فراموشی  غبار  و  گرد  زیر  از  پیشینیان 

متن  جمله  از  آثار،  این  معرفی  و  فلسفی،  ترجمه  های 

یونانی، دنیای مدرن دوباره با نوعی  های  ها و کمدیتراژدی 

اندیشه  و  خرد  دورهاز  طلوع  با  شد.  آشنا  انسانی  ی  ی 

اندیشه و بیان آزاد را تجربه روشنگری بشریت می  رفت تا 

سلطه که  نپایید  دیری  اما  در کند،  مدرن،  زورِ  و  زر  گران 

شیوه با  اینبار  و  جهان  نقاط  اشاعهبرخی  از  مدرن  ی  های 

و هنر جلوگ اکنون سانسور، ممنوعیت  فرهنگ  یری کنند. 

امری   دگراندیش  نویسندگان  ببندهای  و  بگیر  آزاد،  نشر 

عادی شده و بجای آن برای پرورش شبه هنرمند، تولید و  

ی خرج  هنگفت  یهانهیهزپخش انبوه فرهنگ و هنر رسمی  

مردم  می از  خواندن  کتاب  رغبت  که  نیست  بیمورد  شود. 

هوگو: برای نابود کردن   ی ویکتورسلب شده است. به گفته 

کاری  کافیست  سوزاند،  را  کتابها  نیست  نیاز  فرهنگ  یک 

 کنید مردم آنها را نخوانند.

نوشته ی رای برد بری   451تخیلی فارنهایت  -رمان علمی 

که بعدها فرانسوا تروفو با اقتباس از آن، یک فیلم ساخت،  

به موضوع ممنوعیت کتاب و کتابخوانی در یک جامعه ی 

میتوتالی در تر  فرهنگ  و  کتاب  زمانیکه  پایان  در  پردازد. 

عدهآستانه است،  کامل  نابودی  و  زوال  حفظ  ی  برای  ای 

گیرند کتابها را از بر کنند تا در  فرهنگ و دانش تصمیم می

 ی اشخاص ماندگار شوند. حافظه

نهاد مهری  بی  از  و  اگر  نشر  حافظ  باید  که  های حکومتی 

ریم، اما بی مهری و کم  گسترش فرهنگ و هنر باشند بگذ 

لطفی خودمان بعنوان یک ملت را نباید فراموش کنیم. در  

، هیچ   ای  در هیچ دوره  فارسی،  فرهنگ  و  زبان  حوزه ی 

طبقه ، طایفه، قوم یا سازمان اجتماعی مستقل نیز دست به  

حمایت و پشتیبانی از فرهنگ و هنر نزده است. در نتیجه 

گنجینه  فرهنگ  بهترین   و  هنر  موزههای  در  و  ایرانی  ها 

برای  کتابخانه اند.  کرده  خوش  جا  آمریکا  و  اروپا  های 

های خطی سعدی و عطار و مولوی ی بعضی از  نسخهمطالعه

کاملترین زد.  دنیا دست  به سیاحت دور  باید    و  و دیگران 

  و  واتیکان  یکتابخانه  در  تعزیه  هاینسخه  ترین   قدیمی 

و آخرین خبر   .شوند   می  نگهداری  فرانسه  ملی  یکتابخانه

ی ابراهیم مکی  اینکه مجموعه ی بیست و هفت نمایشنامه

ی ملی فرانسه به ثبت  در پاریس منتشر شده و در کتابخانه

دانم باید خوشحال بود یا افسوس خورد،  رسیده است. نمی

همه جای  که  در  چرا  باید  اینها  نیست،  اینجا  آثار  این  ی 

های ایران و در دسترس خوانندگان، هکتابفروشیها و کتابخان

خوشحالم،   اما  باشند.  ایرانی  پژوهشگران  و  دانشجویان 

 27  یمجموعه   انتشار  برای  عماد مونا  خوشحالم که کوشش

پاریس به ثمر رسید. تالش او    در ابراهیم مکی ینمایشنامه

 فرانسه   ملی  یکتابخانه  در  آنها  برای ماندگار شدن و ثبت

  رمان  در  کتاب  حافظ  انسانهای   تالش  به  شباهت  بی

نیست، از طرف دیگر  به تابلوی محمود زنده    451  فارنهایت 
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های مکی  عنوان نمایشنامه   27رودی نگاه کنید. نقش بستن  

روی تابلو توسط محمود زنده رودی نیز بی شباهت به سنگ  

پایانی  نبشته  را  باطل  دور  این  انگار  نیست.  باستانی  های 

 نیست! 

 

امعه ی باز و معقول اگر یک اثر هنری آنطور اما در یک ج

که شایسته است؛ بعد از تولید، بدرستی توزیع و پخش شود  

و بدست مصرف کننده برسد می تواند ارج و مقام خود را  

کتاب   مورد  در  شود.  گذاشته  محک  به  و  آورد   " بدست 

ابراهیم مکی در سال    "شناخت عوامل نمایش     1۳66که 

رخ داد و تا امروز این اثر به چاپ  نوشته است این جریان  

پانزدهم رسیده است. تناقض در اینست که هزاران خواننده 

کتاب   نمایش    "ی  عوامل  به    "شناخت  توانند  نمی 

 نمایشنامه های نویسنده ی این اثر دسترسی داشته باشند! 

  

 
نمایشی   کتاب  ی  مجموعه  به  هفت  "باری،  و    "بیست 

 بپردازیم.ی ابراهیم مکی  نوشته 

  شده  نمایشنامه از ابراهیم مکی ارائه  27در این مجموعه   

اند. عالوه  که در طول چهل و هفت سال نوشته شده  است

بر سه دوره ی نمایشی که دلیل شکل گیری این سه جلد 

گوناگونی   نمایشی  ژانرهای  شاهد  این مجموعه  در   ، است 

نمایشنامه هستیم؛ از تئاتر داستانی و تابع احکام ارسطویی و  

ی خوش ساخت گرفته تا تئاتر پوچی و سپس نمایشنامه 

دو   یکی  در  حتی  اکسپرسیونیستی.  سوررئالیستی،  های 

نمایشنامه ی آخر با گذشت از ساختارشکنی و فرامتنی به 

 
1 Le langage théâtral 

شیوه ی کوبیسم نزدیک میشویم. برخی از خصوصیات کلی  

آثار مکی عبارتند از سادگی ظاهری و پیچیدگی ساختاری،  

ن سائیده، حساب شده، شعرگونه و نگارش دراماتیک. نقد  زبا

و بررسی این خصوصیات احتیاج به زمان و فرصتی گسترده  

به دو عامل در این نشست بطور مختصر    آثار  تر دارد. در 

و نگارش یا    1کنم : زبان تئاتری    می   اشاره   مکی  نمایشی

 .   2نوشتار دراماتیک 

یا پیام نمایشنامه به    ی رساندن موضوعزبان تئاتری شیوه

حرکت   . نیست  کالم  فقط  تئاتری  زبان  است.  تماشاگر 

ی  بازیگر، اشیاء روی صحنه، دکور، نورو صدا  میتوانند وسیله

بیان موضوع باشند. اما در مورد کاربرد کالم در نمایشنامه  

باید بگویم که مکی از انواع گوناگون کالم و مکالمه استفاده  

لوگ، دیالوگ، سولی لوگ یا تک گویی  می کند مانند : مونو

و باخودگویی. آنچیزی که مورد نظر من است انتقال زبان  

بازار  و  کوچه  زبان  یا  شهری  پائین  از شخصیتهای  بعضی 

است وکاربرد اصطالحات آدمهای الت، لوطی و لمپن. این  

آنطور که   –نوع زبان، دربست، ناتورالیستی و بصورت خام  

اسما های  نمایشنامه  محمد  در  استاد  و محمود  خلج  عیل 

روی صحنه منتقل نمی شود.  مکی زبان کوچه   - وجود دارد  

ابتذال  دام  در  تا  پاالید  می  و  میساید  داده،  ورز  را  بازاری 

شیوه این  پنهان  ارزشهای  و  غنا  با  تماشاگر  و  ی  نیفتد 

و   ریتم  تئاتری، صدا،  زبان  انتخاب  در  شود.  آشنا  گفتاری 

زاز اهمیت برخوردارند. در آثار مکی  آهنگ کالم و کلمات نی

ذوقی    " با  و  شوند  می  انتخاب  زیاد  دقتی  با  ها  کلمه 

) شناخت              "هنرمندانه در کنار یکدیگر می نشینند  

 (   1۳۳ص  –عوامل نمایش 

 

برای خلق یک نمایشنامه یا یک اثر دراماتیک که قرار است  

ده از زبان روی صحنه و مقابل تماشاگران اجرا شود، استفا

تئاتری الزم است ولی کافی نیست. آنچیزی که یک متن  

است؛   دراماتیکی  نگارش  میکند  اجرا  قابل  را  شده  نوشته 

نوشتاردراماتیک یک ساختار ادبی است که با استفاده اززبان 

رابطه ی شخصیتها،   دراماتیک،  اصول  اساس  بر  و  تئاتری 

ر نظر می  دیالوگ ها، تنش دراماتیک و عمل بازیگران را د

2L’écriture dramatique 
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تنظیم می و  می  گیرد  شما  که  است  مرحله  این  در  کند. 

  توانید ادعا کنید که یک متن ادبی نوشتار دراماتیک است و

 فرق دارد. شعر یا   رمان با

ی سوم مکی پر رنگ تر به چشم این خصیصه در آثار دوره 

ی شتر قربانی،  میخورد و از همه شاخص تر در نمایشنامه

باز آنرا  اسم  مکی  است.  که  گذاشته  بازیگر  دو  برای  ینامه 

این بازینامه باید توسط دو بازیگر بصورت  هفت شخصیت 

در هم و پیچیده، اجرا شود. متن نمایشنامه نیز روایتی در  

هم و پیچیده دارد. برخالف عرف متداول نمایشنامه نویسی،  

رویداد بصورت خطی پیش نمی رود. ما با دوره های زندگی  

ون توالی زمانی و ترتیب تاریخی روبرو  قهرمان نمایش، بد

شویم. این مطالب به طور پراکنده و در قسمتهای پس و  می

پیشِ متن مطرح میشوند. شخصیتها نیز مانند روایتِ در هم  

شوند و  ی متن، در هم فرو می روند، از هم جدا میپیچیده

می را  یکدیگر  بصورت جای  و  آرام  بازیگر،  یک  گیرند. 

ازاستحاله  نقش  پیله   ای،  و  شده  خارج  شخصیت  یک  ی 

کند؛ سپس به قالب شخصیت دیگری  دیگری را روایت می

پروانه مانند  آرام،  مقابل  بازیگر  و  شود  می  از وارد  که  ای 

موضوع پیله به  موضوع  یک  از  شده،  خارج  شخصیتش  ی 

به زمان  از یک زمان  به مکان دیگر و  از یک مکان  دیگر، 

  پازل،  یک   چیدمان  در آخر ماننددیگر گذر می کند؛ تا اینکه  

کم کم طرح کم رنگ داستان در ذهن مخاطب نقش بگیرد  

و از ورای آنها شخصیتهای گوناگون شکل بگیرند. این شیوه 

و روند، بافت دراماتیک و نوشتار دراماتیک این اثر را شکل 

میدهد؛ متنی که نه رمان است و نه شعر؛ ادبیات دراماتیک  

تنظی اجرا  برای  امکانات  است،  ضمن  در  و  است؛  شده  م 

 دهد.   فراوانی در اختیار بازیگران قرار می

اولین   جزو  مکی  ابراهیم  که  است  یادآوری  به  الزم 

شیوه به  ایرانی  نویسان  در  نمایشنامه  که  است  اروپایی  ی 

مورد زبان تئاتری و نوشتار دراماتیک  دست به تجربه زده  

داده است. بعد از    و در این زمینه مطالعه و پژوهش انجام

انقالب روند اینگونه تحقیق و تجربه متوقف شد و نمایشنامه  

که   مسیری  گرفت؛  پیش  در  دیگری  مسیر  ایرانی  نویسی 

 حاصلش را امروز می بینیم.  

 2022آوریل  2۳پاریس، 

 

 

 

 

 

 

 بولگاکف و استالین 

نوشت با امضای  های مرموزی به استالین می بولگاکف هر روز نامه 

  مقام   –  بریا  به  کنجکاو.  آمدمی  شگفت  به  هربار  استالین.  'تارزان'

  کرده پیدا را هانامه  ینویسنده  زودتر هرچه داد دستور -امنیتی

  دزد،   از   است  پر  شما  سازمان  این' :  است  عصبانی.  بیاورند  او  نزد  و

 '.توانید پیدا کنیدنمی   را  آدم  یک  اما

  .آورندمییابند و به کرملین  بولگاکف را می 

اش را روشن کرده و خیلی  کند، پیپاستالین خوب براندازش می 

  'ها تویی؟ی این نامه پس نویسنده 'پرسد:  عادی می

ترسیده می اندکی  ویساریونوویچ،  'گوید:  بولگاکف،  خیر جوزف 

 'چطور مگر؟

می همین' جالب  آخر  نویسنده  جوری.  بولگاکف  پس  نویسی. 

 'تویی؟

 '.زف ویساریونوویچبله خودم هستم جو'

پس چرا این شلوار ژنده و کفش پاره؟ جالب نیست. اصلن جالب  '

 '.نیست

درست است، هر طور شما بفرمایید.... اما از نویسندگی که پولی  '

 '.آیددر نمی

چرا ایستادی  'کند به کمیسر خلق در امور تامین:  استالین رو می 

یاوری؟ دزدی در  توانی برای این مرد لباس بکنی؟ نمیو نگاه می 

این مرد، نه هرگز! چرا   برای  لباس  اما  سازمان تو عادی است، 

رنگت پرید؟ ترسیدی؟ لباس کن تن این مرد! زود برو و لباس  

دهی؟ با آن بیاور برای این مرد! چیه داری سبیلت را تاب می

که  چکمه  خودت  فکر  به  گفت،  چیز  همه  باید  تو  به  هات! 

  '.رسدنمی

نامنتظره کننبعد شروع می با هم. دوستی  پا  د به قدم زدن  ای 

  .گیرد میان او و استالینمی

دانی  می 'کند باهاش:  رسد که استالین درد دل میای می لحظه 

ای! اما یک آدم کنارت نیست  ای! نابغه گویند نابغه میشا، همه می 

  '.که باهاش لیوانی کنیاک بنوشی

می  خیره  همهبولگاکف  به  استاشود  حرکات  آن ی  قدر  لین. 

استالین را نقش    استعداد دارد که بی هیچ منظور بد شخصیت 

بری  بزند. از آن دست که حتا انسانی به نظر آید. گاهی از یاد می

همه بال به سرش  زند که آنکه بولگاکف دارد از آدمی حرف می

 .آورده است

 کوشیار پارسی 
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 زاده رضا عالمه

 

 
قبیله" اثر  تازه ؛  "نداى  بارگاس  "ترین  ماریو 

 "یوسا

ی  نویس سرشناس اهل ِپروُ و برندهماریو بارگاس یوسا رمان

ی جدا از ادبیات در عرصه  2010جایزه نوبل ادبیات در سال  

نظر مطرحی بوده است. او  تفکر سیاسی نیز همواره صاحب

شهر و  "ا اولین رمانش  ی شصتِ قرن بیستم بدر آغاز دهه

به    -  "های شهریسگ"تر  ای روان یا با ترجمه  -  "هاسگ

شهرتی جهانی رسید؛ رمانی که دو دهه بعد فیلمی دیدنی  

و   رمان  نوشتن چندین  بر  او عالوه  آن ساخته شد.  از  نیز 

ی مسائل سیاسی  های بسیاری نیز در عرصهنمایشنامه کتاب

بیات جوائز ادبی بیشماری  و اجتماعی دارد و پیش از نوبل اد

 .هایش تعلق گرفته استبه رمان

ترین کتابی که نزدیک به چهار ماریو بارگاس یوسا در تازه

برای   یکبار  که  است  کرده  سعی  داده  انتشار  پیش  سال 

اش را همیشه خاستگاه و مسیر پر پیچ و خم نگاه سیاسی

هشت شامل   "ندای قبیله"تشریح کند. این کتاب با عنوان 

ماند  که به پیشگفتاری بلند می  -فصل است که در فصل اول  

سیر تفکرات سیاسی خودش را تشریح کرده و در هفت    -

فصل دیگر به تشریح تفکرات هفت متفکر نامدار سیاسی از  

تفکرات   بنیادهای  که  پرداخته  سو  این  به  هیجده  قرن 

وپر اند: از آدام اسمیت و کارل پ سیاسی امروز او را شکل داده

 .تا ژان فرانسوا رِوِل

ماریو بارگاس یوسا در همان صفحات آغازینِ کتاب روشن  

های  کند که این کتاب برای معرفی متفکرانی که فصلمی

اند نیست بلکه برای معرفی  متعدد این کتاب را شکل داده

 .شخص خودِ اوست

این] نظر  نمىبه  یک  گونه  کتاب  این  واقع  در  ولى  آید 

ت. کتابى است که تاریخ آگاهى سیاسى مرا اتوبیوگرافى اس

مى افکار  تشریح  با  نوجوانى  از  من  که  راهى  کند، 

تا   سارترى  پل  ژان  اگزیستانسیالیستىِ  و  مارکسیستى 

ام به آن رسیدم طى کردم،  لیبرالیسم که در دوران پختگى

نوشته  مسیر  این  در  کامو،  و  آلبر  چون  نویسندگانى  هاى 

کوستل آرتور  و  اورول  از  جورج  مجددم  ارزیابى  در  ر 

 11دموکراسى کمک حالم بودند.[ ص 

از دموکراسی"این عبارتِ   آنجا که من    "ارزیابی مجدد  تا 

کنم گمان دارم به  های امروز هموطنانم را دنبال میگفتمان

ایران بدل  از  یک مشغله ذهنی عمومی در داخل و خارج 

ه و  جا در هیچ بیانیشده است. الاقل در حرف و ادعا هیچ

نمی اطالعیه ارزش ای  به  یکبار  دستکم  که  بر  بینم  گزاری 

به   موارد  اغلب  در  هرچند  باشد،  نشده  تاکید  دموکراسی 

ها و نظرات مغایر با دموکراسی را در شود حکمراحتی می

 !آنان یافت

ندیده هرگز  از اما  مجددی  ارزیابی  حرف  در  حتی  که  ام 

باشد و  لیبرالیسم در میان فعالین سیاسی ما مطرح   شده 

دریافته   را  تائیدشان  مورد  دموکراسیِ  با  لیبرالیسم  رابطه 

 :نویسدباشند. بارگاس یوسا در این ارتباط می

پیشرفته اشکال  موجودیتش  آغاز  از  لیبرال  ى ]دکترین 

آزاد  جوامع  در  و  کرده  نمایندگى  را  دموکراتیک  فرهنگ 

هاى  موجب پیشرفت حقوق بشر، آزادى بیان، حقوق اقلیت

سیتى، مذهبى و سیاسى، دفاع از محیط زیست و شرکت جن

همگانى و مداوم شهروندان در زندگى جمعى بوده است. به  

زبان دیگر همان چیزى است که بیش از همه ما را در مقابل  

 29نداى خاموش نشدنى قبیله حفظ کرده است.[ ص 

برای این کتاب، و    "ندای قبیله"در تشریح انتخاب عنوان  

انتخاب   این هفت متفکر سیاسی توضیح کوتاهی در  علت 

 :پشت جلد آمده که می گوید

آن سال] در  نویسنده  به  بزرگى  متفکرین کمک  هاى  این 

سخت کردند و به او شیوه دیگرى از اندیشیدن را آموختند  

که در آن ارجحیت به فردیت انسان داده شده نه به قبیله، 

 [.ملت، طبقه و یا حزب
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در تاریخ "ت پوپر بر این باور است که  نویسنده در تائید نظرا

 " بشر در آغاز فرد وجود نداشت بلکه تنها قبیله وجود داشت.

در جای167)ص   او  و  (  سیر  این  کرده  کتاب سعی  جای 

ای تا یافتن  ی قبیلهاز داشتن روحیه   -وخم را  سلوک پر پیچ

خویش   ساله- فردیت  زندگی هشتادوچند  درازی  در  اش ، 

 .دنبال کند

د پى]در  سیاست  به  سالگى  اکتبر  وازده  در  ،  1948بردم، 

حکومتِ وقتی اودریا  آپولیناریو  ژنرال  نظامى  کودتاى  که 

خوزه لوئیس ریورو، رئیس جمهور پرو را که از طرف مادرى  

با من نسبت داشت سرنگون کرد. بر این باورم که در طول 

آن دیکتاتورى هشت ساله، نفرت از دیکتاتورها از هر نوعش 

 12من زاده شد.[ ص در 

انقالب کوبا را تاثیرگذارترین رخداد در سیر  بارگاس یوسا 

اش به سوسیالیسم  داند؛ هم در گرایشاش میتفکر سیاسی

 .اش از آنو هم در گسست

التین،   آمریکاى  در  تنها  نه  من،  نسل  براى  کوبا  ]رخدادِ 

تعیین کننده بود، یک دگرگونیِ ایدئولوژیکى. بسیارى مثل  

د و  من،  قهرمانانه  ماجراجوئى  تنها  فیدلى،  کارستانِ  آن  ر 

ایدهایثارگرانه  مبارزینى  مىى  که  یک آلیست  به  خواستند 

دهند   پایان  باتیستا  حکومت  مثل  فاسد  دیکتاتورى 

گرائى را انتظار دیدند بلکه سوسیالیسمى به دور از فرقهنمى

برتابد.   را  آرا و حتى مخالفت  انتقاد و اختالف  داشتیم که 

که   شد  موجب  همین  و  داشتیم  باور  امر  این  به  بسیارى 

سا در  کوبا  حمایت لانقالب  چنین  یک  آغازینش  هاى 

 1۳وسیعى در سراسر جهان داشته باشد.[ ص 

]قطع ارتباطم با کوبا، و به یک معنا با سوسیالیسم، ریشه 

پادییاى شاعر که شرکت   "پادییا"در ماجراى   اِبروُ  داشت. 

و معاون وزارت تجارت   -در انقالب کوبا بود  اى فعال هکنند

انتقاداتى به سیاست فرهنگى    1970در سال   -خارجى شد  

شدید   حمله  مورد  که  بود  کسى  اولین  او  داشت.  رژیم 

احمقانه اتهام  با  بعدتر  و  گرفت  قرار  رسمى  ى  مطبوعات 

مامور سى آى اِ بودن زندانى شد. پنج تن از دوستان که او 

اى اعتراضى در آپارتمان  شمگینانه بیانیهشناختیم، خرا مى

من در بارسلونا نوشتیم که بسیارى از نویسندگان در سراسر 

جهان همچون سارتر، سیمون دوبوار، سوزان سونتِگ، البرت  

موراویا و کارلوس فوئنتس به آن پیوستند و به این تجاوز  

اعتراض کردند. فیدل کاسترو شخصا به ما پاسخ داد و ما را  

دمت به امپریالیسم متهم کرد و تاکید کرد که دیگر  به خ

در کوبا    " نامحدود و نامتناهى" نخواهیم توانست پایمان را  

 17بگذاریم )یعنى تا ابد([. ص 

بارگاس یوسا از آن پس یکی از منتقدین بسیار جدی فیدل  

سیاست و  و  کاسترو  ماند  باقی  کوبا  کمونیست  حزب  های 

ارش از دست نداد. حدود  هیچ فرصتی را برای تشریح افک

عنوان   که  شده  منتشر  یوسا  از  کتابی  پیش  سال  پانزده 

  "دیکشنرى یک عاشق آمریکاى التین"غیرمتعارفی دارد:  

که در واقع نه یک فرهنگ لغات یا رمان که مجموعه مقاالت  

نوشته مورد  و  در  یوساست  بارگاس  بلند  و  کوتاه  هاى 

است. ههرآن  مربوط  آمریکاى التین  به  از مانچه  طور که 

آید این کتاب مثل یک فرهنگ لغت به ترتیب  عنوانش برمى

حروف الفبا تنظیم شده. بنابراین خواننده بسته به اینکه در  

مورد چه کسى یا مکانى که به آمریکاى التین مرتبط است 

مى بخواهد،  را  نویسنده  مدخل نظر  به  راحتى  به  تواند 

  .مربوطه مراجعه کند

کا فیدل  مورد  از در  کمتر  کوتاه  مطلب  یک  فقط  سترو 

نوشته و منتشر شده    1971اى آمده که در سال  صفحه نیم

و   نویسنده  با  کاسترو  برخورد  از  پس  سال  یک  یعنی 

ممنوعیت ورودش به کوبا. این مطلب کوتاه مربوط به تنها  

است، یعنى شش هفت    1966دیدار یوسا با کاسترو در سال  

 :سال پس از پیروزى انقالب کوبا

 البته   گرچه  –تنها بارى که با فیدل کاسترو گفتگو کردم  ]

 که   کاسترو  فیدل  چون  است  غلوآمیز  "گفتگو"  لغت  کاربرد

  و   پذیردنمى  را  دوجانبه  گفتگوى  خداست  نیمه  دارد  باور

  و   انرژى  تاثیر  تحت  شدت  به  ،-  خواهدمى  شنونده  فقط

سال  د.  گرفتم  قرار  کاریزمایش  در  روز  یک  عصر  یدارمان 

در هاوانا بود. گروه کوچکى از نویسندگان بودیم که    1966

اى در محله  بدون توضیح بیشتر ما را با ماشین بردند به خانه

ى بدادو. فیدل بالفاصله آمد. در طول دوازده ساعت بعدى  

تا دم دماى صبح نشست و برخاست و ژست گرفت و حرف  

نشانه کمترین  بدون  میان  این  در  و  خستگى زد،  از  اى 

سیگارهاى کلفتش را کشید... وقتى، به همان سرزندگى که  

آمده بود رفت، ما همگى شگفت زده و از پا افتاده بودیم.[  

 10۳ص 
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ترین کتاب او، ندای  در طول چهار سالی که از انتشار تازه

ی قبیله، می گذرد من شخصا دستکم شش هفت مصاحبه

ان از او در زبهای اسپانیائیتلویزیونی بلندمدت در تلویزیون 

ام که عمدتا در تشریح  اش دیدهمورد نقطه نظرات سیاسی

تفکر   بر  تاثیرشان  و  پوپر  کارل  و  اسمیت  آدام  نطرات 

اش بود. نگاهش در مجموع به لیبرالیسم به عنوان سیاسی

های دموکراتیک همین است که  یک دکترینِ ضامن آزادی

 :در پاراگراف زیر آمده 

دُگماتیک نیست، مى داند که واقعیت پیچیده  ]لیبرالیسم،  

هاى سیاسى چنانچه بخواهند موفق  ها و برنامهاست و ایده

باید خود را با آن تطبیق دهند، و  شوند در اغلب موارد مى

هاى قالبى خود  اگر سعى کنند واقعیت را در چهارچوب طرح 

مى رخ  آنچه  به بگنجانند  که  است  موفقیت  عدم  دهد 

سیاسى   یک  مىخشونت  هم  لیبرالیسم  بیمارى " انجامد. 

در درون خود داشته است، سکتاریسم، که   "دوران کودکى

در برخى اقتصاددانان جادو شده با بازار آزاد تجسم یافته که  

اجتماعى   مسائل  تمامى  درمان  براى  نوشداروئى  آنرا 

ى خودِ آدام اسمیت، پدر دانند. خوب است به آنان نمونه مى

را   موقعیتلیبرالیسم،  در  که  شویم  بخصوصى یادآور  هاى 

دانست وقتى که ها را جایز مىسوبسیدهاى موقتى و نظارت

فشارها بیشتر موجد ضرر باشند تا منفعت. این روادارى که  

ارزشمندترین مشخصه  ى دکترین  اسمیت نشان داد شاید 

بپذیرد خودش مى اینکه  باشد:  و  لیبرال  کند  اشتباه  تواند 

 25باشد.[ ص رقیبش حق داشته 

نویسنده در فصل مربوط به آراء و افکار کارل پوپر که در  

بدان  بیشتری  تفصیل  با  دیگر  متفکر  شش  با  مقایسه 

امروز پرداخته، سعی می دستاوردهای  که  دهد  نشان  کند 

دموکراسی  در  لیبرالیسم بشر  بر  مبتنی  عمال  موجود  های 

بشر مورد عنوان حقوق  اند؛ دستاوردهائی که امروزه بهپوپری

همه ارگانتائید  بینی  سیاسی  های  احزاب  و    - المللی 

 .هستند –دستکم در تئوری 

ى معطوف به ]لیبرالیسم پوپر عمیقا مترقى است زیرا اراده 

گاه در طرفداران  عدالت را در بطن خود دارد، چیزى که گه 

تنها در سایه آزادى  اینکه  به  باورشان  آزاد و  ى قبول بازار 

کنند  باشد غایب است و فراموش مىاد ممکن مىبازارهاى آز

 " ایسایا برلین"که اگر تنها همین باشد آنوقت همانطور که  

ها را بخورند.  یابند تمام برهها اجازه مىبه تمثیل گفته، گرگ

باید از طریق آگاهى  اقتصاد آزادى که پوپر مدافعش بود مى

ماعى  هاى مختلف اجتبخشى عمومى در سطحى باال و برنامه

براى حمایت از کسانى که از نظر " همچون ایجاد نهادهائى  

ضعیف اقتصادىاقتصادى  قدرتمندان  مقابل  در    -  "اند 

هاى بیکارى و حوادثِ حینِ کار، آموزش  بازنشستگى، بیمه

رایگان در مدارس عمومى، ممنوعیت کار کودکان، و زندگى  

باشد   افراد  اغلب  دسترس  در  که  پربار  تکمیل    - فرهنگى 

شود، و باالخره تضمین برابرى در استفاده از امکانات در هر  

اى ى قبیلههاى مذهبى و روحیه نسلى براى مقابله با دگم

کتاب   در  پوپر  باشد.  دشمنانشجامعه"داشته  و  باز  ،  " ى 

نویسد:  ها از آن آمده، به روشنى مىجائی که این نقل قول

شونت قدرت اقتصادى تقریبا همانقدر خطرناک است که خ

 152-151[ صص "فیزیکى.

ای به فارسی  مطمئن نیستم این کتاب سیصدواندی صفحه 

دانم مثل دیگر آثار این  ترجمه و منتشر شده باشد ولی می

های مختلف ازوپائی درآمده و  نویسنده ترجمه آن به زبان

ها آشنایند توصیه خواندنش را به دوستانی که به این زبان

 .کنممی

 

 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221826968285400&set=a.1137823287778&__cft__%5b0%5d=AZXdjesc8wOypnU2ohvKqEh0MuSWvamnvrOzg_oFQCRDLy5CL5sCroHUfgL9T5qib3QWZjgUbzbq7KaU7-TE759fd-TXhkB8njBfus3TP4do1dpDoiiG__rmJju0gUt_oDdI6pz1_PTyAFAu85zTRUHj-oP23iEs0Azdjc862CeTdA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221826968285400&set=a.1137823287778&__cft__%5b0%5d=AZXdjesc8wOypnU2ohvKqEh0MuSWvamnvrOzg_oFQCRDLy5CL5sCroHUfgL9T5qib3QWZjgUbzbq7KaU7-TE759fd-TXhkB8njBfus3TP4do1dpDoiiG__rmJju0gUt_oDdI6pz1_PTyAFAu85zTRUHj-oP23iEs0Azdjc862CeTdA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221826968285400&set=a.1137823287778&__cft__%5b0%5d=AZXdjesc8wOypnU2ohvKqEh0MuSWvamnvrOzg_oFQCRDLy5CL5sCroHUfgL9T5qib3QWZjgUbzbq7KaU7-TE759fd-TXhkB8njBfus3TP4do1dpDoiiG__rmJju0gUt_oDdI6pz1_PTyAFAu85zTRUHj-oP23iEs0Azdjc862CeTdA&__tn__=EH-R
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 شهروز رشید 

 
رمان می  "بازخوانی   من خاموش  را  ها  چراغ 

 از زویا پیرزاد  "کنم

 بر اساس رمزگان پنجگانه روالن بارت 
 

تجربی .1" صدای  یا  کنشی   Empirical) "رمزهای 

voice )  
گوید  میرمز کنشی     proairetic code "  " به    " بارت  "

  "کنش"به معنی  ACT یآن را با نشانه و در خوانش خود،

کارکرد رمز کنشی، تنظیم   ":نویسدکند. او میمشخص می

) بارت    " .آید رخدادها است، همان گونه که از نامش برمی

  :نویسد(. او در جایی دیگر می261، 1975

ی" دهی  سازمان  رمز،  این  و  کارکرد  رفتارها  رشته  ک 

حالکنش در  هر   های  است.  رشتهک تعامل  این  از   ، دام 

نیستند، هرچند عنصر  ها دارند اما تابع منطق داستانکنش

 معنایی خورد )واحداندیشه و تعقّل هم در آن به چشم می

X1).  

خلق   " خواننده    " های رمان را  اعتقاد دارد کنش  "بارت   "

ی اطالعات را با یک نظم از او قطعات پراکنده کند زیرامی

ها را دسته  گذارد. او این دادهمی پیش طراحی شده کنار هم

سازد، حتی  رخدادها مربوط می ها را باکند و آنبندی می

بر  که  هم  را  اعمالی  باید  داللت   خواننده  درونی  هیجانات 

  .ها به شمار آوردکند، بخشی از همین کنشمی

ی  کننده ای برای یک خانوادهرمان، بر محور رخداد تعیین 

به محله   " آیوازیان    " نام   ارمنی  آبادان   " بوارده    " ی  در 

همسایهمی که  نام   گردد  به  ارمنی    "سیمونیان    " ای 

تازه، همه چیز، عادی   ییابند. تا پیش از آمدن همسایهمی

هایی  تنش  یاست و در حیات خانوادگی و زناشوییـ  با همه

خان اعضای  میان  گاه  دارد.  که  وجود  تعادلی  ـ  واده هست 

شود که از سویی مردان تعادل و آشوب هنگامی آغاز می عدم

از آب   دو خانواده، هر دو، از جمله مهندسان شرکت نفت 

عالقه دارند. از سوی دیگر،   آیند و به بازی شطرنج نیزدرمی

همکیش، پیوندهای   ی همزبان ومیان فرزندان دو خانواده

گذشته از  شود وزه ای عاشقانه پدید میعاطفــی و تا اندا

خانم   آیوازیان    "این،  منش    "کالریس  بر  اندک    "اندک 

راز   "سیمونیان   امیل و  سخن  او  با  شده؛  شیفته  جوان 

این دو شخصیت اخیر ـ هرچند از حد   گوید. روابط میانمی

گذرد و در محدوده  درنمی گفت و گو، همنشینی و همدلی

تر   ماند ـ دراخالقی محدود میای رسمی و   نهایت، ژرف 

 زند و زن احساسشود و تعادل روانی زن را به هم میمی

ی فروپاشی  کند که کیان و حیات زناشویی، در آستانهمی

 .است

هنگامی رخداد  می  نخستین  همسایهآغاز  که  تازه  شود  ی 

کند.  را به میهمانی دعوت می  " آیوازیان    "ی  خانواده وارد،

رمزآمیز و معنی دار    "کالریس    "با    "امیل   " ین برخورد ِاول

  :است

دستم را بردم جلو، دستش را آورد جلو ولی به جای دست   "

و دستم را بوسید. آرتوش ]شوهر[ تک سرفه   دادن، خم شد

  ( 45)پیرزاد  "زدند به دست من ای کرد و دوقلوها، زل

بچه تعجب  که  ـ  دست  را  بوسیدن  شوهر  غیرت  و  ها 

خواننده، داللتگر است. زن ـ هرچند  برانگیخته ـ برای زن و

عرق می این که از شرم  از  ـ  قرار گرفته،  کند  توجه  مورد 

بعد اندکی  خواننده  اگر  ویژه،  به  است  که  خرسند  دریابد 

ها است دست همسر زیبای خود را لمس هم  شوهر، مدت

  :است نکرده

بود.    انگشت کشید به پشت دستم که هنوز توی دستش"

ماندم ؟ .بی حرکت  بود  نگرفته  را  بود دستم  وقت    "چند 

(57)  

شخصیت شناخت  کار  به  که  ـ  داللتگر  رخداد  ها  دومین 

پوشاک شوهر و مرد جوان بیوه ای است   یآید ـ مقایسهمی

دست داده و با تنها دختر  ها است همسر خود را ازکه مدت

دن، بسیار  پوشی در لباس  "امیل    " کند.  و مادرش زندگی می

  :مقید و شوهرِ زن، بی قید است
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های ورنی سیاه، پوشیده  امیل پا انداخته بود روی پا. کفش "

های سیاه. آرتوش هم پا انداخته بود روی پا.  جوراب  بود با

سیاهکفش بود   هایش  رفته  یادم  ای.  قهوه  جوراب  و  بود 

کفش بغل  بگذارم  سیاه    .(55 ) " هاجوراب 

  " امیل    "، شوهر، و مادر  "آرتوش    "اب  سومین اتفاق، بازت 

اتفاق داللتگر دیگر است. زن، در بستن روبان   در برابر یک

ی خود برده، از خود ذوق  همسایه  به دسته گلی که برای

این اندازه سلیقه اظهار  ، از" امیل    "نشان داده است: مادر ِ  

  :ستایدشگفتی کرده، او را می

... هر بار برای کسی  "ها زده اید !  گلچه روبان قشنگی به   "

را  می هدیه وسواس  همین  بندی،  بسته  روبان  با  بردم، 

ها ! کسی  گفت: حوصله داریدید، میاگر می داشتم. آرتوش

نگاه می روبان  نگاه   کند ؟به  روبان  به  بار بود کسی  اولین 

 .( 46)  " کرده بود 

از    "امیل"چهارمین رخداد در همین ضیافت، تمجید مادر ِ  

  :است "آرتوش  "خطاب به  " کالریس "

همسر شما جزو معدود زنان بافرهنگ ارمنی است که در   "

  "متمادی... یافته ام. مرد خوشبختی هستید  هایطی سال

 (48 ). 

کامال ً   رمان،  فصل  یک  در  کم  دست  رخداد  چهار  این 

  ی او تأثیرو خانواده  "کالریس    "حیات روانی   داللتگرند و بر

کمبودهایی عاطفی دارد و عالقمند   نهند. زن از سوییمی

دارد و به عالیق زیبایی   است شوهر، همسر را بستاید، بزرگ

نسبت به آنچه   شناختی او پاسخ گوید. شوهر از دیگر سو،

 به زیبایی شناسی، پیوندهای عاطفی و روابط خصوصی زن

ن در نخستی  "امیل    "شود، به شدت بی اعتناست.  مربوط می

اعضای دو خانواده،  خود در حضور همه  برخورد رسمی ی 

خودستایی از یک سو، و ارضای  ی اظهار وجود،آنچه را الزمه 

از   "کالریس   " نیازهای عاطفی، همدلی و زیبایی شناختی

می ابراز  است،  دیگر  این سوی  طبیعی  ی  نتیجه   دارد. 

است   "کالریس    "برخوردها، پدید شدن این احساس در  

به عنوان یک همدم و مصاحب    "امیل    "به   تواندا میکه گوی

  .شایسته، اعتماد کند 

عاطفی   پیوند  و  احساس  آغاز  برای  گذشت،  آنچه  اگر 

الزم باشد، هرگر کافی نیست. این   " امیل  "و    "کالریس  "

های آماده تر  زمان، زمینه پیوند برای تعمیق خود به گذشت

تحلیل،  وردروانی و کشاکش درونی در هر دو شخصیت م

 امیل  "ی  نیاز دارد. نخستین کنش عاطفی تأثیرگذار، اشاره

  " امیل    "آید. وقتی  به دقایقی است که زن را خوش می "

آید، به پنجره نگاه  می  " کالریس    "ی  آشپزخانه  به تنهایی به

  :گویدکرده می

پنجره " نه؟  ساختید؟  خودتان  را  نداردهرّه  هرّه  ما    "ی 

(102). 

یاد  به  این شهر،  می  زن  به  اسباب کشی  آغاز  در  آورد که 

بود چنین هرّه ای برای پنجره ساخته شود تا  دستور داده

اسم این گل را    " امیل    " بکارد.   بتواند در آن، گل نخودی

خواهد  پرورش داده و می داند؛ خود بارها آن را کاشته ومی

اندازه  بگیرد. این   خاک گلدان هرّه را عوض کند تا گل، جان

خوشایند   ، شگفت انگیز و"کالریس    "توجه به ظرایف برای  

هایی را که چند  نیز دریافته است که گل  "امیل    "است.  

برای آنان آورده، خود کاشته بوده    " کالریس    "پیش   شب

های مفردـ  که بر خصوصی ضمیر یا شناسه است. استفاده از

می داللت  رابطه  نوع  عاطفه کدبودن  بر    " ریس  کال"ی  ـ 

  :البته تأثیرگذار است

حرف بزنند. حرف زدن با    "تو"خواهد با  همه دلشان می "

شناسدت... حس  هاست میاست. انگار آدم سال راحت   "تو"

، یا چون "تو"این که گفته بود  شوم. ازکردم دارم سرخ می

 .( 10۳) "کند؟ عادت نداشتم کسی از کارهایم تعریف

  " امیل    "را در برابر    "کالریس    "بازتاب عاطفی و مهرانگیز  

ی آنان  توان دریافت که مرد جوان به خانهبهتر می هنگامی

  "پردازد. این بازی،  به شطرنج بازی می آید و با شوهرشمی

سازد و امکان  شوهرش، نزدیک می را از زن دور و به  "امیل  

کند. نخستین چاره  می گفت و شنود و همدلی را با زن تباه

سیاه شطرنج  هایگور و گم کردن یکی از مهره  اندیشی زن،

 " و به هم زدن بازی آنان است. در همان حال، از این که

برای روز بعد هم با خودش    "آرتوش    "بی حضور    "امیل  

  :خشنود است قرار گذاشته،

امیل گفت می" افتادم.  پیش  را یاد شب  گلدان  آید خاک 

یا عوض کند. یک پیادهآن، خوش حال شدم؛ بعد به  ی  د 

 .(149)    "زیر راحتی نشیمن بود سیاه افتادم که حتما ً هنوز

تواند  تا چه اندازه می  "امیل    " شود که  روز دیدار، متوجه می

و   مانند آبکش  خالل،  بکَند؛  پوست  زمینی  سیب  خودش 
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قادر به انجام هیچ کاری نیست  سرخ کند؛ در حالی که شوهر

(. یک بار دیگر که  109،108)  آوردو مرتب افتضاح بار می

فازمتر   "امیل   "کند،  سیم کشی برق حیاط اشکال پیدا می

نفت  ی خود برداشته و در حالی که برقکار شرکترا از خانه 

اشکال  تبدیل شده، در حضور آن دو،  بیکار  به تماشاگری 

را برق  برمی فنی  را  دو  هر  تحسین  کرده،  انگیزد.  برطرف 

افتد، از گلدوزی  اتاق میهای  پرده به  "امیل    " وقتی چشم  

می تمجید  حال،آن  همان  در  و  شطرنج  کند  از  شوهرش 

  :کندبازی او تعریف می

پرده " خیلی  پایین  و  بودم  کرده  گلدوزی  خودم  را  ها 

اما غیر از مادر... هیچ کس، هیچ وقت از  دوستشان داشتم؛

 .(89) بود ها تعریف نکرده پرده

را همیشه منتظر    "کالریس    "این گونه عالیق مشترک،  

اندیشد که در حال  ( یا می208سازد )  می " امیل  " دیدن  

 کند ؟ خود چه می یدر خانه " امیل  "حاضر، 

زند  کند ؟ شاید با مادرش حرف میفکر کردم چه کار می " 

  (201)  "خواند؛ شاید هم... می یا کتاب

را  ی ذهنیات خودزن به خاطر آزرمی که در او هست، بقیه

جاری زبان  مینمی بر  گمان  بی  اما  بگوید:  کند    "خواهد 

  " .کند می شاید او هم به من فکر

 The voice of ) رمزهای نشانه شناختی یا صدای شخص .2

the person ) 

نامد و  می ( Semic code ) " رمز نشانه ای  "این رمز را    "بارت   "

قاد دارد کند. او اعتمشخص می " SEM " یرا با نشانه آن

رمز، این  را   که  متن  ساختار  که  است  رمزی  دو  از  یکی 

ازمی نوع خاصی  بر  ها مانند شخص،  ۳0  "دال   " سازد و 

ناپایدار است و  کند؛ حامل معانیمکان و شیئ داللت می

 سازد ) واحدهایپیشرفت مضمون را در داستان ممکن می

 ( .(X1. LXXX1 هایمعنایی شماره

از اطالعات   اندیشدمی  "بارت   " بر آن بخش  که این رمز 

کند که بخواهد به مفاهیمی مجرد  داللت می موجود در متن

فکر مثال،  برای  کند.  تداعی  "پارتی   " اشاره  و  یادآور   ،

اربابی  خانه  "ی  کننده ای  " ی  نشانه  مفهوم  و  بیان  برای 

اجازه  است. رمزهای نشانه شناختی به متن  "ثروت"مجرد  

  "کنیم، آن را    " نقل    "جای آن که چیزی را  دهند به  می

کنیم.   " نشان توصیف  است،  مادّی  غیر  را  آنچه  و  دهیم 

های عاطفی شدید و بار روان  جنبه رمزهای نشانه شناختی،

نویسنده    " من ِ    "نگرش   ـ که  ۳1  "لحن    "شناختی دارند.  

رمز، نمود  دهد ـ در این گونهو راوی داستان را نشان می

گزیند  برمی یابد. از روی واژگانی که راویرا میواقعی خود  

عنوان خصلت روانی به   شود،پیوسته تکرار می و معموال ً 

  "جان اِلیس    "توان به احساسات و تلقی راوی پی برد.  می

در مقاله ای مشترک، رمزهای    ۳۳  "روزالیند کووارد   " و  ۳2

  دانند و ی آدمی می"ها  خصلت  "معرّف   نشانه شناختی را

های مهمّی در بازی معانی  لحظه  " های شخصیتی را ویژگی

را در شخصیت، ثابت   " هاخصلت  "دانند. آنان، این  اثر می  "

 .(181 ...ساختگرایی )سجودی،  "کنندو مکرر توصیف می

را  ۳4  "میسن کولی   " قلمرو   "، رمزهای نشانه شناختی 

میمی  "پنهان   معانی و  چهرهداند  حاالت  وقتی  ی  گوید 

  "رساند که  کند، این معنا را میمی شخصیت داستان تغییر

استفاده    "زود خشم   " یاست اما از واژه  " وی زود خشم  

 (45-46، 1۳76) کولی  "شود نمی

در گفت و    "کالریس    "و    "امیل    "چنان که گفته شد،  

برند که آگاهانه و از پیش  واژگانی به کار می گوهای خود،

های لفظی  تپق  "اژگان، دقیقا ً همان  و اندیشیده نیست. این

ها،  ی آنبر پایه  ۳6  "فروید   " ناخودآگاهانه است که  ۳5  "

های  "تابو    " سرکوفته و   توانست راهی به ُنه توی امیالمی

به درمان روانی   اجتماعی و اخالقی بیمار روانی پیدا کند و

اخالقی   ـ که وجدان  "کالریس    "او بپردازد. جالب این که  

هاب لفظی و زبانی آگاه  ارتری دارد ـ خود از این پرش بید

خواهد تابه ای را ـ که غذایش در آن سوخته او می .است

سوزاند. سوزاندن غذای  دست خود را می است ـ بردارد اما

قرار دارد، یک    "امیل   " مورد عالقه در حالی که در کنار

ونشانه اضطراب  از  و  است  شناختی  روان  هیجان   ی 

شتابد  به کمک او می  " امیل    " دهد.  ی او خبر میهعاشقان

  :گویدمی و

هایم را گرفت به طرف  چه بالیی سر ِ خود آوردید ؟ شانه "

نشستم روی صندلی. چرا باز گفت شما ؟... آب ریخت  ...میز

لیوان و  لیوان  نباش.   توی  نگران  نزدیک کرد:  به دهانم  را 

 ( 106)  " گفته بود تو کنم... باز،اآلن درستش می

  "های جمع برای نهاد مفرد ) به کار بردن ضمایر یا شناسه

 " ( نشانه ی احترام است و  " آوردی    " به جای   " آوردید
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باشد، مؤدبانه،    "آرتوش    "هر گاه در کنار مادر یا    "امیل  

زند اما اکنون در کنار همدم  حرف می "آگاهانه  " رسمی و

از تابو    "اغیار، خالی است. پس، نظارت   خویش و مجلس 

، از میان  ۳7  " من ِ برتر    " یا   ها و اوامر و نواهی اخالقی،"

او را   "کالریس   " رفته است. از سوی دیگر، همدلی وی با

ی  خودمان انگیزد تا الفاظی به کار برد که عاطفی تر وبرمی

 " .( " نباشید  "به جای نگران    "نباش    "تر است ) نگران  

  :گویدمی "امیل 

به زحمت افتادی. گفتم: چه زحمتی ؟ بعد از دهانم پرید:   "

ایرادگیرم سرم داد    "ور ِ   َ "گذرد...  که خوش می " تو  "به  

کردی افتضاح  خوش  .زد:  همه  به  یعنی  گفتم:  فوری 

 (20۳)  "گذرد می

تپق  لفجز  در  های  معنایی  نمودهای  از  دیگر  یکی  ظی، 

رمان ـ که بارها تکرار و به یک اصل   خوانش ساختاری این

شود ـ ستیز معنایی تبدیل می و هنجار روان کاوانه و رمز

که خود از آن  های آگاه و ناخودآگاه ذهن راوی استبخش

 کند. در شخصیت زن، وجدان اخالقیتعبیر می  " وَر    " به  

و او را پیوسته مورد داوری اخالقی قرار   سخت نیرومند است

اگر این نیرو، او را به خاطر نیّت و رفتاری بنکوهد،   .دهدمی

وَرِ مهربان    "و چنانچه او را بستاید،    "ایرادگیر   وَر  "به آن  

و دومین واژه،    "نفس لوّامه    "نخستین تعبیر با   .نامدمی  "

دینی ـ  اصطالحات و تعبیرات قدیم   در  "عقل نظری    "با  

  .عرفانی قابل تطبیق است

  "برای شام، ُدلمه درست کند که    " کالریس    "قرار است  

ستیز  خیلی  "امیل   و  ذهنی  کشاکش  دارد.  دوست 

معنی دار است. اشاراتی   های خودآگاه و ناخودآگاه زن،بخش

هایی  انگیزد و الیهبرمی  در ناخود آگاهش، او را به این کار

از   را  وی  خودآگاه،  درستدر  و  دعوت  غذای   این  کردن 

 .داردو در کل، از همنشینی با او، بازمی  " امیل    "دلخواه  

  "و  "خودآگاه  "این گونه بازجویی، گفت و گو یا کشاکش 

  :است " ناخود آگاه

  .ـ خیلی احمقی

های مشترک داشته چرا ؟ کجای این که دو نفر عالقه .

  دارد ؟ باشند، اشکال

  ...ولیـ هیچ اشکالی ندارد 

ـ حاال چون یکی زن است و یکی مرد، نباید با هم حرف  

  بزنند ؟

  ـ فقط حرف بزنند ؟

  .ـ البته که فقط حرف بزنند

  ...فهمدـ تنها کسی است که حرفم را می

کنی ؟ برای کی درست  ـ چرا داری دلمه درست می

  کنی ؟می

 ( 201ـ202) "ـ خیلی احمقی 

افکنده است، از   "امیل    "بر    "کالریس    "گاه، مِهری را که  

او می رهگذر در  قبال  بازتابی  در  دریافت که دیگران  توان 

را   "امیلی    "مثال ً یک بار که مادر به دلیلی   دارند؛  "امیل"

  :شودبه شدت خشمگین می خواند،می "مرتیکه  "

گوشی را که گذاشتم، از دست مادر عصبانی بودم. به چه  "

 گفت  شناخته مین حقّی ندیده،

 ( 96)  "مرتیکه ؟ "

بازتاب روان شناختی، به خاطر     " و    " غیرت عشق    "گاه 

هر کسی است که محبوب را از او دور،  نسبت به  "حسادت  

دارد    "آلیس    "خواهری به نام   و به خود نزدیک کند. راوی،

  " امیل    "ها فعال ً  سوژه  گردد و یکی ازکه دنبال شوهر می

امر،  " کالریس    "است.   این  از  آگاهی  احساس  به محض 

کند چه بسا همدم خود را از دست بدهد. پس، در پی  می

  :آیدبرمی چاره جویی

ها راه رفتم  دست از سرِ موها برداشتم و پا شدم. توی اتاق  "

چاره گشتم. هیچ راه حلی که پیدا نکردم، نذر کردم   و دنبال

ز ناهار و  شیطان پیاده شد، خرج یک رو اگر خواهرم از خر 

خانه بدهمشام  را  سالمندان    .(97) " ی 

برای دخترش،    "نینا    "یکی از خویشان راوی زنی به نام  

دم    "امیل    "دنبال شوهر است و طبق معمول   ،" ویولت"

ی راوی در خانه  " نینا    "که   دست ترین سوژه است. یک بار

مرتب اسم   "نینا   " شود کهمیهمان است، راوی متوجه می

پرسد:  می " کالریس  " راند و وقتی  را بر زبان می  " لی  امی  "

 (. نداشتن170)    "هیچی    " گوید:  نینا می  " چه گفتی ؟    "

در این لحظات،    "کالریس    "تمرکز فکری و آشفته اندیشی  

تشویشنشانه چون   ی  است.  به    " نینا    "او  را  خود  قصد 

نگـرانی و حسادت، نخستین  گوید، احساسمی  " کالریس"

آگاهی از این   آید و به محضست که به سراغش میحسی ا

  :شودتوطئه، پریشان می
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فهمم، چرا یکهو چرا زودتر نفهمیده بودم ؟ حاال که می "

حوصله چرا  بی  ؟  بود  گرم  قدر  این  هوا  چرا  ؟  شدم 

 (17۳) "رسیم؟نمی

احساس بی حوصلگی، احساس گرمی طاقت فرسای هوا و  

احساس خطر راوی نسبت به عزیزی از   دوری فاصله، بازتابی

  "با    "امیلی    "وقتی   .تواند از دستش بدهداست که نمی

می  " نینا   باز  گرم  و   احساس  " کالریس    " گیرد،  زیان 

  :کندتشویش می

خواستم زد ؟ چرا گرسنه نبودم ؟ چرا نمیچرا قلبم تند می "

زد ؟ چرا سر ِ میز ؟... اآلن با ویولت از چی حرف می برگردم

 ( 210) " کردند ؟ کولرها چرا خنک نمی کالفه بودم ؟

علم  .۳ صدای  یا  ارجاعی    :( Refrential code ) رمزهای 

تعبیر    ۳8  " صدای علم    " به    " رمز ارجاعی    " از    " بارت   "

کند. وجه  مشخص می " REF " یرا با نشانه کند و آنمی

ارجاعاتی است که در متن به  ی این رمز، به خاطرتسمیه 

های  آنچه به داده های مختلف دانش وجود دارد و بهه رشت

ها  ابهام  گشودن قفل کند. بخشی ازاشاره می  " فرا متنی    "

 " .است  " متنی    -فرا    "در متن، آگاهی از همین مراجع  

ارجاعی   از خویش است؛  "رمزهای  بیرون  به  ارجاع متن   ،

از اساطیر، تاریخ، رفتار اجتماعی و سیاسی   جایی که در آن

احساسسخن می این  داری چون   رود.  زنان خانه   " برای 

ی  در عرصه  پیوسته مطرح است که شاید بشود  "کالریس  

 اجتماعی نیز چون خانه، کار خالقی انجام داد. این احساس

یابد  آید که درمیبه سراغ زن خانه دار میمعموال ً هنگامی  

نمی توانایی از برداری  بهره  خوب  خود،    :کندهای 

کردم به مسائل  های نادر تنهایی، سعی میاین لحظه  در "

شام شب و درس نخواندن آرمن و خونسردی و  روزمره مثل

کردم  به چیزهایی فکر می .فراموشکاری آرتوش فکر نکنم

 ( 64ـ 65)  "شد یادشان بیفتم که کم فرصت می

نخستین نیاز راوی در زندگی، کوشش برای یافتن ساعاتی  

و مطالعه  یا ترجمه  برای  ارمنی  به  انگلیسی  از  داستان  ی 

نیاز، نه تنها فرصتی برای خلق  ها است. اینویراستاری آن 

سازد، بلکه او را با تجربیات  می اثری از خود برای راوی فراهم

کند و  جوامع آشنا می فرهنگی و تاریخی ـ اجتماعی دیگر

می ایجاد  او  در  احساس  تنهااین  نه  که  در  تواندمی شود 

ی فرهنگی و اجتماعی مفید و مؤثر واقع شود، بلکه  صه عر

استفاده   تواند از تجربیات دیگران در زندگی خودمی عمال ً

کند. گذشته از این، پرداختن به مسائل جدّی تر اجتماعی،  

انحرافی   زن  و  بافانه  خیال  مجرد،  پردازی  ذهنیت  از  را 

ی توجه تر به خرده ریزهای زندگی و روزمرّگ دارد و کمبازمی

زمانیمی مدت  راوی  ویرایش   کند.  و  ترجمه  به  پیش، 

  :های کودکان رغبتی داشته استقصه

وازگن ] مدیر مدرسه [ و مانیا ] معلم نقاشی دوقلوهای   "

را درمی مجله  [ راوی لوسابر  بود  ی  ای  آوردند که ماهنامه 

بار برای مجله، قصه و شعر ترجمه کرده   ها. چندبرای بچه 

واز و  مجلهبودم  مطالب  گاهی  از چاپ می گن  قبل  داد  را 

 ( 80) "بخوانم و نظر بدهم 

که  درمی  "امیل    "وقتی   آثار  "کالریس    "یابد  از  یکی 

ی فرستد. تقدیم نامهنخوانده، آن را برایش می را  "ساردو  "

نسبت   "کالریس" و احساس خوبی که    "امیل    "محبت آمیز  

ی بخش  رای مطالعهبازتاب یافته است، انگیزه ای ب به این

گذشته از این، میان عشق و سیاست   .شوداعظم کتاب می

کنجکاوی نسبت به آگاهی   ـ که موضوع کتاب قصه استـ  و

  :انگیزدبرمی  ی خواندناز پایان داستان، راوی را به ادامه

به ساعتم نگاه کردم و باورم نشد. آخرین بار که این قدر   "

خوانده بودم، کی بود ؟    نفس و بی وقفه کتاب  طوالنی یک

 (169 ) 

هنگامی   راوی  اجتماعی  ذهنیت  تحول  روند  همه،  این  با 

کند باید از محیط تنگ و  که احساس می شودجدّی تر می

به آمده،  بیرون  خانه  روی فعالیت زندان  اجتماعی  های 

دارد    "نوراللهی   " ، منشی ای به نام خانم"آرتوش    " بیاورد.  

اجتماعی   هایو سه بچه، به فعالیتکه با وجود داشتن شوهر  

پردازد و هیچ یک از وظایف خانوادگی و شغلی  و سیاسی می

او،  اش نیست.  الجمع  مانعة  دیگرش  اجتماعی  وظایف  با 

  :شودراوی می الگوی رفتار اجتماعی

راه رفتم و فکر کردم ُمدام در خانه ماندن و معاشرت با   "

مسائل تکراری، کالفه ام  محدود و کلنجار رفتن با   هایآدم

  "بکنم برای دل خودم، مثل خانم نوراللهی کرده. باید کاری

(199). 

از جمله زنان فعال اجتماعی ـ فرهنگی    "نوراللهی    "خانم  

در    "آبادان    " گرفتن حق رأی برای زنان در   است که برای
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کند. او در برخوردی با راوی،  می ی چهل، فعالیتآغاز دهه

  :کنددعوت می هادر این فعالیت او را به شرکت

ها برای گرفتن حق از انجمن خودشان گفت؛ از سعی زنان "

های سوادآموزی. از این که زن ایرانی هنوز به کالس رأی؛ از

 .( 194) "آشنا نیست  حق و حقوق خودش

او زنان ارمنی را از نظر شرکت فعال اجتماعی از بقیه، جلوتر  

  :افزایدو می داندمی

تازه مثال ً متجدد و تحصیل  پ  " ـ که  در و مادر خود من 

پا توی یک کفش کرده بودند که باید با پسر   کرده بودند ـ

ها رسم نیست ولی  دانم میان ارمنیمی .عمویم ازدواج کنم

ها  که هیچ، به قول قدیمی بین ما، ازدواج فامیلی بد نیست

آسمان  عمو توی   ثواب هم دارد. حتما ً عقد دختر عموـ  پسر

پا توی یک کفش کردم که نه اید... من هم   ...را شنیده 

راستش عاشق دوست پسر عمو شده بودم که چند بار آمده  

خالصه، با پسر عمو دست به یکی کردیم و آن   .بود منزل ما

  " خواندیم تا باالخره رضایت دادند قدر به گوش پدرـ  مادرها 

 .(195ـ196)

باشگاه    " های خود در  رانیدر یکی از سخن  " نوراللهی    "خانم  

  :گویدخطاب به حاضران می " گلستان

در خاتمه باید یادآوری کنم که ما تا کنون در این راه،   "

ایرانی   بسیار زن  حلقوم  از  فریادها  خیلی  ایم.  کوشیده 

هست، این فریادها با هم نبوده و در   برخاسته. چیزی که

نداشته... حاال برای حسن   یک جهت با هم نبوده و هماهنگی

  :ختام، اجازه بدهید شعری بخوانم

 بیدار شو خواهر، "

  با خون خود "ها جمیله  " در دنیایی که 

 نگارند، ی تاریخ میفرمان آزادی ملتی را بر صفحه

تنها لب گلگون و چشم مخمور داشتن، شرط زن بودن 

 (77ـ78) "نیست 

برخوردهایش، از راوی تقاضا  در یکی از    " نوراللهی    "خانم  

با وی همکاری کند  زمینه کند درمی اجتماعی  ی فعالیت 

شود روز جمعه ای با هم در  قرار می (. در پایان رمان،110)

کنند ریزی  برنامه  مورد  شوهر  "آرتوش   " (280) این   ،

شنود سیاسی  ی خود، جلسات گفت و"رفقا  "راوی، نیز با 

 ز چشم همسر پنهان کند. چنین کوشد آن را ا دارد و می

از  فعالیتی، سویه آنچه در رمان  و منفی دارد.  هایی مثبت 

ی منفی آن است  آید، البته جنبه تر به نظر می همه برجسته 

را مورد تهدید قرار می که کیان و سالمت دهد و  خانواده 

و شوهر  نگران  پیوسته  زن،  اصوال ً   راوی  است.  خانواده 

ادبیشخصیت  در  زن  معاصرمان،های  داستانی  معموال ً   ات 

 های اجتماعی شوهران بدبین ونسبت به این گونه فعالیت

تنش و  لفظی  مشاجرات  از  بخشی  و  هستند  های  نگران 

همین به  ما   خانوادگی  و  دارد  اختصاص  سیاسی  فعالیت 

پرداخت خواهیم  دقیقه  این  به  به   دیگربار  جا  این  در  اما 

اک نکته  این  ذکر  به  تنها  کردمناسبت،  خواهیم  که   تفا 

سیاسی   رفتار  و  ذهنیت  حقانیت  به  هنگامی  خواننده 

ی بیست به یاد فاجعه "کالریس "برد که می پی "آرتوش"

ی ارامنه در ترکیه کشتار بی رحمانه و  1909و چهار آوریل  

به همسرش ثابت کند که  افتاده است. شوهر، برای این که

شهرش بی   تصادیزن تا چه اندازه از وضعیت اجتماعی ـ اق

اندیشه در  باید  و  است  ی خودش هم  ی مردم جامعهخبر 

  :گویدمی باشد،

چهار   "شطیط"دانی  می " گوشمان،  بغل  کجاست؟ 

برمت ببینی. زن و مرد و بچه خواستی می .کیلومتری آبادان

همه با هم توی کپر زندگی   و گاو و میش و بز و گوسفند

شطمی چون  برویم،  روز  باید  برق کنند...  یادت   یط  ندارد. 

باید ندارد...  هم  کشی  لوله  چون  برداریم،  هم  آب   باشد 

بچه و  ندهیم  دست  کسی  با  باشد  نوازش حواسمان  را  ها 

  "ماداتیان    "دارند یا تراخم... به خانم   نکنیم، چون یا سل

ها نیاورد، چون گمان نکنم  بچه  بگو شکالت انگلیسی برای

دیبچه  شکالت  عمرشان  به  شطیط  به   دههای  باشند. 

تا   هم بگو کفش ایتالیایی نپوشد که گِل و ِپهِن  "گارنیک"

افتد؛ نه فقط  آید... فاجعه هر روز اتفاق میقوزکش باال می

سال پیش، که همین حاال. نه خیلی دور، که همین   پنجاه

 .( 1۳6ـ1۳7)  " و امن و شیک و مدرن   جا. ور دل آبادان سبز

  " بارت    "ای مهمی که  هچنان که پیداست، یکی از ویژگی

عنوان یک متن رئالیستی بر آن تأکید دارد،   به  سارازین  در

اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی   های تاریخی،کثرت داده

در   " بارت  "سرشار است.  هااز آن "بالزاک  "است که آثار 

بیند؛ یعنی  می عظیم  "بینا ـ متنی    "این اثر، یک ویژگی  

بلکه  منشأ خاصی ندارد؛  "سارازین    "اعتقاد دارد که متن  

ها و متون متعدد و متکثر پیش از نویسنده  تالقیگاه دانش
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است.   و او  چندلر"تألیف  قول    ۳9"دانیل    " بارت "از 

  :نویسدمی

ی بر زبان مقدم نیست، بلکه ساخته و پرداخته   "بالزاک   "

و است:  نشانه زبان  بوده  آن ُمحاط  در  او  که  است   " هایی 

بی منشأ بودگی متن را جست  ...،S / Zکتابش،    در  "بارت  

فقط نه  که  دهد  نشان  تا  کرد  جو  بلکه  و  بالزاک،  صدای 

-281 چندلر   "انعکاس صداهای زیادی در متن وجود دارد  

280 )  ) 

رمزهای فرهنگی    "چنان که خواننده نیز دریافته است، در  

متعددی در مورد قتل عام ارمنیان ترکیه، آزادی  اشارات  "

ـ که پس از اصالحات ارضی   1۳40ی  دهه  نان در ایران درز

وابسته به دولت قرار گرفت   در دستور کار برخی از نهادهای

یا نیافتگی  توسعه  روند  به  اشاراتی  و  ناموزون توسعه ـ  ی 

جمله   و نقش زنان، و از  " آبادان    "اجتماعی ـ اقتصادی در  

ل طلبانه و  در تاریخ مبارزات استقال  " جمیله بوپاشا    " نقش  

آخرین   "الجزایر    "استعماری   ضد در  فرانسه  ضد  بر 

  .توان یافتمی 40 "دوگل  " های ریاست جمهوریسال

  :رمزهای هرمنوتیک یا صدای واقعیت. 4

 Hermeneutic code )) 

یاد    41  "صدای حقیقت    "از این رمز به عنوان    "بارت   "

کند. آنچه در  مشخص می " HER " یبا نشانه کرده، آن را

رمز مطرح می حامل    "معما    "است.    "معمّا   "شود،  این 

کند.  و مطرح می هایی را طلبپرسشی است و پاسخ یا پاسخ

روند خوانش، موردی پیش می این همه، در  اینبا   آید و 

تعویق میپاسخ به  را  معما    " به    "بارت    "اندازد. وقتی  ها 

هرمنوتیک   "از نوع رمزهای  رسد، آن را  متن می هایی در"

شود تا زمانی  که این معما طرح می داند. از هنگامیمی  "

کند، راهی طوالنی باید   شود آن را حلکه خواننده موفق می

  :طی شود. مانند

 معمای موجود در داستان چیست ؟ •

 تواند این معما را تقویت کند ؟ چه قراینی هست که می •

  .معما حل شود رود که سرانجام، امید می •

داستان، آمیزه ای از صدق و کذب، و واقعیت و گزافه  •

 .گویی است

حالت تعلیق، وقتی است که معما را حل ناشدنی   •

 .بینیممی

  .شودسرانجام برخی از جوانب واقعیت، آشکار می •

  .شودباالخره واقعیت، به طور کامل فاش می •

ت از پرسش به حاوی حرک  "هرمنوتیک    "از آن جا که رمز  

از دو رمزی است که   "بارت    "نظر   پاسخ است، به یکی   ،

فاش    "راز    "(. یک بار  15بارت   ) نمایدمی  "تغییر ناپذیر"

نامطمئنمی را  آن  قراینی  اما  می شود  باری،  جلوه  دهند. 

  .ست"معما"ی خواننده، کشف وظیفه 

خواننده   چشم  به  هنگامی  هرمنوتیک،  رمز  نخستین 

که  می کتاب مدرسه  مدیرخورد  یک  راوی،  دوقلوهای  ی 

ارمنی ترجمه کرده به مادر  ی کودکان را از انگلیسی بهقصه

می اکنونآنان  بدهد.  نظر  و  بخواند  تا  پیش   دهد  فرصتی 

 42 لرد فونتلروی کوچک آمده تا راوی این کتاب را ـ که

هایی را معموال ً کتاب  4۳  " کالریس    "دارد ـ بخواند.   نام

نقد حال اوست. درواقع نویسنده برای ترسیم   کهخواند  می

زندگی از  روشنی  ـ  خود،   سایه  رمان  خانوادگی شخصیت 

زندگی اوست.   دهد که معرّف منش وهایی به او میکتاب

انگلیسی درمی لرد  این داستان، وقتی  پسرشدر   یابد که 

همسری آمریکایی گرفته است، او را از عنوان خانوادگی و 

ند. با این همه، زن و شوهر، صاحب پسری  کمی ارث محروم 

ازمی راوی  یاد خودخواهی   " لرد    " خودخواهی   شوند.  به 

  :کندهم مقایسه می افتد و آن دو را باشوهر خود می

زن   " طفلک   ! است  خودخواهی  آدم  عجب  بزرگ،  پدر 

 .(150)  "خودخواه است؛ خیلی خودخواه آمریکایی ! آرتوش 

این که   راستی    44  "آرتوش  " در  است،    "خودخواه    "به 

کرد باید  به خودخواهی   "کالریس    "آنچه   .تردید  آن  از 

به مسائل عاطفی   کند، درواقع کمی بیتعبیر می اعتنایی 

هم امر  این  علت  است.  خانواده  اعضای  به  ذهنیت  نسبت 

 ی خود در خانه"رفقا    "سیاسی اوست. او گهگاه با برخی از  

اعالمیهخلوت می از رفقا می  هایی کند و  آورد،  را که یکی 

می خوانندمی بحث  )  و  در  258کنند  سیاسی  ذهنیت   .)

است بوده  سویه  یک  در   .ایران،  چپ  اندیشان  سیاست 

به   را  مسائل  عمده  "و    " عمده    " زندگی،  بخش   " غیر 

البته خرده ریزهای زندگی،    " غیر عمده اش    " کنند و  می

یی، خانوادگی و  لذایذ مادّی و جنسی، مسائل زناشو فردیت،

اما   است  برقراری  " عمده  "ملی  اعتقادی،  مسائل  اش، 

فعالیت اقتصادی،  وعدالت  کارگری  حزبی،   های 
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 ی آمال زحمتکشانانترناسیونالیسم پرولتری و دفاع از کعبه

اینان   است.   ) کمونیست  چین  شوروی،  اتحاد   ( جهان 

که اند  نمی نیاموخته  را  خانوادگی  و  فردی  از حیات  توان 

جدا کرد و هر چیز، جای و   حیات اجتماعی، ملی و جهانی

آنچه در خانواده   جایگاهی خاص دارد. بی اعتنایی شوهر به

 گذرد، یکی از نمودهای ذهنیت سیاسی و پس افتادگیمی

است بوده  ما  کشور  در  فرهنگی  و  سیاسی    .ساختار 

شکایت   و  اندیشی    "کالریس    "ناخشنودی  سیاست  از 

ی زنان خانه دار،  حیات خانوادگی همه ازهایی  شوهر، گوشه 

است اجتماعی  غیر  و  گریز  سیاسی   سیاست  شوهری،  که 

  :داشته اند

بافد و  خورد و مزخرف میخودش این جا چای و قهوه می "

کند بیاید از گاراژ ما اعالمیه بردارد. سفارش می به نوچه اش

که    ریختند توی منزل... ؟ توبودند... ؟ اگر می اگر دنبالش

زنی، بی خود  زدی و میبه سینه می این قدر سنگ سیاست 

شدی دار  بچه  خود  بی  کردی؛  می .ازدواج  ریختند،  اگر 

 شد ؟ غیر از خودت، به فکرها چی میتکلیف من و بچه

  "بریم    "ی  هیچ کی نیستی. .. به هر سازت رقصیدم. محله

خواهیم  کار بورژواهاست؛ ماشین مدل باال می زندگی کردن،

دارم. خب، شطرنج دوست دارم. خب،   چه کار ؟ خب، مهمان

و حاال، حاال کار به   [ ] رفیق حزبی "شاهنده  "رفتم سراغ 

خانه از  که  رسیده  پخشجایی  اعالمیه  من  و  می ی  کنند 

 .گوید خبر نداشتم. سرِ ِ خود کردندآقای صاحب خانه می

ر دانی توی خانه ات چه خباگر تو این قدر احمقی که نمی

 .(258 ) " ...است، پس

دومین رمز هرمنوتیک، آن جا است که راوی در حیاط خانه 

 نشسته و دارد قطعه شعری روایی را به نام کنار درخت بید

اسم   از یک (1902) 45 پاروانا به  ارمنی  هوانس    "شاعر 

دوقلوها با دوستشان،   کند. با آمدنزمزمه می  46  " تومانیان  

کند. در این  ان را برای آنان تعریفشود داستمادر ناگزیر می

 ها خواستگار خود نهی کودکانه، شاهزاده خانم از دهقصه

  :طلبدی آسمان میطال و جواهر و نه ماه و ستاره

خواهم: آتش  من از شریک زندگی ام فقط یک چیز می  "

 .(204 ) " عشق حقیقی

کنند که شاهزاده خانم از  خواستگاران کوته فکر خیال می

کند و برای آوردن آن به هر سو روان  طلب می آنان، آتش

سالمی میشوند.  اندازه   گذردها  آن  خانم  شاهزاده  و 

  :شودگرید که قصر پادشاه در آن غرق میمی

بینید، همان دختر پادشاه است ـ  هر درخت بیدی که می "

که هنوز  می که  گریه  زیر،  به  سر  ـ  است  و  هنوز  کند 

ها  ها دور چراغ که هنوز شب  هاییشب پرهها، همان  شاهزاده

 .( 205)  "ببرند  چرخند تا برای شاهزاده خانم آتشمی

  " کالریس    " شاهزاده خانم در این داستان، استعاره ای از  

گویا که  زندگی   است  از  و  افتاده  بهره  بی  عشق  آتش  از 

در   او  نیست.  شاهزاده " آرتوش  "خشنود  در  همان  و  ها 

اما  جسته استش، همان عشق را میبرخوردهای عاطفی ا

می احساس  پرهاکنون  مثل همین شب  ها  کند شوهر هم 

  .شناسدآتش، بازنمی است و عشق از

 یی کودکانهسومین رمز هرمنوتیک، با پایان خوش قصه 

دهد  ارتباط دارد و نویسنده ترجیح می کوچک لرد فونتلروی

ر مستقیم و غی  "حدیث دیگران   " را در  "سرّ دلبران    "که  

تأمل رهگذر  از  خواننده  تا  کند  پیوند   نقل  دو،  آن  میان 

فرجام و  ی لُرد خوشمعنایی برقرار کند. در این قصه، نوه

مقرون    "پیرزاد    "پایان خوش آن قصه، با پایان خوش رمان  

کالریس (    " شود. در این حال، زن آمریکایی )  همانند می و

هایی که  م تجانسانگلیسی ) آرتوش ( با وجود عد و شوهر

شوند و پسر  دارند، سرانجام کامروا می در زندگی مشترک

پیوند    47  "امیل    "با دختر   آن دو ) آرمِن ( ـ که تا کنون

از آبادان رفته اند ـ   داشته و اکنون این دختر با خانوادهمی

آینده بای روشن تری میسرانجام  و   48  "ژاسمن   " یابد 

  "سیندرال    " ر دبستان، نقش  شود که در نمایش دآشنا می

ایفا    50  "آرمِن    "و   49 را  ای  شاهزاده  همان  نقل  نیز، 

شیفته شده و با او ازدواج کرده    "سیندرال   " کرده که برمی

  .است

که   است  وقتی  هرمنوتیک،  رمز  واپسین  و  چهارمین 

رفتن از بن بست ذهنی یا رهایی   برای بیرون  "کالریس  "

نامحرم به آن گرفتار  افکندن بر از عذاب وجدانی که از مهر

او در کلیسا   جوید. آنچهشده است، به محراب کلیسا پناه می

آن که   بیند، به گونه ای با او و فرزندانش رابطه دارد. بامی

 بیند، بارها دیدهوی بارها به کلیسا رفته و آنچه را اکنون می

می احساس  بار  این  و است،  رسیده  ای  مکاشفه  به  کند 

  :است ی یافتهراهکار
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بچگی " شبیه  مسیح،  کردم  نقاشی  فکر  بود.  آرمن  های 

دوقلوها هم هست. فکر کردم مسیح،   مسیح، شبیه بچگی

باره   هاست... صلیبی بچهشبیه بچگی همه کشیدم و دو 

به آبی  مریم، شالی  مریم.  و  تصویر مسیح  به   خیره شدم 

آغوش دوش داشت و مسیح پیچیده در پارچه ای زرد، در  

اُرگ قدیمی، روی دیوار  ...مادر بود نزدیک گروه کُر، بغل 

مردم به خاطر بازیافتن سالمتی یا   های کوچکی بود کهلوح 

کلیسا هدیه کرده بودند...   برآورده شدن نیّت ] حاجت [ به

  :] روی یکی [ به فارسی نوشته شده بود

  مریم عذرا، مادر داغ دیده

  ادم وهای فرزندت، سوگندت دبه زخم

 .فرزندم را بازگرداندی

 .( 220ـ221) "برگشتم؛ صلیب کشیدم و آمدم بیرون  ...

به   راوی  بازگشت  ضرورت  به  تلویحا ً  کلیسا،  به  رجوع 

و معنوی او اشاره دارد. او در مراجعه به   های روحانیسویه 

خودالیه روان،  روحانی  حضرت   های  با  و    "مریم    "را 

بیند.  می همسان  "عیسی مسیح    "فرزندانش را با حضرت  

دروغین  "آرمن    " عشق  به  راوی،  پسر  دو    "امیلی    "،  و 

به تلقینات زیانبار او گرفتار شده اند و مادر بر سالمت   قلوها،

 لرد فونتلروی کوچک یاست. درواقع، در قصه آنان نگران

بیند و در  خود و شوهرش را می ی، راوی، آینده(1886)

محراب در  مکاشفه  آینده  این  برای  یکلیسا،  را  روشنی 

 .کندطلب می "مریم"فرزندان خود از حضرت 

های روحانی ذهن، احساس ی این مراجعه به بخشنتیجه 

نویسنده آن را از رهگذر وصف طبیعت   آرامش قلبی است و

  :کنددلخواه بیان می

رفتم طرف خیابان. گرمای هوا دلچسب بود... پیچیدم توی  "

ها  ها و گاه به گاه قورباغهصدای جیرجیرکفقط   .خیابانمان

نگاه کردم و فکر کردم این شهر گرم و  آمد. دور و بر رامی

 ( 222)  "ساکت را، دوست دارم 

  :( Symbolic code ) رمزهای نمادین یا صدای نمادها.  5

کند  مشخص می " SYM " یاین رمز را با نشانه  "بارت   "

سازی متن، اساسی است و ربطی  رمز در معنا   گوید اینو می

حوزه  وبه  جنسیت  بالغت،  به   ی  هرگز  اما  ندارد  اقتصاد 

نمیگونه پدید  خود  آشکار  باری  بلکه  ِِ َمجازی  شود، 

 آورد که ظرفیت الزم رابه وجود می  "باز    " یابد و متنی  می

برداشت  میبرای  ممکن  متن،  از  گوناگون  سازد  هایی 

  :نویسدمی "بارت  " .( X1 , XC11 )واحدهای معنایی

شود که وجود انسانی  رمز نمادین از این واقعیت ناشی می "

عنوان  می به  اجازه  متن  به  همه راوی،  از  که    "ی  دهد 

شود، بگذرد.  ُِمجاز شمرده نمی و آنچه  51  " ها  ممنوعیت 

  " ی مقابل  نقطه  " و  "رمزهای نمادین    "ی  ورود به پهنه

را  52 معنایی متن  تکثّر  می  است که  بارتتأمین   (  کند 

92.) 

  "آنتی تز    " یا  "ی مقابل  نقطه  " از آن به    "بارت    "آنچه  

عنوان  می  تعبیر به  متن  خوانش  در  نمادین" کند،    "رمز 

از   .اهمیت زیادی دارد تنها    " نماد    " خواننده هرگز نباید 

به معنی اخص اصطالحی در   همان معنایی را اراده کند که

 " نماد    "از   " بارت  "نا شده است.  با آن آش  "بیان    "علم  

به  برداشتی کلی تر دارد و آن را با توسّع معنایی بیش تری

، معنایی است  "رمز    " از این    " بارت    "برد. مقصود  کار می

نماد    "آن سوی یک واژه، گزاره و عبارت وجود دارد.   که در

ها  معانی متفاوتی است، این معانی و داللت هرچند حامل  "

مورد    " رمز نمادین    " حالی که   ال، آشکار است؛ دربه هر ح

را"بارت    "نظر   معنایی  وضوح  این  نمی ،   .کندمشخص 

  " در این رمان، دو نمونه از رمزهای نمادین سراغ کرده ایم.  

به شدت    " امیل    " از تعمیق پیوند عاطفی خود با   " کالریس

است شرمنده  و  ناخودآگاهش   .نگران  اشارات  او،  رؤیاهای 

پایه  برای بر  او  اوست.  به  بار   یکمک  اشارات، یک  همین 

را از   " امیل  "گیرد؛  برای همیشه تصمیم قاطع خود را می

می خود  قلب  و  پیوند  ذهن  بر  را  خانوادگی  مصالح  و  راند 

و شخصی،   عاطفی فردی  فرجام  بی  عشق  بر  را  وظیفه  و 

  :است گزیند. رؤیا چنینبرمی

های تو در  راهروها و اتاق ی خیلی بزرگی بودم با  در خانه "

را آمدند و میهای زیادی میآدم .تو رفتند که هیچ کدام 

خواستم از دو قلوها را گرفته بودم و می شناختم. دستنمی

کردم. کشیش قد  را پیدا نمی خانه بیرون بروم و راه خروج

جواب   تا  و گفت  آمد  جلو  نکنم،  " معما  "بلندی  پیدا  را 

و   بعد دست دوقلوها را گرفت و کشیدی خروج ندارم.  اجازه

دویدم. در حیاط   و دوقلوها  دنبال کشیش  برد.  با خودش 

بودم دور تا دور اتاق. وسط حیاط، حوض گرد   خیلی بزرگی

کردم که زن  دوقلوها را صدا می کردم وآبی بود. گریه می
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آمد. دامن بلند قرمزی   جوانی بچه به بغل از در یک حیاط تو

کردم  صدا می کشید. دوقلوها رابه زمین میپوشیده بود که  

 خندید و دور حیاطکردم و زن دامن قرمز، میو گریه می

 .( 216)  "انداخت رقصید و بچه را باال و پایین میمی

ی بزرگ و راهروهای تو در تو، نمادی از ناخودآگاه زن  خانه

های ناشناس، رمزی از نماید. آدمبسیار پیچیده می است که

کهاغیار هستند  شده،   ی  او  زندگی  حریم  وارد  ناخواسته 

، 5۳  "المیرا سیمونیان    " اغیار،   نقشی انگلی یافته اند. این

همسایگان تازه واردی هستند  ،55  "امیلی    "و    54  "امیل    "

اند. پیدا نکردن راه  که کیان خانواده را تهدید و تباه کرده

اده با خانو خروج، رمزی از بن بستی است که زن و اعضای

 کند. درآن مواجه شده اند و سالمت خانواده را تهدید می

های بی فرجام، پیش از همه، ی ناسالم و معاشرتاین رابطه 

گیرند.  فرزندان هستند که مورد آسیب قرار می دو قلوها و

نماینده و  الگو  کهن  قد،  بلند  سویهکشیش  مثبت  ی    "ی 

گ  57  "یونگ  "است.   56  " سایه   را  سویه  در  این  اه 

کند که  مانند می  "خضر   " های رؤیابین به سیمایخواب 

  " رفتار او عین   کند،هر چند کسان یا چیزهایی را تباه می

 است و با الهام از سیمای او در  "مصلحت    "و    "حکمت  

  :نویسدمی قرآن مجید

اگر به سادگی بر این داستان بنگریم، ممکن است تصور  "

 " لهوس، شریر و قانون شکن  ی ب، سایه" خضر  "کنیم که  

قانون است. اما قضیه، چنین   پرهیزگار و مقید به  "موسی  

اسرار آمیز  ، تجسم بعضی از اعمال خالق "خضر    "نیست.  

 (  .(276 اسان و سمبولهایش یونگ،) "الوهیت است 

رفتار خالفی   اما  برده،  با خود  را  کشیش هرچند دو قلوها 

معمایی    " ا خواسته که ابتدا  او از مادر ِ دو قلوه .نکرده است

بعد فرزندان را به او باز پس دهـد. این معما   را حل کند تا  "

تکلیف تعیین  جز  با   چیزی  زن  راوی  و    "امیل    "قطعی 

راـ  که جوانی رمانتیک،   " امیل  " ی او نیست. او باید  خانواده

براند و روابط  رؤیایی، متزلزل و عاشق پیشه است ـ از خود

  .ا با شوهرش، استوارتر سازدعاطفی خود ر

اندازد  زن سرخ پوشی که پیوسته کودکی را باال و پایین می

ی  "سایه    "رقصد، وجه منفی  لولیان و کولیان می و چون

درواقع، و  و  سویه راوی  هوسباز  زنانه،  شخصیت  منفی  ی 

که   "کالریس    "خطرناک   از می است  پیروی  با  خواهد 

خانواده را   خود، فرزندان وهای نابخردانه و زودگذ ر  هوس

کند.   منفی  سویه  "یونگ  "قربانی  به ُدم  " سایه    "ی   را 

ی بدویت تاریخی  کند که نشان دهندهمارمولکی مانند می

  :باید قطع شود است و آدمی

سایه، در ژرف ترین معنایش مانند ُدم مارمولکی نامرئی   "

دارد. اگر هنوز هم آن را در پس ِ پشت خود   است که بشر

آید که  افعی التیام بخشی درمی این ُدم قطع شود، به هیئت

کتاب سخندر  آن،  از  افسانه  میمونمی های  تنها  ها  رود. 

همپیوندی  یونگ، )  کنندهستند که به ُدم خود مباهات می

 .تشخصی

دهد اما به خاطر  دومین رمز نمادین، در جهان عینی رخ می

عهد عتیق دارد، باید آن را   شباهتی که به اساطیر تلمیح و

 " ی  به خانه  "امیل    "دانست. قرار است   از نوع رمز نمادین

او در میان بگذارد و نظر او را  آمده، مطلبی را با  "کالریس  

است اما    58  "ویولت   " بپرسد که همان قول ازدواجش با 

محض   پندارد برای دیدار شخص او آمده است. بهراوی می

  :شودا طوفانی و تیره و تار می، هو" امیل  "ورود 

تا دستگیره را چرخاندم، در با هجوم باد باز شد. امیل آمد   "

همراهش مقداری خاک و خاشاک و برگ و علف ریخت   تو و

چیزهای خاکی رنگی هم بود شبیه  هاکف راهرو. وسط این

تکیه دادیم به در... چمن و  ملخ. با هم به زور در را بستیم و

جا یکدست  راه باریکه، همه چیز و همه  درخت شمشاد و

خاکی بود، رنگ ملخ. چند لحظه گذشت تا بفهمم فقط رنگ 

 (2۳4ـ2۳7) "که خود ِ ملخ است  نیست؛

هجوم ملخ، هر آنچه را از گیاه و سبزه و گل و درخت هست،  

از درختان، اشباحی چون اسکلت لخت و  کندغارت می و 

باقی می نام تورا مقدس نهد. در کتابزشت  به  ت، بخشی 

پیامبر، آن را برای  و کتاب مقدس او هست که این  "یونیل  "

اسرائیل   " یهودا  "مردم   جنوبی  قلمرو  در  که  سکونت   ـ 

  :داشتند ـ نوشته است

ی اسرائیل. ای ساکنان زمین، گوش ای مردان سالخورده  "

این داستان هولناک را سینه به سینه به ] برای   ...فرادهید

ها دسته دسته خواهند کنید: ملخ بعدی تعریفهای  [ نسل

لشکر بزرگی از ملخ  ...آمد و محصول شما را خواهند خورد

زیادند که   تمام سرزمین اسرائیل را پوشانده است؛ آن قدر

پوست  ها را شمرد... تاکستان مرا از بین بردند وتوان آن نمی
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ها را سفید و  های آنها و تنه درختان انجیر را کنده، شاخه

 ( 1-4) کتاب مقدس، باب ا،  "باقی گذاشته اند لخت

کتاب آینده  در  هجوم  از  ای  استعاره  ملخ  سپاه  یوئیل،  ی 

 ) تورات دیگر متون دینی کتاببرخی از   دشمن است و در

( نشانه ای از   4ـ15عبارات   مانند کتاب خروج، باب دهم،

وجدان ناشی از   خشم الهی؛ و در این رمان، نمادی از عذاب

این   چیرگی جنون عشق بر راوی زن است. به باور نویسنده،

و حیاتی حشره  آدمی سرسبز  را در  آنچه  ی شکمباره، هر 

ز درخت آدمی، جز اسکلتی بر جای  کند و امی بیابد، تباه

به جایی    "آبادان    "و خانواده از    "امیل   " نهد. با انتقالنمی

خورد  نیز به هم می  "ویولت    "او با   " ناشناخته، قرار ازدواج

باز سابق  وضع  به  چیز  همه  صفحه می و  آخرین  ی گردد. 

دهد که نه  می رمان، بسیار داللتگر و نمادین است و نشان

 ی کسان رمان، تحول ذهنی و عاطفی یافته اند،هتنها هم

بلکه طبیعت نیز بر سر ِ مهر است. اکنون دیگر نه تنها از  

های  هجوم ملخ اثری باقی نمانده و آخرین کیسه طوفان و

ازملخ ا  ر  پروانه های ُمرده  بلکه  اند،  برده  بیرون  ها  خانه 

  :ه اندی راوی آغاز کردو خانه " آبادان  "مهاجرت خود را به  

باد مالیمی آمد که برای آن وقت سال در آبادان، عجیب   "

زدم پا  جلو صورتم  بود.  از  ای  پروانه  خورد...  تکان  تاب  و 

با بود  سفید  چه  خال گذشت.  کنم:  فکر  تا  ای.  قهوه  های 

بعد، یکی دیگر و. .. هر   ی قشنگی ! یکی دیگر دیدم وپروانه

سرخ... به   گل  یهفت ـ هشت تا رفتند نشستند روی بوته 

   .(29۳)  "آسمان نگاه کردم. آبی بود بی حتی یک لکه ابر
 2014مای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 چند نکته در باره سینمای جهان عرب 

فارسی سرشار از واژه های عربی است و خط مشترکی با آن زبان گرچه زبان  

دارد و نیز گرچه زبان عربی از طریق دین در ذهنیت و فرهنگ ایرانیان حضور  

محسوس دارد، با این همه حضور ادبیات و هنر عرب در ایران کم رنگ است.  

نوین عرب  این واقعیت، خود را در شمار پائین ترجمه آثار عربی، به ویژه ادبیات  

نشان می دهد. کما اینکه، بیشتر ترجمه های موجود نیز نه مستقیم از زبان  

عربی بلکه از انگلیسی یا فرانسه صورت می گیرد. و این همه در حالی است که 

در دهه های اخیر شمار آثار ادبی خوب و درخور اعتنا در کشورهای عربی کم  

های حضور ضعیف ادب و هنر  نبوده است. از همین رو، بررسی علل و زمینه  

عربی در ایران، می تواند موضوعی جالب و پر اهمیت باشد که امیدوارم روزی 

 .کسانی به آن بپردازند

در راستای موضوع باال، مثالً جایگاه و سطح هنر سینما در سرزمین های عربی  

باره   ایرانیان چندان آشنا نیست. چندی پیش، به تصادف مطلبی در  برای ما 

ای مصر و تونس خواندم که برایم تازگی داشت. در اینجا، نکاتی چند از  سینم

آن مطلب در باره سابقه هنر سینما در کشورهای عربی و سیر تحولی آن را می  

  :آورم. شاید برای شما نیز جالب باشد

از سال های بیست قرن پیش، مصر نقش و جایگاه هالیوود جهان عرب را داشته 

ز موجب گشته بود که در سال های پنجاه، صنعت سینمای است! همین سابقه نی

مصر، سومین جایگاه را در جهان داشته باشد! یکی از عوامل اصلی این دستاورد، 

سال    " طلعت حرب"تالش   در  بوده که  مصر  بانک  و صاحب  بازرگان مصری 

سنگ بنای صنعت فیلم    "استودیو مصر    "شمسی ( با ایجاد    1۳14)    19۳5

قائی را بنیان گذاشت. و یا می توان به تاریخ سینمای تونس نیز  آن کشور آفری

افتتاح    1908اشاره کرد که در آن نخستین سینمای همگانی کشور به سال  

شده بود. موضوع هنگامی جالب تر می شود اگر بدانیم که در سال های پنجاه 

قادی انت   -قرن پیشین، بیشتر فیلم های تولید شده در مصر از مضامین اجتماعی

و به ویژه برابری جنسی و حقوق زنان برخوردار بوده است. یکی از فیلم های 

نام دارد که با هنرنمائی هنرپیشه افسانه   "الباب المفتوح    "معروف آن دوره،  

، همسر سابق عمر شریف روی پرده آمده بود.  " فاتِن حمامه  "ای کشور، خانم 

  " لطیفه زَیّات    "ده مشهور مصری  این فیلم، بر پایه رمان اتوبیوگرافیک نویسن

یکی از مبارزان ضد استعمار انگلیس بود و بارها  "زَیّات  " تهیه شده بود. خانم 

 .به زندان افتاده بود

اما متاسفانه سینمای شکوفان پیشین مصر در سال ها و دهه های پایانی قرن  

دیگر از   بیستم دچار سیر نزولی و اُفت کیفی شد. به طور مشخص، از دهه نود، 

آن سینمای نو جو کمتر اثری دیده می شد و گرایش غالب در آن چیزی شد  

مشهور شده بود. دو عامل در این سیر قهقرائی    " فیلم آبگوشتی    " که در ایران به  

در پی جنگ خلیج، شمار بزرگی از مهاجران مصری    - 1موثر شناخته می شود:  

ردند، مجبور به بازگشت به که در عربستان، کویت و عراق کار و زندگی می ک

مصر شدند. بیشترآنها حامالن اندیشه و طرز فکر وهابی و اسالم تند رو بودند و  

باقی   شهروندان  سینمائی  سلیقه  و  کشور  فرهنگی  فضای  بر  معینی  تاثیر 

و    -2گذاشتند.   شده  تقویت  مدام  دولتی  سانسور  دستگاه  زمان،  گذشت  با 

ساز فیلم  به  را  محسوسی  های  جامعه محدودیت  فکر  و خوش  آزاداندیش  ان 

 .تحمیل کرده که تا امروز ادامه دارد

 ابراهیم محجوبی
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 کورش دستوری

 
 آرزوهای کال

 ( نوشتة  فرانک مستوفی "آرزوهای کال")نگاهی به 

که در  « کتاب » آرزوهای کال « نوشتة » فرانک مستوفی

نشر مهری در لندن چاپ شده است، آخرین  سه جلد توسط

کتابی است که اخیراً خوانده ام. اتوبیوگرافی »آروزهای کال  

ر فرهنگ  د  -« از آن نوع یا گونه های نوشتاری است که ما 

کمتر به اهمیّت و تاثیر گذاری آن   - نوشتاری زبان فارسی

 و نقشی که این نوع از ادبیّات می تواند در عرصة عمومی

اتوبیوگرافی ها امروز در اکثر   ایم.  داشته باشد توجه کرده 

جهان پیشرفتة  کتاب   کشورهای  ترین  پرخواننده  از  یکی 

پیگیری دارد.  هایی هستند که خوانندگان بسیار جدّی و  

ادبیات جهان توجّه   اگر به تاریخچه و سنّت این نوع در تاریخ

به نمونه های بسیار مشهور و موفقی از اینگونة ادبی   کنیم

برخواهیم خورد. از مشهورترین نمونه های جهانی این گونة  

نوشتة  آناباسیس«   « به  توان  می  که   « گزنفون  » نوشتار 

عنوان به  او  شرکت  به  است  در    مربوط  یونانی  سرباز  یک 

برد.   نام  اردشیر  برادرش  علیه   » » کوروش کوچک  جنگ 

سنت   » اعترافاتِ   « گزنفون  آناباسیسِ  از  مشهورتر  شاید 

پرخواننده ترین کتاب   از  آگوستین باشد که همیشه یکی 

است بوده  جهان  های  .های  نمونه  ترین  قدیمی  از 

و علی سینا اتوبیوگرافی در ایران می توان از اتوبیوگرافی اب

شاگردانش امالء کرده است. یکی   نام برد که خود آن را بر

از نمونه های مشهور اتوبیوگرافی ها در زبان فارسی که در  

عصر جدید برای فارسی زبانان به یادگار گذاشته شده است  

» زندگی من « نوشتة زنده یاد احمد کسروی ست. در سال  

زیاد تعداد  شاهد  ما  انقالب  از  بعد  اینگونه  های  از  ی 

اتوبیوگرافی ها بودیم که بیشتر توسط سیاستمداران و دست 

بیشتر که  است  شده  نوشته  قدرت  مبرّی  اندرکاران  برای 

جایگاه خودشان  و  نام  و حفظ  مسئولیت  از  خود  دانستن 

دست به نوشتن زده اند. امّا نمونه های دیگری هم از نوعی  

ارد که همه  که » فرانک مستوفی « روایت می کند وجود د

چیز در پیچ و خم های زندگی او و هم نسالنش و تقابل آنها  

با نظام دینی، عرف و قوانین و باورهای مردمی می گذرد که  

  .آنها حاضر به پذیرش آن نیستند

بهترین  در  دختری ست  روایت   » کال  آرزوهای   « روایت 

سال های زندگی اش که برای آیندة خود آرزوها و برنامه ها  

و فارغ از هر دغدغه ای خود را برای به پایان رساندن  دارد  

دبیرستان و شروع تحصیالت عالی آماده می کند. او مانند  

همة دختران و پسران و دانش آموزان آن سال های ایران با  

آرزوهای مردمی که به دنبال آزادی های بیشتر به خیابان  

ها می آیند همدل می شود و روزهای خوبی را برای نسل  

خود و آیندگان می بیند. روزهایی که دیگر نه از استبداد و  

محدودیتهای   و  دستگیری  از  نه  و  است  خبری  سانسور 

دارد همه چیز  تعلّق  آن  به  راوی  نسلی که  برای  سیاسی. 

شدنی و دست یافتنی است و می توان با عبور از این روزهای 

می   شلوغ و سخت به فردا امیدوار بود. او و هم نسالن او را

تصوّر کرد که می توانستند در آزادی   توان از اوّلین ایرانیانی

کنند و در آزادی انتخاب  کنند و در آزادی تحصیل زندگی

که مردم هم آزادی های   کنند. جامعة سالم جامعه ای ست

فردی دارند و هم آزادی های سیاسی و اجتماعی، پس زنده  

 .مشکل هاباد آزادی و زنده باد فردا . فردا که افتاد  

روایت » آرزوهای کال « روایت یک نسل از دختران و زنانی  

ست که با خوش بینی به فتح خیابانها، شهرها، دانشگاه ها  

و فضاهای عمومی و مراکز هنری آمده اند. آنان مرحلة عالی  

تری از آنچه را که تا به حال تجربه کرده اند را می خواهند  

در واقعیّت در حیات    تجربه کنند و می خواهند در عمل و

 » سیاسی کشورشان نقش داشته باشند. خوانندة اجتماعی

روزهای کال « به روزهای دختر نوجوان و پرشوری در طول 
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روایت گره می خورد که در هر قدم آن هر چه در زندگی او 

 رخ می دهد به طرز عجیبی ارتباط پیدا می کند به آنچه

رنوشت میلیون ها  که در روزهای پس از پیروزی انقالب س

آن   بر  عالوه  شود.  می  زنان  و  دختران  بخصوص  و  ایرانی 

فضای سنّتی و مذهبی که در گذشته هم سایة سنگین آن 

هنوز در همة سطوح جامعه حس می شد، دختران هم نسل  

فضایی   با  انقالب  و سال های  ها  ماه  اوّلین  در  او  و همراه 

آرزوهای او و  هیچ ارتباطی با رویا ها و   روبرو می شوند که

دوستانش و همة کسانی که به نوعی به دنبال تحوّل بودند  

ندارد. اعدامهای ناعادالنه در اوایل انقالب، حجاب اجباری و 

بستن دانشگاه ها، شاید اوّلین ضربه هایی بودند که تازه به  

این   از  کدام  هر  تاثیر  امّا  زدند،  مردم  به  رسیدگان  قدرت 

ای روزانه و لمس کردن آنها  محدودیت ها فقط در تجربه ه 

در واقعیّت است که ما را با آنچه در آن دوران گذشته بیشتر 

نوع   هر  از  بیشتر  ها  اتوبیوگرافی  شاید  کند.  می  آشنا 

نوشتاری و یا ادبی در خود این توان را دارند که ما از منظر 

یک انسان واقعی به درون آنچه که گذشته وارد می شویم.  

اینگونه   در  طرف  هرچند  بی  کامالً  نتواند  راوی  ها  نوشته 

بماند ولی حضور واقعی او در سراسر روایت و خطی که او  

دنبال می کند می تواند در فهم ما از درک ماجرا هایی که  

  . رخ داده دقیق تر باشد

مراحل زندگی دختر نوجوانی است که با   « آرزوهای کال  »

گی اجتماعی  بستن دانشگاه ها با اوّلین مانع جدّی در زند

اش روبرو می شود. این مانع سنگ بنای موانع بعدی می  

شود که او در تمام سال های زندگی اش تالش می کند بر  

تک تک آنها فائق آید. بستن دانشگاه ها و فضای سیاسی  

در هر کشوری که رخ بدهد تا سال ها زندگی جوانان آن 

کا آرزوهای  روایت  دهد.  می  قرار  تاثیر  تحت  را  ل  کشور 

هر   به  جدید  نظام  در  که  است  جوانی  زنان  همان  روایت 

اجتماعی   عرصة  به  آنان  ورود  از  مانع  خواهند  می  شکلی 

دهد.   می  قرار  تاثیر  تحت  را  چیز  همه  مسئله  این  شوند. 

آرزوهای کال « با پزشک جوانی که سال ها   » ازدواج راویِ

ا  در در مناطق جنگی به مداوای سربازان می پردازد و یا بدنی

از آرزوهایش   به آنان راوی را  آوردن دو فرزند و رسیدگی 

زندگی   و  تحصیل  ادامة  او  ذهن  در  کند.  نمی  منصرف 

حیاتی ست که باید حتماً در   اجتماعی و کار یک امر مهم و

اوّلین فرصت دنبال کرد. فشارهای دوران جنگ تاثیرش را 

بر جسم و روان همسر جوان و پزشک راوی می گذارد و او  

از جنگ فوت می کند. حال خانواده در جامعه ای ـ با    بعد

مرگ پدر خانواده ـ دچار تغییر می شود که زن یا مادر باید  

برای هر قدمی که می خواهد بردارد با قوانین، عرف، سنّت 

بجنگد تا بتواند خانواده اش را آنطوری که دوست  و و و ها

ام اینچنین مبارزه ای در جامعة  اداره کند.  ایران دارد  روز 

برای زنان و از جمله زن راوی » آرزوهای کال « خود یک 

  . کار تمام وقت است

 
ها اتوبیوگرافی  در  که  احساس  آنچه  آن  است  اهمیّت  با 

مشترکی است که خواننده می تواند با راوی خود که یک  

داشته ماجراها  در  واقعی  »  حضور  در  کند.  برقرار  است 

می تواند بین راوی  احساس مشترکیآرزوهای کال « چنین  

و خواننده شکل بگیرد. او در روایتش نمی خواهد ما را دچار  

خواننده را سرگرم کند. راوی ما را  حیرت و تعجب کند و یا

با خود به درون زندگی خود می برد و با ما از زندگی طبقة 

متوسط تحصیل کردة شهری و دغدغه هایش می گوید. او  

ویسد از چیزهایی که دیگران کمتر میل می خواهد و می ن

که   کند  می  روایت  چیزهایی  از  او  دارند.  را  آنها  ثبت  به 

معموالً پشت روایت های کلّی پنهان می مانند. از آدمهایی  

می گوید که در موقعیّت هایی که او دیده و تجربه کرده  

کمتر کسانی میل به ثبت و طرح آنها دارند. در » آرزوهای  

تالش    » و  کال  خانواده  حفظ  برای  ایرانی  زن  یک  های 

استقالل و جایگاه اجتماعی خود یک تالش روزمره و سخت 

و گاه نا امید کننده است. خانوادة بزرگتر، جامعه، قوانین،  

رابطه با مردان و نگاه آنان در ایران پس از انقالب به زن و  

  جایگاه زنان و تغییراتی که جامعه در ایرانِ این سال ها کرده
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است می تواند هر کدام چالش بزرگی باشد برای زنی که  

مختلف  های  عرصه  در  هم  و  باشد  مادر  هم  خواهد  می 

خود  هنری  عالئق  به  هم  و  باشد  داشته  نقش  اجتماعی 

  .بپردازد

و تحصیلی دو  به اقتصاد خانواده و امور سرپرستی رسیدگی

فرزند در کنار حضور اجتماعی یک زن در عرصه ی بازیگری 

نویسندگیتئ و  ترین   اتر  سخت  از  شاید  امروز  ایران  در 

کارهای ممکن باشد. برای کسی به مانند راوی » آرزوهای 

کال « تجربه هایش فقط به رو به رو شدن با دستگاه سانسور  

و محدودیت های اداری خالصه نمی شود. او در محیطی به  

  کار تئاتر و نوشتن و بازیگری می پردازد که زن بودن او در

کنار مردان همکار هنرمندش هم خیلی آسوده و بی دردسر 

مردان  نیست. در محیطی که در سال های پس از انقالب

بیشتر از گذشته قدرت پیدا کرده اند و هر زنی را موضوعی  

کار کاندید مناسبی   برای نزدیکی های فردی خارج از محیط

ادبیات و تئاتر و نوشتن است  می دانند. راوی که دلبستة 

می خواهد در کنار تالش و فعالیت های روزمره اش به عالقة  

با فضایی   اصلی اش که نوشتن است بپردازد ولی به مرور 

آشنا می شود که بسیار دور از یک محیط بالنده ی سالم  

هنری ست. این اسالمی شدن جامعه تاثیرش را بر همه چیز  

ب  و » حاجی آقا « های زیادی از بعد از انقال گذاشته است

اند. هرچقدر حاجی آقای هدایت بی   ایران تکثیر شده  در 

هنر و بی ذوق و سلیقه بود » حاجی آقا « های سینما و  

تئاتر و ادبیات ایران که از صافی فضای فرهنگی حکومتی  

هستند. در چنین  "زرنگ" و    " هنرمند    " عبور داده شده اند  

ت  محیط های پر از تزویر و ریایی کار برای هر انسانی سخ

می شود. از جمله برای راوی روزهای کال که دغدغه های  

  .بسیاری در زندگی برای خود و آیندة فرزندانش دارد

در واقع آنچه که ما در این مسیر تجربه می کنیم، تجربه  

های فردیِ زن و مادری است که هم باید در مقابل اتوریتة 

مقابل   در  هم  و  بایستد  استبدادی  و  دینی  حکومت  یک 

رها و داوری های جامعه ی پدرساالری که یک سر آن  رفتا

عالی ترین   تا  اطرافیان حضور دارد و یک سر آن  در خود 

نابرابری   بر  اساس  از  که  کشوری  حقوقی  و  اداری  سطوح 

در یک دعوای حقوقی  بنیاد گذاشته شده است. وقتی راوی

در مقابل قاضی دادگاه قرار می گیرد و تالش می کند با  

مرتکب َغبن   از حقّ خود در مقابل کسانی کهسند و مدرک  

مالی شدند دفاع کند، قاضی بیش از هر چیزی با دیدن زن 

جوان تالش می کند رای دادگاه را منوط به پذیرش دوستی  

و آشنائی با او بکند. برافروختگی زن و تقبیح رفتار قاضی  

منجر به صدور رای دادگاه علیه  " دادگاه عدل اسالمی  "در  

شود. چنین رفتارهایی عادی شده است و روز به روز  او می 

هم عادی تر می شود و بدتر اینکه هیچ فرقی هم نمیکند  

یا در وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز   که در دادگاه باشی 

انتشار کتاب و یا در بانک و یا حتی در همسایگی با کسانی  

را دلیلی برای مزاحمت های خود می   که زن مجرد بودن

تبریزی در وزارت    "آقای    "یک نمونه از این مردان    دانند.

ارشاد است که شغل مهمی دارد و متاهل است و فرزند دارد.  

او حقّ خود می داند که در تمام مراحل فعالیت های راوی  

سنگ اندازی کند و تمام فرصت های خوب او را بسوزاند 

  مگر اینکه به پیشنهاد ازدواج ایشان تن در دهد. بر سنگینی

روابط سنّتی و مردساالرانه جامعه، حمایت قانونی حکومت  

هم اضافه شده است و این فضای زندگی را سخت تر و خفه 

کننده تر می کند. آیا امیدی به تغییر برای زنانی که می  

خواهند نقش اجتماعی و مستقلی در عرصه های مختلف و  

  از جمله در عرصه ی هنر و ادبیات بازی کنند وجود دارد ؟ 

انتخابات سال هشتاد و هشت   زنان و جوانان ایرانی درپناه

فرصتی بدست می آورند تا شاید بتوانند علیه این همه بی  

عدالتی و تبعیض فریاد بزنند . راوی » آرزوهای کال « نیز  

به این حرکت می پیوندد و در کنار همة آن معترضین پا به  

تهران می گذارد و در کن ار خیل  خیابان های شلوغ شهر 

عمومی درونی   عظیم مردم  را که سال ها به شکل  ترسی 

کرده بودند در یک فرصت و لحظه ی تاریخی به بیرون از 

قلب ها و عصب های خود پرتاب می کنند. علیرغم مخالفت  

او مصمم است در کنار معترضین در   نزدیکان و فرزندان، 

 اههمر خیابانها بماند. او می خواهد در کنار مردم و بخصوص

با زنان و جوانان، همان دختر دبیرستانی امیدوار به آینده  

باشد. او به خیابان آمدن و اعتراض کردن به وضع موجود را 

تنها راه حل می بیند. روزهای شلوغ و پرهیجان سال پنجاه  

جای خود را به روزهای سخت و پر از بیم و امید  و هفت

سال هشتاد و هشت داده است و او در موقعیّتی عجیبی قرار  

دارد. نگرانی فرزند از شرکت مادر در تظاهرات چقدر شبیه 
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نگرانی پدر و مادر است در ماه های که منجر به انقالب شد.  

چه حس عجیبی و چه چرخش عجیبی برای زنان و مردانی  

هترین سال های زندگی از نوجوانی تا جوانی هایشان و  که ب

از جوانی ها تا میانسالی هاشان را در این هزارتوی بی انتها 

گذراندند. باید حضور داشت، باید اعتراض کرد ، باید گفت  

و نباید به وضع موجود تن داد و این بها دارد برای همه و  

گار باید این  او، و ما که در هر کجای این دنیا که هستیم ان

گره را هر جور که شده باز کنیم. خیابان ها متعلق به مردم  

مردم، و حضور  فضایی است  را  ها  خیابان  و  را  برای  شهر 

  .آزادی  اعتراض می کند و گذرگاهی برای رسیدن

مردمی   هر  های  تجربه  ترین  تلخ  و  ترین  سخت  از  یکی 

علیه استبداد و ماندن در   شکست تالش های جمعی آنها 

می  پ  خاموش  را  ها  صدا  وقتی  است.  آن  بتنی  دیوار  شت 

کنند و تحرک مردم را به سکون و سکوت تبدیل می کنند.  

با   مردم  ی  روزانه  های  درگیری  و  معترضین  سرکوب 

حکومتی ها کم کم توان مردم و معترضین را کاهش می  

امروز حکومت می کنند به هیچ ایران  آنانی که در   دهد. 

پایب قانونی  و  مخالفین قاعده  سرکوب  برای  و  نیستند  ند 

دست به هر کاری می زنند. وقتی به میان مردمی که به  

مسالمت آمیز ترین شکل ممکن اعتراض می کنند شلیک 

می کنند دیگر هیچ جایی امن نیست برای کسی که حتی  

از جاسوس بازی های همسایه ها و تهدید های آنها هم در  

را برای تو و خانواده ات    آنها هر لحظه از زندگی .امان نیست

سخت تر می کنند. اگر اهل قلمی، سانسور می شوی و انکار  

اگر دانشجو هستی، ستاره دار می شوی. دیگر   می شوی. 

نیست. حتی چهار دیواری خانه امن  با یک   هیچ کجا  که 

جاها   دورترین  به  را  تو  ها  سال  تا  تواند  می  آشنا  نا  زنگ 

ها و ترس و دلهره بخشی  پرتاب کند. خشونت و بگیر و ببند 

خون ها شسته ،   » از زندگی معترضین می شود. حال که

دارها برچیده اند « باید آرام آرام زندگی را بر همة کسانی  

که معترض بودند جهنم کرد. در اداره، در محل زندگی، در  

میان همکاران و به هر شکل که می توان مخالف را منزوی  

  .کرد

کال « هم به مانند بسیاری از ایرانیانی  برای راویِ » آرزوهای  

که در این مسیر و دوره هم آرزوهایشان به بار ننشست دیگر  

فرصتی و مجالی نیست. برای چاپ کتاب به دیوار سانسور 

بر می خورد. حتی گاهی در محیط اهل تئاتر و سینما هم  

اشاره هایی از کسانی به او یاد آوری می کنند که دیگر هیچ  

نیست. در بین بعضی از همسایگان که در جلسات  جایی امن  

پیدا   مربوط به امور ساختمان شرکت می کنند هم گاهی 

که می خواهند از معترض باج بگیرند تا او   می شوند کسانی

آنها در امور مالی را افشا نکند. در ایران پس از   دست بردن

امن   و هیچ جایی  کودتای سال هشتاد و هشت هیچکس 

استبداد می    نیست.  کشور  و  شهرها  سر  بر  سیاهی  چادر 

خواهد بکشد و هیچ مخالف و معترضی را هم تحمل نمی  

کند. آیا زندگی در این اوضاع ممکن است ؟ آیا مهاجرت  

می تواند کمکی به اوضاع زندگی او و فرزندانش که دیگر  

جوانانی شده اند دانا و مطلع از اوضاع بکند ؟ آیا باید ماند  

آیا باید از اوّل همه چیز را در سرزمینی    آیا باید رفت ؟ ؟

دیگر ساخت ؟ این سال ها چه می شود ؟ آرزوها و آرمان  

آرزوهای کال «  راوی »  ایده آل ها چه می شوند ؟  ها و 

هزاران سوال دارد از خود، از مردم و از میهن و وظیفه اش 

از  سال  هشت  او  پزشک  همسر  که  سرزمینی  مقابل  در 

نی اش را در جبهه های جنگ کنار بهترین سال های جوا

سربازان ماند و به آرامی روزی در بیمارستانی از خستگی و  

کار بسیار خاموش شد. چه باید کرد و چه چیزی درست 

  است ؟

آرزوهای کال حدیث نسلی است که از زبان هر کدام از آنها  

و یا بخوانی باز تازه و   که متعلق به این نسل هستند بشنوی

ته ها دارد. برای ثبت در حافظه ی جمعی ما باید  بسیار ناگف

گفت و مهمتر از آن باید نوشت. باید بر تمام زوایا و خبایا  

این سرزمین نور انداخت و دوباره به همه چیز در روشنی و  

وضوح نگاه کرد. حتی اگر امروز هزاران کیلومتر از میهن و 

دوران مردم خود دور باشی. هر ایرانی روایتی دارد از این  

که ارزشمند است. چه راویِ اهل قلمِ آرزوهای کال بنویسد،  

چه زندانی سیاسی، چه دانشجو و چه زن خانه دار و چه  

رئیس جمهور. ما ناگفته های بسیار داریم و نشنیده های  

بسیار. نویسنده ی آرزوهای کال سهم خود را از آنچه که در  

ا نیز چنین محیط خود دیده و تجربه کرده ادا کرده است. م 

  .کنیم، برای فردایی که امیدوارم برسد و کال نباشد
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 مهدی استعدادی شاد 

 
 حاصل از نگاه  اندوه

کتاب   به  سروده"نگاهی  دفتر  بهروز لنگرگاه  های 

 "داودی

بدل نشود،    یاسیس  یکه به ابزار  یی و وطن ، تا جا    زادگاه

  نیاست. بنابرا  گاهش ه یو تک  ی آدم  ی منیحس ا  یبرا  ینماد

سالم برخوردار    هی که از روح  کندیم  کیرا تحر  ینه منتقد

گوش   شهیکه هم  سازدینقادانه را فعال م   شیاست و نه گرا

 به زنگ اعالم خطرها است. 

و پوشش مشکالت   یکه نقد را نقاب مسائل ذهن  یآنان   تنها

  یدوست  وطن  یبه پر و پا  دهندینشده روان خود قرار محل

 . کنندیم یدرانقهیو   اندازندی. قشقرق به راه م چندیپ یم

خودزن  ناظر به  د  لی قب  ن یا  یمستقل  با  اغماض    ده یافراد 

زنگردیم نم   ی شاک  ادی.  بشودیآن  علت  از   یزاری. چرا که 

  شتر یرا ب  لی. دلکندیم  یابیاز خود ارز  یزار یب  یوطن را نوع 

موجود ا  ند یبیم  شانیا  ینژندروان   تیدر  که    نیتا 

 داشته باشد.  یرادیو ا  ریخود، گ یبه خود ،یدوستوطن

»خطا  البته کنار  سوءاستفاده  ی در  فرد  از  کوچک«  کننده 

ف وطن  مورد  در  انتقاد  و    نیا  نفسه،یکاربرد  جرگه  آن  و 

ه  یاسیس  انیجر جاذبهقدرتمدار  در  که  دارد  وجود   ی م 

تا    کند یم   غیتبل  یی وطن اغراق و آن را به صورت عرش اعال

منوال وطن و زادگاه    نیباشد. بر ا  هایرخودیدر چشم غ   یخار

عاد   یهاخرافه  در افراد  مطلوب  یروزمره  امر    ی همچون 

م  گرددیم بر    ریسا   خواهدیکه  و  را جبران کند  کمبودها 

 سرپوش بگذارد. هایزشت

  یکار  طها یافراط و تفر  نی را با ا  شناسییبایخردمند ز  اما

و هر دوره را    شناسدیخود را م  نیسرزم  خی. او که تارستین

خود محک    ی آت  یو آرزو  د یو ام  نیشیپ   ی هابا روند دوره

از وضع    یاو ترازنامه  دیآیلحظه برم  یابیبه ارز  ی گاه  زند، یم

م ارزدهدیوطن به دست  البته  بخاطر    عاصر،شاعر م  ی ابی. 

از    یاریکه مثل بس  نیا  زیو ن  تیو واقع  تهیبه رئال  یبندیپا

از نوع   یایابیارز  شود،ینم   ی ناگهان هپروت  ی میشاعران قد

ما    خیبا در نظر گرفتن آنچه تار یابی. ارزستیدلخوشکنک ن

  ند یخوشا  تواندیخود ثبت کرده، نم  در  یو تبهکار یاز تباه

نت در  باشد.  گذ  ی وقت  جهیهم  »خود«   شتهبه  حال  و 

حاصل  مینگریم  مانیجمع و  در کف    یبرداشت  اندوه  جز 

 .  میکنیو در خود ضبط نم میندار

داود  نم،ینازن  دوست سال    ،یبهروز   ی دیخورش  1۳46به 

جوان  یسع غم  بر  قطعه  یکرده  در  عنوان   یاخود  با 

بود«    یدگی»پوس باد  به دست   یاترازنامه   نی چن  کیاز  را 

»خوشه« شماره سه همان سال  یه یکه در نشر یدهد. متن

  ی است. قطعه و متن  افتهیاحمد شاملو انتشار    یریبه سردب

در اثر »زمان   پوریدهنده شهرنوش پارسکه سالها بعد الهام

 صرف شده است.آن اثر م یتهایبدون مردان« بوده و در روا

خود اشاره   یسطرها  انیکه در م   میقطعه را با هم بخوان  نیا

 را داراست: یچند یها

 از باد بود  یدگیپوس

 مانستند ینابالغ سحر م  یهابه برگچه دستها

سپرده   شانیسالها بود که لطافتشان مرا به انجماد خوابها  و

 بودند. 

 
  یهادانه  یبرا  یحت  ک،یخشک بودند و شکننده و بار  آوندها 

نه   مشتاقا  که  دباد  به  را  خود  آوندها  تورم  انتظار    وار یدر 

خشک   یجدار رگها  یرا به سرد  شانیو گرما  دند ییسایم

 .  سپردندیم
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 بود.  شهیبود.  خواب آرام ر ی گانگیبود.  ب انجماد

. و کرمکها سالها  دیگنجیدر آن نم  ی دگیبود که پوس  ییایدن

بس دراز از     یی   بود که به خواب اندر شده بودند، در فاصله

 . هاشه یر

* 

 آور، ادیرا ب برف یب  یشب قطب دوام

 ؟یزمان، چشم چرا دار یپا  یمکن به جا  دیترد هودهیب

 در قلب مرگ محبوس است. او

* 

 اما

  یسحر بر  بام افق، و تماس  بدنها  دیذرات سف   یبار  تک

 هادانه نیبلور

 ... یمشرق زیخباد سبک و

 . افکند یکبود مرگ را به رعشه  م  یهمه  فضا نیا

 احساس کردم.  طیانتظار را  از ذرات مح  یناآشنا  یمن  بو  و

* 

و احساس   د یترک  شهیر  کی گرم، در بطن تار  یهادانه  بغض

 گرفت.  شیاش راه آوندها را پ سوزنده

.  صداهاشان  خواندندیو همه  آهنگ و ورد آفتاب را م همه

قلبم النه کرد و سلولها با هم آهنگ انتظار    قیعم  یایدر زوا

 را سرودند.

 ذرات قاصد باد،  ریلرزانم، بر امتداد مس یدستها

م  آفتاب م  خواست،یرا  را  طراوت   دیطلبینور  من  و 

 .کردمیاحساس م  دمیسف  یهاپوست پنجه   ریرا  ز  ینگیسبز

  ادشانیو فر  دندیکشیآفتاب آفتاب م  ادیصدا فر  کی  سلولها

گذار هر    شدیم   دیقلبم تشد   ی خال  یبود که در فضا با  و 

 . گرفتیرا  فرام م یسراپا دتریشد یلحظه  لرزش

* 

 اما

که فقط توانسته بود پلکها     یریحق  یبود و گرما  ام یبود، پ   باد 

 ی محتاجمان را بسو  یرگها را متورم کند، دستها  د،یرا بگشا

خواستن را در حلقوم گره زند و وهم    ادیبکشاند، فر  دیخورش 

 پوست مدفون کند،  ریسبز را در ز

را در سلولها بسوزاند.    اقیرا در چشمها بخشکاند و اشت  انتظار

  شیخو  ریحق  یرا آغاز کرد  با گرما  یدگ یباد بود که پوس

 داد.  هشیبه ر گانیکه به را

 شد.  ی مظهر زندگ یدگیپوس

پوس  یزندگ  نگونهیبد  و پوس  افتیآغاز    یدگ یبا  از    یدگیـ 

 باد! ریبخاطر حرارت حق شه،یر

* 

 . بودیانجمادمان م کاش

 فصل مرگ، در انجماد، چه پایدار است!
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  ب. بی نیاز )داریوش(

 
هفت   با  روز  »یک  داستان  به  هزار  نگاهی 

 سالگان« نوشته رعنا سلیمانی

 
یابد:  شب ادامه می  10شود و تا  داستان از هفت صبح شروع می

سیار   پرستار  عنوان  به  که  زحمتکش  زن  یک  کاری  روز  یک 

کنند مشغول  های خود زندگی میسالمندانی که هنوز در خانه 

کار است. عنوان کتاب عالی است و نویسنده بدون رودربایستی  

از   و  سالمندی  مورد  در  را  نظرش  آغاز  همان  افتادگی  از  کار 

 متحرک! ها بیان کرده است: مردگان  انسان 
 

 ساختار زمانی 

زمان رویدادهای داستان یک روز کاری یا چند ساعت است. این  

ها  زمان تقریباً با زمان خواندن کتاب یکی است. به قول آلمانی

روایت داستان (erzählte Zeit) زمان  بیان  زمان   و 

(Erzählzeit)   اند.  خواندن باشد بر هم منطبقکه همان زمان

دوئن باز و  رنویسنده در این جا مجبور نشده که زمان را مانند اکا

های زمانی فشرده کند یا با  بسته کند، به اصطالح آن را با پرش 

های درونی آن را باز کند، به زبانی دیگر زمان رویدادها با  دیالوگ 

رُمان است. طبعاً ما  دارزمان خواندن یکی  هر چند    –یم  هایی 

بزرگ   -کم داستان  رویدادهای  زمان  از  خواندنشان  زمان  تر  که 

داستانی   چنین  بارز  نمونة  زمان.  دادن  کِش  اصطالح  به  است 

( روز  یک  که  است  جویس  جمیز  را  1904ژوئن    16اولیس   )

صفحه است. زمان خواندن این    1000کند و بیش از  توصیف می

است. ولی خواندن این  کتاب بیشتر از زمان رخدادهای داستان  

ای آن را  کتاب کار هر کس نیست. بسیاری از کتابخوانان حرفه 

 .در دست گرفتند ولی نتوانستند آن را به پایان برسانند

باری، هنر خانم سلیمانی این است که توانسته بدون پرداختن به  

شخصیت  ذهنی  داستانروندهای  مواقع    -های  بیشتر  در  که 

استانی بنویسد که خواننده را تمام روز  د   -شوندکننده می خسته

 .به همراه خودش مشغول کند
 

 دراماتیک داستان 

های داستان  وخیز«ها و موج منظورم از دراماتیک در اینجا »افت 

است که باید بتوانند خواننده را مانند یک مغناطیس بزرگ به  

او را گرم نگه   سوی خود جذب کند و پیوسته تنور کنجکاوی 

زندگیِ آن دارد.  از  معصومه/آماندا  که  سالمندانی  تک  تک  ها   

کند، مانند امواجی هستند که آرامش را از خواننده  مراقبت می 

میمی خود  دنبال  به  را  او  و  موج گیرند  این  ولی  های  کشند. 

راوی   خود  زندگی  از  دیگر  دراماتیک  امواج  با  دراماتیک 

 .خورندسُرا( به خوبی با هم گره می)داستان 
 

 یه داستان مادرون 

ست که چهل سالگی  مایه داستان چندالیه است. راوی زنی درون

تا   و  آزاردیده  تحقیرشده،  انسانی  اگرچه  او  نهاده،  سر  پشت  را 

حدودی تلخ شده است ولی در عین حال زنی است که از لحاظ  

تواند  درونی بسیار قوی است و شوق زندگی دارد و تا آنجا که می

مایه داستان تنها نشان  ت ببرد. دروناش لذخواهد از زندگی می

نیست،   پدرساالر  محیط  یک  در  زنان  زندگی  از  بخشی  دادن 

مسایل   به  و صدا  سر  و  شعار  بدون  و  بسیار  با ظرافت  داستان 

ها مانند رفتار مردان، استثمار کاری،  روزمره زندگی کنونی انسان 

ها رفتهها و جستجو برای پر کردن جای آن از دستدادن  از دست

تواند گذشته خود را پای سینه  خالصه این که انسان نمی   …و  

دیوار اعدام بگذارد و برای همیشه از آن خالص شود. نه! گذشته  

ساده  و  زیبا  بسیار  شکل  به  جا  این  در  هویت  گره  و  هم  با  ای 

 .خورندمی
 

های اصلی این داستان »پیری« است. چهره  مایهولی یکی از درون 

م است؛ نویسنده در این بخش بسیار موفق رحپیری زشت و بی

بوده، بدون این که بخواهد نتیجه خاصی به خواننده ارایه بدهد،  

 !شودداوری درباره پیری به خواننده واگذار می

کنم که حتماً این داستان را  مندان داستان پیشنهاد میبه عالقه

بخوانند زیرا هم از لحاظ ساختاری انتظارات یک رمان خوب را  

 .کند و هم از لحاظ موضوعیبرآورده می 
 

 2022نیاز/ هشتم می  داریوش بی 
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نامه ی فرانسوی  گفت تله  "وگوی هفته 

 با آدونیس  "راما

 
 مصاحبه کننده: یاسمین یوسی

 برگردان به فارسی: فواد روستائی

قلمرو  بدان سان که پای در میدان انقالب می گذارند در  

این   سالگی،  و شش  در سن هشتاد  است.  نهاده  گام  شعر 

کالم   نیروی  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  تبعیدی  سوری 

ایمان دارد و نقش مذهب و غرب در شکست و ناکامی بهار  

 .عربی را بر مال می کند

زند. شعری که در سال   را رقم می  او  یک شعر سرنوشت 

سنِ    194۳، رئیس   1۳در  نخستین  افتخار  به  سالگی، 

جمهوری سوریه در جریان سفر او به شمال این کشور، نه 

احمد  "چندان دور از زادگاه آدونیس، می سراید. در آن روز،  

با تالش بسیار راهی به سوی رئیس جمهوری    "سعید اِسبِر

گشوده و شعرش را برای او می خواند. رئیس جمهوری در 

ه چیزی به عنوان جایزه و پاداش او  مقابل از او می پرسد چ

نوجوان   است که  بدین سان  و   1۳را خوشحال می کند؟ 

به مدرسه ی فرانسوی  پیوستن  برای  به رؤیای خود  ساله 

منطقه جامه ی عمل می پوشاند. آدونیس هنوز هم از این  

عنوان به  جادوئی   "رویداد  کند.    "رویدادی  می  یاد 

که    "آدونیس" اوست  ی  شاعرانه  سال  تخلّص    1947در 

برگزیده و شاعر بودن کاری است که از آن تاریخ تا کنون 

 .لحظه ای رهایش نکرده است

پس از تحمل شش ماه زندان به خاطر داشتن عقایدی ترقی  

به تبعیدی خود خواسته در بیروت   1956خواهانه، در سال  

را بنیان می گذارد.    "شعر" تن می دهد و نشریه ای به نام  

شعرهایش در نشریات دیگر نیز منتشر می شوند و نخستین 

(    1)  "ترانه های مهیار دمشقی"مجموعه ی شعرش به نام  

با استقبال رو به رو    1961بال فاصله پس از انتشار در سال  

ان را بر می انگیزد. آدونیس در مقام  می شود و توجه همگ

شاعر و مؤلفی پرکار در تمامی این سال ها در جهان عرب 

 .به عنوان صدائی مهم مطرح بوده است

ساله امروز نه از شعرهایش بل با    86با وجود این، آدونیس  

توجه به رویدادهای روز از اسالم و جوامع عرب سخن می 

)به    "اسالم و خشونت"وان  گوید. تازه ترین اثر او که زیر عن

به  شده  منتشر  عبدالواحد(  حوریه  با  گوئی  و  گفت  شکل 

ی   مایه  بیش  کما  که  موفقیتی  است.  رسیده  سوم  چاپ 

تعجب شاعر می شود. چرا که او به سخن گفتن بر مبنای 

مالحظات و مصلحت بینی های سیاسی بی اعتناست و بر  

ودن را ب  "اسالم ستیز"یا    "طرفدار اسد"چسب هائی چون  

به سخره می گیرد و برای هر چه عمیق تر نقب زدن و نشان 

 .دادن واقعیت هائی که درد آورند تالش می کند

به باور شما تبعید میهن واقعی انسان خالق و آفریننده   *

 است. چرا چنین می اندیشید؟ 

در اصل هیچ کس از هیچ نیروی ماوراء طبیعی درخواست   -

ن یا بهمان گوشه ی سیّاره ی ما  نکرده است که او را به فال

پرتاب کند. از این رو، تبعید به نحو تمام و کمال وضعیت 

بر   که  کسانی  تمام  برای  دیگر،  سوی  از  است.  انسانی  هر 

بزرگترین   دارند  باور  توحیدی  ادیان  از  یکی  به  خالف من 

از  رانده شدنش  و  ما،  ی  همه  مادر   ، حوّا  تبعید  با  تبعید 

، اینان "آفرینشگران"اما در ارتباط با    بهشت آغاز می شود. و

طبیعتاً به گونه ای مضاعف تبعیدی اند. اینان نه تنها چیزی 

که   فردشان،  به  منحصر  بیانِ  ی  نحوه  بلکه  اند،  نخواسته 

تالش برای عبور از این تبعید از طریق آثارشان است، آنان 

را از بقیه ی جهان نیز تبعید کرده است. من به نوبه ی خود  

بهتر وضعیت    نه برای فهم  این وضعیت بل  از  برای خروج 

 .وجود کوشش می کنم

با همه ی این ها شهر یا جائی به شما احساس در خانه ی  

 خود بودن را می دهد؟ 

سال   از  که  یا    1956بیروت،شهری  جا  آن  در  تناوب  به 

پاریس ساکن بوده ام. چرا که بیروت نه یک شهر تکمیل و  

ه دائماً در حال باز سازی است. تمام شده بل شهری است ک

 .شهری باز و بدون دیوار برای آفریدن و باز آفریدن است
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سوریه ی تحت قیمومت فرانسه، کشور کودکی شما، در   *

سال های دهه ی چهل سده ی بیستم به چه چیزی می 

 ماند؟ 

، دهکده ای کوچک در شمال سوریه در "قصّابین"من در   -

سالگی من  12به دنیا آمدم. تا    منطقه ای فقیر و دور افتاده 

از وجود برق، اتوموبیل و تلفن بی خبر بودم. مدرسه ی من  

مکتب خانه ای دینی بود که در زیر درختی بر پا می شد.  

در آن مدرسه من خواندن قرآن و نوشتن را آموختم. پدرم،  

که دوستدار شاعران صوفی بود، مرا با شعر کالسیک عربی  

د. مردی بسیار متقی و پرهیز کار بود  و شعر عرفانی آشنا کر

اما هیچ گاه عقاید خود را به من تحمیل نکرد. همواره به  

من می گفت: تصمیم گرفتن آسان است. اصل کار به تآمل  

 .نشستن است 

پدرتان کشاورز بود و برای شما هم چنین سرنوشتی در   *

 نظر گرفته شده بود؟ 

نسوی از دهکده  سالگی با رفتن به مدرسه ی فرا  14من در   -

این   بدبختانه  جدا شدم.  روستائی  زندگی  از  و  زادگاهم  ی 

در   سوریه  استقالل  فردای  در  یک  1946مدرسه  درست   ،

سال و نیم پس از ورود من، بسته شد. با وجود این، من در  

همان مدت زبان فرانسوی را یاد گرفتم. من پس از تعطیل  

پایان رفتم.  دبیرستان سوری  به یک  استعمار    این مدرسه 

موجب گسستی با فرانسه و فرهنگ آن شد. این امر امری  

مصیبت بار و غم انگیز بود. چرا که از دیگر سو برای شناخت 

خویش باید زبان و فرهنگ او را بهتر شناخت. در   "دشمن"

 .سوریه ما کامالً بر خالف این قاعده عمل کردیم

 چه پیوندی با سوریه امروز دارید؟  *

کشور بزرگی است. باید رژیم را نادیده گرفت  سوریه کماکان  

و آن را با مردم یکی ندانست. به همان گونه که نباید کلِ  

هنوز هم   که  آن  برغم  من  ندانست.  یکی  افراد  با  را  مردم 

به سوریه نرفته ام.   2010بستگانی در آن جا دارم از سال  

، از هر پدیده ی  1956با تبعید خویش به بیروت در سال  

سپهر سیاسی آن کشور بریده ام. پس از این تبعید    سوری در

تابعیت لبنان را پذیرفته ام. ولی در عین حال پیوندی جدائی  

ناپذیر را با سوریه، سرزمین تمدن ها و رویاروئی ها، حفظ 

کرده ام. این کشور الفبا را اختراع کرده است، با فنیقی ها  

بر سراسر ج اقیانوس ها را کشف کرده و  اثر  دریاها و  هان 

عظیم   این خالقیّت  از  جزئی  همواره  من  است.  بوده  گذار 

 .سوری بوده ام. سیاست را با تمامی این ها کاری نیست

برای وضعیت کنونی سوریه، این هرج و مرج و این ویرانی،   *

 چه توضیحی دارید؟ 

این پدیده های وحشیانه غیر قابل تصورند. در طول تمامی   -

چرا که هیچ گاه تاریخ ما تاریخ صلح    -سوریهتاریخ خونین  

است ما    - نبوده  ایم.  نبوده  وحشتناکی  وقایع  شاهد چنین 

به خاطر مسیحی   که یک مسیحی  بودیم  ندیده  گاه  هیچ 

بودنش یا یک علوی به خاطر علوی بودنش کشته شود. و  

چه چیزی می توان در مورد این زنانی گفت که به سان کاال  

رسند. د از  به فروش می  دارد که  هائی وجود  آیه  قرآن  ر 

خشونتی وحشتناک برخوردار است.کسانی که فاقد فرهنگ  

اند، بینشی انسانی نداشته و به تمدن و خالقیت اعتقادی  

توّحش   ها  آیه  این  از  با خوانش خویش  توانند  می  ندارند 

امروز   که  داشت  توجه  باید  ویژه  به  کنند.  توجیه  را  خود 

خوانش قرآن  مسلّط  عربستان   خوانش  وهابی  ی  فرقه 

سعودی از قرآن است که خوانشی بنیادگرایانه است. افزون  

فقدان  عرب،  جهان  در  مردم  دهشتناک  وضعیت  براین 

امنیت، بی کاری و آینده ای ناروشن، را نیز نمی توان نادیده  

زندگی   از  نومیدی کامل  به  تواند  که می  گرفت. وضعیتی 

 .بیانجامد

ن به عنوان نشانه ای از امید و تغییر  بهار عربی را نمی توا *

 نگریست؟

است.   - مثبت  عربی  بهار  آغاز  مورد  پرسش در  این  پاسخ 

رخدادی خارق العاده بود. اما پس از آغاز جنبش، نیروهای  

خلیج   کشورهای  عرب،  جهان  در  شدند.  آن  وارد  دیگری 

فارس، به ویژه عربستان سعودی و قطر. در غرب، آمریکا و  

رهای اروپائی که آن ها هم هم پا جای پای  بدبختانه کشو

همان نیروها گذاشتند. هم این و هم آن، این بهار را مسلح  

لیبی، سوریه و  این ها تونس،  نام آن کشتند.  به  کردند و 

البته پیش از آن عراق را ویران کردند. و هم اکنون نیز به 

از  اکنون  هستند.  یمن  کردن  ویران  سرگرم  غرب  کمک 

حر بشر  عرب حقوق  جهان  که  نیست  تردیدی  بزنیم.  ف 

رژیم   از  تر  بد  هائی  رژیم  ولی  نمی شناسد.  را  دموکراسی 

سوریه هم وجود دارد. چگونه می توان این نکته را توجیه 

کرد که غرب با دولت های بنیادگرا، سلفی و تاریک اندیش  
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در   بشر  حقوق  نگران  حال  عین  در  و  شود  می  متحد 

ک زمانی  است؟  دیگر  عربستان  کشورهای  در  بینیم  می  ه 

( فیاض  اشرف  اعدام  حکم  فلسطینی  (  2سعودی  شاعر   ،

نهایتاً به هشت سال زندان و   اتهام کفرگوئی    800تبار،به 

ضربه شالق تبدیل می شود چگونه می توان متحد این رژیم  

 .بود؟ این امر غیر قابل فهم است

 آدونیس

یار کم چرا رژیم ها و جوامع عربی در پنجاه سال اخیر بس *

 دستخوش تغییر شده اند؟ 

، نخستین دولت اسالمی،    661به عقب باز گردیم. در سال   -

خالفت اموی، در پی قتل سه تن از چهار خلیفه ی بنیان  

گذار خالفت متولد می شود. این امر تصّوری از خشونت آن  

دوره را به ما می دهد. در خالل پانزده سده، این جنگ میان  

متوقف نشده است. تمامی انرژی و نیروی مسلمانان هیچ گاه  

مسلمانان بر قدرت یعنی پول متمرکز و دین به ابزاری برای  

این قدرت تبدیل شده است. این قدرت تا به امروز جز تولید 

قوانین قادر به کاری دیگر نبوده است. این قدرت هیچ گاه  

را  عربی  تمدن  است.  نیاورده  وجود  به  عظیم  فرهنگی 

ن، فرهیختگان و آفرینشگرانی که تحت حکم  فالسفه، شاعرا

رانی اسالم زیسته اند به وجود آورده اند. ولی اکثریت این  

مناسک دینی عمل   و  آداب  به  یا  اند  نبوده  یا مؤمن  افراد 

نمی کرده اند. از سوی دیگر، شما در تاریخ ما شاعری بزرگ  

مؤمن و دلبسه ی (    ۳نمی یابید که به اندازه ی پل کلودل )

باشد. به همان گونه که امروز نیز در میان یک میلیار    دین

و پانصد میلیون مسلمان به متفکری بر نمی خورید که به 

 .در آن واحد مؤمن و فیلسوف باشد(  4سان امانوئل لویناس )

بر پیشانی تمامی کسانی که تالش کرده اند خوانش جدیدی  

ی  سده  در  است.  خورده  مرتد  مُهر  کنند  ارائه  اسالم   از 

نوزدهم، جنبش روشنفکری و فرهنگی نوزائی عربی در مصر 

گرفت. این جنبش در راستای بازیابی    "نهضه" زاده شد و نام  

اندلسی سده ی    -جوشش و غنای فکری دوران طالئی عرب

دهم در جهان اسالم تالش می کرد. به جای برداشتن گامی  

  به سوی آینده، به گذشته باز می گشتند. انتخابی که چرائی

شکست و ناکامی جنبش را به روشنی بیان می کند. بهار  

عربی نیز چیزی جز پی گیری و استمرار این جنبش واپسگرا 

نیست. در این بهار عربی، هیچ کس ارائه ی طوماری برای  

آزاد ساختن زنان از قوانین اسالم، فراخوانی به الئیسیته یا 

که خواستار استقالل انقالب را ندید. افزون بر این، انقالبی  

نباشد چگونه چیزی  فرهنگی  امر  از  امر دینی  جدا کردن 

است؟ چنین جداسازی و گسستی برای گام زدن به سوی  

 .آینده امری حیاتی و اساسی است

کجا   * در  عرب  جهان  در  اهمیت شعر  بازگردیم.  شعر  به 

 ریشه دارد؟ 

در آغاز ما عرب ها جز شعر پیش از اسالم چیزی نداشتیم.  -

با عشق، و از این رو با زن، با آواز، با زندگی روزمرّه    شعری که

و با بیابان )صحرا( در پیوند بود. شعر مکانی بود که در آن 

پرداخت.  می  خویش  بیان  به  نحو  بهترین  به  عرب  انسان 

شعر مدعی آن بود که حقیقت را بیان می کند. به محض  

به   شاعران  کرد.  تغییر  چیز  همه  آسمان،  از  وحی  نزول 

راهان بدل شدند و آیات قرآنی به انتقاد از آنان پرداختند گم

چرا که این تنها پیامبر بود که حقیقت را می گفت. شعر به  

حاشیه رانده شد و دین جای آن را گرفت. جای خوشوقتی 

است که شاعران دنباله رو قرآن نشدند. برغم همه ی این  

بهترین شاخه های درخت شعر  از  یکی  ها، شاعران عرب 

جهان را به دنیا هدیه کردند. در این جا باید برغم همه ی 

، را ستود. این خلیفه  (  5محدودیت ها کسی چون مأمون )

ی روشن بین با دادن دستور ترجمه ی متون فلسفی از زبان  

به   بسزا کرد.  از دیگران خدمتی  اعراب  به شناخت  یونانی 

وزن افالطون را ترجمه کنید. من برابر  "مترجمان می گفت:  

 ".کتاب به شما طال خواهم داد

نخستین شعرهای خود را در سوریه سروده اید. این شعرها   *

 چگونه زاده شدند؟ 

من در شعر زاده شدم. جز شعر چیز دیگری برای خواندن   -

نداشتیم. شعر نان روزانه ی ما بود. از همان کودکی سودای 

را ک اگر نخواهیم چیزی  را در سر داشتنم.  ه  تغییر جهان 

پیش از ما افریده شده به گونه ای پایان ناپذیر و بی نهایت  

تکرار کنیم، چنین سودائی سودائی ضروری است. تکرار آن 

چه که پیشتر گفته شده آن را تغییر شکل می دهد و می  

کُشد. از این رو، سرودن و نوشتن شعر تغییر دادن جهان  

  است چرا که هر شاعری به جهان با نگاه خاص خویش می 

نگرد. امّا من به سرعت دریافتم که برای دگردیسی جهان  

از هر   عرب، فرهنگ آن و رژیم های آن باید امر دینی را 
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پدیده ی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جدا کرد و در عین  

حال به آزادی هر کس برای اجرای مناسک دینی او احترام 

گذارد. البته من با نهادینه شدن دین و تحمیل آن به همه 

مخالفم. نهادینه کردن دین و تحمیل آن به همه تجاوز به 

 .جامعه است

تان که در آن   * از شعر همگنان  را  چه چیزی شعر شما 

 دوران شعر می سرودند متمایز می کرد؟ 

من این درونمایه ها را از نخستین شعر هایم در مدّ نظر   -

داشتم. ولی برای ارائه ی اندیشه های تازه و برای ارائه ی  

این  ت داریم.  نیاز  نو هم  به شکل های  از جهان  نو  صویری 

ضرورت است که مرا به گسستن از قواعد شعر سرائی و اوزان  

 .شعر کالسیک عرب سوق داده است

 با زبان فرانسه چه رابطه و پیوندی دارید؟ *

کماکان   - و  گرفتم  یاد  را  فرانسه  زبان  خواندن  راه  از  من 

خود پرسیدم چرا بر این زبان خودآموخته مانده ام. روزی از  

به   زبان  این  با  باید همیشه  دریافتم که  نمی شوم.  مسلط 

عنوان یک خارجی رو به رو شوم. دریافتم که اگر تسلطم بر  

دچار   برسد  عربی  زبان  به  تسلطم  پای  به  فرانسه  زبان 

 .سرگشتگی خواهم شد

انسان شاید پدران زیادی داشته باشد اما یک مادر بیشتر 

ند داشته باشد. از این رو زبان فرانسه زبان فرهنگ  نمی توا

 .من و زبان عربی زبان نوشتن من است

نخستین کارهای خوشنویسیِ شما به دهه ی نود سده ی   *

 بیستم بر می گردد. چه شد که به فکر خوشنویسی افتادید؟

را سپری می  - زندگی  از  آن سال ها دوره ی سختی  در 

قادر به نوشتن و حتی    کردم و به دلیل مشکالت شخصی

خواندن نبودم. دوستان نقاش پرشماری اعّم از عرب و غربی  

ببینم   و  بروم  شان  های  کارگاه  به  داشتم  دوست  داشتم. 

چگونه کار می کنند. این عالقه در من بیش از عالقه به به  

موزه رفتن بود چرا که دیدن کارهای تمام شده را دوست  

را که در حرکت است ترجیح می   ندارم و همواره آن چه 

دادم. یک روز، به خود گفتم به جای درجا زدن در وضعیتی  

کالژ   یا  چسبانی  تکه  کار  به  بایست  می  بودم  آن  در  که 

نام   به  ای  نویسنده  کردم. دوست  را شروع  کار  و  بپردازم. 

( کامو  به (  6میشل  ارزش  گفت  من  به  و  دید  کارها  این 

مان نیاز داشتم تا  نمایش گذاشته شدن را دارند. به مدتی ز

 .سرانجام اعتراف کنم که کارها کار خود من است

 چه انتظاری از شعر دارید؟ *

همان انتظاری که از عشق داریم: شکوفائی بی کران و بی   -

زمان، سعه ی صدر، تکّثر در برخورداری از آزادی و برابری. 

عمالً نباید به اندازه گیری شعر پرداخت. شعر تصویری تازه 

بطه ای تازه میان اشیاء و کلمات و اشیاء و انسان را به  و را

ما می دهد. شعر هماره در کار آفریدن و بازافریدن جهان 

 .است

 سرنوشت شعر را چگونه می بینید؟  *

تمامی چیزهای زیبا و تمامی چیزهای اساسی و مهم رو   -

به انحطاط دارند. شاید دلیل این انحطاط و سقوط صنعتی  

صن باشد.  است.  کردن  ماندن  در سطح  جهان،  کردن  عتی 

از انحطاط و   شاعرانه کردن آن فراتر رفتن است. ولی من 

سقوط در مورد شعر سخن نمی گویم. شعر در سطح بازنده  

و در حرکتی عمودی برنده است. خوانندگان امروز به مراتب  

 .عمیق تر از خواننگان گذشته اند. کم شمار تر اما ژرف تر

 ـ ــــــــــــــــ

 :پا نوشت های مترجم

نخستین مجموعه ی شعری که از آدونیس منتشر شده   – 1

این    "قصائداالولی" از  پس  است.  آغازین(  های  )قصیده 

  "اوراق فی الریح "مجموعه، مجموعه ی دیگری زیر عنوان 

آن   پی  در  و  باد(  آغوش  در  هائی  مهیار  ")برگ  اغانی 

جموعه در )ترانه های مهیار دمشقی(، هر سه م  "الدمشقی

 .در بیروت به چاپ رسیده است 1988سال 

  1۳78ترجمه ی فارسی ترانه های مهیار دمشقی در سال  

با ترجمه ی درخشان زنده یاد کاظم برگ نیسی مستقیماً  

از عربی به فارسی با همین عنوان به وسیله ی نشر کارنامه  

 .در هیأتی شکیل و زیبا منتشر شده است

نرمند فاسطینی تبار در تابستان  اشرف فیاض، شاعر و ه – 2

به اتهام ارتداد، سب نبی )توهین و دشنام به    201۳سال  

پیامبر( و ترویج خداناباوری در شعرهایش دستگیر و یک  

و   زندان  سال  چهار  به  دادگاهی  در  بعد  ضربه   800سال 

شالق محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر چهار سال زندان را 

ی انتقاد گسترده ی سازمان های  به اعدام تبدیل کرد. در پ 

مدافع حقوق بشر و رسانه ها و افکار عمومی در کشورهای 
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میالدی   جاری  سال  ی  فوریه  ماه  در  سرانجام  مختلف، 

سال   به هشت  را  فیاض  اشرف  عربستان  عالی  محکمه ی 

 .ضربه شالق محکوم کرد 800زندان و 

ی  – ۳ برجسته  دیپلمات  و  شاعر  نویسنده  کلودل*،  پل 

 1955درگذشته در سال  1868وی متولد فرانس

امانوئل لویناس**، فیلسوف لیتوانیائی تبار فرانسوی  – 4

 1995و درگذشته به سال   1906متولد 

مأمون، هفتمین خلیفه ی عباسی فرزند هارون الرشید  – 5

 218هجری قمری و در گذشته در سال    170متولد سال  

هجری قمری. به نوشته ی دائره المعارف مصاحب از مادری 

ایرانی زاده شد و خلیفه ای فرهنگ دوست بود و ترجمه ی  

او صورت   تشویق  به  و سریانی  یونانی  زبان های  از  متونی 

 .گرفت

متولد  – 6 فرانسوی  شاعر  و  نویسنده  کامو***،  میشل 

 200۳درگذشته به سال  1929

*Paul claudel 
**Emmanuel Levinas 

*** Michel Camus 
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 نسرین رنجبر ایرانی 

 
 

 با  »سالم« چه کنیم؟! 

 
دهند که قرار است کسی را، . تصورکنید به شما خبر می1

زندگی   آن  در  هم  شما  که  کشوری  از   ، را  مردی  یا  زنی 

به جایی    …کنید، از آلمان، مثال، یا دانمارک یا سوئد یا  می

 که در ان زاده شده است ، بازگردانند.

را   مرد  یا  زن  این  را،  کس  این  شما  که  کنید  تصور  و 

های دراز، به درازای چند  ید که او سالدانشناسید و میمی

کند.  نسل، است که در این کشور، مثال آلمان، زندگی می

دانید که او درآلمان رشد کرده است، ازدواج کرده است، می

در این کشور کارکرده است، فرزندانی به دنیا آورده است  

اند، در این کشور کار  که انها هم در این کشور بزرگ شده

دانید که این کس حتی شکل و  کنند.  میکارمی  اند، کرده

شمایلش هم تغییر کرده است و در زادگاه خودش، اگر هم  

او را بشناسند،  با این شکل و شمایل و زبان و با این پیشینه،   

دانید که او در زادگاه  دهند و نه جایی. مینه کاری به او می

 خود بیگانه خواهد بود. 

ا بخواهند برای بیرون راندن این  حاال تصور کنید که از شم

کس، از این کشوری که از چندین نسل پیشتر در ان زندگی  

 پذیرید؟! و کار کرده است، همکاری کنید. می

 
ها هستند؛ جاندارند.  ها هم مثل انساندانیم که واژه. می2

های دیگر مهاجرت  شوند، به زبانشوند،  بزرگ میزاده می

های دیگر استخدام شوند. در زبان یکنند و گاه پناهنده م می

میمی کار  همشوند،  با  ازدواج  کنند،  بیگانه،  یا  میهن 

بچهمی میکنند،  و  دار  دار  یا  انجمن  گروه،  در  گاه  شوند، 

میدسته  هموند  میای  بیمار   ، کار  شوند  از  و  پیر  شوند،  

 میرند! شوند و میافتاده می

واژه همه  که  نیست  معنا  بدان  این  البته  همه  و  مثل  ها، 

ها یا مثل بعضی دیگر از جانداران، همه این مراحل را انسان

تواند در زندگی یک  کنند، اما همه این مراحل میطی می

 واژه اتفاق بیفتد. 

 
ها پیش  . حاال »سالم« را در نظر بگیرید. سالم ، قرن  2و1

به زبان فارسی، آورده شده است. نه به این زبان کوچیده  

خواسته، به هنده شده است و نه، به هررو، خوداست، نه پنا

را آورده او  زبان آمده است.  به این  را  او  اند. فاتحان عرب، 

اند. بعد او در فارسی ماندگار شده است. برای فارسی آورده

ای ساخته است. و خیلی زود، عبا و  خودش خانه و کاشانه

درعمامه هم  را  میاش  را  »ال«  است،  آنچاورده  ه  گویم.  

ها با خود به فارسی آورده بودند، بیشتر »السالم« بوده عرب

شده   »سالم«  همیشه،  برای  تقریبا  اما،  فارسی،  در  است. 

است. بعد هم با »کردن« فارسی ازدواج کرده است: »سالم  

دار هم شده و فامیلی به هم زده است:  کردن«. و بعدتر بچه

خو را  سالمت  رسانیدن،  سالم  احوالپرسی،  و  ردی، سالم 

و   سالم  علیکی،  نه  سالمی،  نه  است،  کوچکتر  از  سالم 

والسالم، سالم و زهرمار، چه سالمی چه علیکی، سالم گرگ  

این همه   ... نیست،  طمع  زادهبی  و  ها  نوه  و  فرزندان  ها، 

 ها، خویشاوندان »سالم« هستند.نبیره

و باز بعدتر»سالم« به استخدام زبان فارسی هم درآمده و در  

بز است:  سازمان  کرده  کار  فارسی«  »ادب  و سراسری  رگ 

سالم گفتن شده است، سالمی چو بوی خوش آشنایی شده  

 است. سالم گرم شده است.

فردوسی که  عجم زنده کرده است بدین پارسی، بارها سالم  

 را به خدمت گرفته است.  برای نمونه:

 
 کس ار ما نبینند جیحون به خواب

 و ز ایران نیایند ازین روی آب

 گر با درود و سالم و پیام    م

 دو کشور شود زین سخن شادکام 
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 یا: 

 ز کاووس دادش فروان سالم

  ازان پس بگفت آنچ بود از پیام

 
 فرخی هم: 

 دی به سالم  آمد نزدیک من 

  ماه من آن لعبت سیمین ذقن

 
 ناصرخسرو هم: 

 سالم کن ز من ای باد مر خراسان را  

  نادان رامر اهل فضل و خرد را نه عام 

 
 سنایی هم: 

 من ندیدم سالمتی ز خسان

 گر تو دیدی سالم من برسان

 
 انوری هم:

 جستم ز جای و پیش دوید و سالم کرد 

 واوردمش چو تنگ شکر تنگ در کنار ... 

 شاعران معاصر هم 

 
 شهریار:

 رسی به عزیزان سالم من برسانتو می

  که من هنوز بدان رهگذر گذارم نیست

 
 بهار:

 هل دل درود و سالم باد بر ا

 
 و ... 

 و ... 

 
باری، سالم به فارسی آورده شده است، اما در فارسی مانده  

اور دوستی و آشتی و وصل  شده  است و برای همیشه پیام

 است.

ها، کسی دلتنگ کسی دیگر شده  چند باردر طول این قرن 

اش رفته است ، یا بگوییم  شماره تلفنش،  است. به در خانه 

لش را گرفته است و اولین چیزی که به او گفته  شماره موبای

 است، این بوده است: »سالم«! 

ای را آمده است، در خانهای، بازای، گمشدهچندبار سفرکرده

ای که آن کوبیده است و درکه باز شده است،  نخستین واژه

از راه رسیده، به منتظر درد فراق و هجر کشیده، گفته است،  

 این بوده است:»سالم«!

کرده قهر  باهم  و  رنجیده  ازهم  دوست  دو  در  چندبار   ،

روکوچه  جمعی  در  خیابانی،  در  تنگ،  شدهدرای  اند،  رو 

و   است  شده  باز  دهانشان  و  است  افتاده  هم  به  نگاهشان 

 اند:»سالم«! گفته 

 
خواهیم »سالم« را از فارسی بیرون بیندازیم؟   و حاال ما می

ها و  بازش گردانیم؟ با بچهخواهیم بدون »ال« به عربی  می

 هایش؟ یا خودش را به تنهایی؟! ها و نبیرهنوه

 
 و اما معنای سالم: 

واژه معناهایی  نامهدر  به  سالم  جدید،  و  قدیم  معتبر،  های 

مانند سالمتی خواستن برای مخاطب، تهنیت و درود آمده  

است  و البته به معنای تعظیم و تکریم و »گردن نهادن« 

 ه معنای تسلیم هم. هم. بگوییم ب

  کنم :از لغتنامه »دهخدا« نقل می

خوذ از تازی ، به  ٔ  دعایی ما  ٔ  سالم ، ]س [  (ع ا(اکلمه  

معنی بهی که در درود بر کسی گویند یعنی سالمت و بی  

گزند باشید و نیز تهنیت و زندش و تحیت و درود و خیر و  

   عافیت و تعظیم و تکریم و با فعل دادن ، کردن ، و زدن و

 گفتن آید ) از ناظم االطباء(  درودگفتن . تهنیت گفتن. 

 
گویم این داستانی که در باره »سالم« از دکتر حاال من می

کوب نقل شده است، اینکه در گذشته ایرانیانی که در زرین 

عربگذرگاه با  میها  رو  در  رو  ترس  شدهها  از  اند، 

اند: سالم!  گفتهاند و به آنها میبردههاشان را باال میدست

گویم که   یعنی من تسلیم هستم، هم درست!  )این را هم ب

اورم که چنین چیزی در »دوقرن سکوت« من به یاد نمی

کوب خوانده باشم، اما فرض کنیم که این مطلب  دکتر زرین

های دکتر  براستی ازکتاب  دوقرن سکوت و نتیجه پژوهش
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گوئیم   کوب باشد و در درستی آن نتوان شک کرد.( میزرین 

 این هم درست!

م که »سالم« نه تنها  پذیرییعنی بر اساس این حکایت، می

های دور، بلکه همین حاال و هنوزهم معنایش این  درگذشته

است: »من تسلیم هستم.«  بسیار خوب. پس کافی است  

دیگر   و  جهانخوار  آمریکای  و  انگلیس  و  اسراییل  به  که 

را  های  و  هلو  همان  نگوئیم.  »سالم«  خارجی  دشمنان 

داخلی دشمنان  به  شخصیبگوییم.  نمیو  هم  وییم  گمان 

ایم، اما به پدر و  سالم که طرف خیال نکند، تسلیمش شده

مادر و معشوق و دوست و استاد و خاله و عمو و عمه و دایی  

فقط    …و   معنای سالم،  اگر  حتی  بگوییم،  اگر سالم  که 

 همین »من تسلیم تو هستم« هم باشد، که عیبی ندارد!

 
به    های پرسم مگر آنهایی که بخشو یک نکته دیگر: من می

اند؟  آن بزرگی از سرزمین ما را گرفتند، آنها را به ما پس داده

  … مگر امروز کسی ارمنستان و ازبکستان و تاجیکستان و  

 گرداند؟ را به ایران باز می

مگر سمرقند و بخارا را که حافظ به خال هندوی آن ترک 

شیرازی نبخشید، چرا که او دلش را به دست نیاورد، باالخره  

 ها را به ما پس دادند؟ ستاندند و مگر آناز ایران ن

اصال مگرهمان  زبان عربی برای نمونه، »گوهر« ما را نگرفته 

را هم »جواهر«  است و سپس  جمعش  و »جوهر« کرده 

و به ما برگردانیده است که ما هم باز جمعش کنیم و   گفته 

 »جواهرات« داشته باشیم؟! 

است؟ مگر  مگر همین »فارسی«، »پارسی« نیست و نبوده  

مگر  … این  …،  مگر  و  ؟   ... پس  مگر  فارسی  به  را  ها 

فرستند؟ ما چرا باید »سالم« را پس بفرستیم؟ »سالم« می

تواند، بیاید  خواهد و میمتعلق به فارسی است. عربی اگر می

»سالم« را بگیرد و ببرد و »ال« را هم  سرش بگذارد، اما با  

نه  سالم و احوالپرسی و سالمی چو بوی خوش   آشنایی و 

ای سالمی،نه علیکی و سالمت کجا رفت و  سالمت را خورده

  …و    …اورد و سالم از کوچکتر است و  میو سالم سالمتی

 خواهد بکند؟! چه می …و 

 
ها به هیچ رو این نیست که ما البته معنای همه این حرف 

های فارسی را بکار ببریم.  های بیگانه، واژهنباید به جای واژه

های بیگانه از  و زیبا این است که به جای همه واژهدرست  

های عربی، همه جا و همیشه هر زبانی، و بویژه به جای واژه

های پارسی را به کار ببریم. ولی به گمان من برخی از واژه

های دیگر فرق دارند! برای نمونه »استعمال« ها با واژهواژه

کرد و جایگاه این  را در برابر »سالم« بگذارید. آیا نقش و کار

توانیم همه آنچه را هر دو واژه یکسان و برابر است؟ آیا می

 در باره سالم گفتیم، در باره استعمال هم بگوییم؟ 

 گویم، نه! من می

باری، من براین باورم که »سالم« دیگرفارسی است. و برخی  

 ها هم. از هر کجا که به فارسی آمده باشند. از دیگر واژه

ام و  باره سالم هم به هیچ رو، به هیج رو، نگفتهبا اینهمه در  

ییم: این  گویم که نباید به جای »سالم«، »درود« بگونمی

هم نیست که  گفتن »سالم«، بهتر از گفتن »درود« است، 

روی. روشن است که گفتن »درود« زیباتر و بهتر هیچنه. به

اگر کسی هم گفت  و درست اما  از گفتن »سالم«،  تراست 

« نباید فکرکنیم که به زبانی بیگانه، به عربی، سخن  »سالم

امروز واژه فکر کنیم،  ای گفته است. »سالم«، هر طور که 

دارد،   فارسی  تابعیت  دارد.  فارسی  پاسپورت  است.  فارسی 

 .  …همسر و فرزندان فارسی دارد و  

 
 شب شما هم بخیر!
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  یزدچی محمدحسین صدیق

  

 

 های الئیسیته با سکوالریسم تفاوت 
در این نوشتار به شرح تفاوتهای ذهنیت الئیک با سکوالریزم  

را در گنجایش مقالهمی آندو  عمدهء  ای  پردازم. خصلتهای 

می »مدل توضیح  مشخصا  و  الئیسیته  تمایز  آنگاه  و  دهم. 

ها در نهادهای  فرانسوی« آن را در حراست و تضمین آزادی 

ساختار  سیاس و  حقوقی  نهادهای  و  پارلمان(  و  )دولت  ی 

دهم. آنگاه به  ها نشان میآموزش یا مدرسه در تمام سطح

ترین ذهنیّت یا  بینیم که الئیسیته حرمت گذارروشنی می

وضع گیری نسبت به حقوق آزادنهء انسان و روابط اجتماعی  

اوست. واینکه الئیسیته مدام وبی وقفه ارزشهای اومانیستی  

انسان گرای دموکراتیک درروابط جمعی انسانی را دامنه   یا

کند. و حراست ازآزادیهای فردی وبقای دموکراتیک دار می

وجمعیت احزاب  مثل  جمعی  تشکّلهای  آزادی  کلیّهء  و  ها 

اندیشه وپراکندن  میبیان  خود  برعهدهء  را  شناسد.  ها 

به   ابهام  وبی  روشنی  به  با سکوالریسم  الئیسیته همدوش 

دهد که بنیان حقوقی که روابط اجتماعی  نشان می  همگان

کند، فقط  ها تنظیم ومدیریت میها را در همهء عرصه انسان

ناشی   انسان  قیّم  بدون  و  عقالنی  آزاد،  ارادهء  از  وفقط 

دهد که هیچ اصل یا  گردد. روشن و بی ابهام نشان میمی

وتحت   پیامبری  یا  خداوند  مثل  ربوبی  یا  قدسی  مبدئی 

ترین اعتباری درامرتنظیم روابط که باشد، کوچک  هرعنوانی

سیاسی یا حقوقی یا اجتماعی انسان ندارد. چرا که معنی  

اما واگر ارادهء  ساده وبی ابهام »سکوالریسم« مشروعیّت بی

آزاد وعقالنی انسان به جای ارادهء خداوند است. به سخنی  

خداون  نه  و  انسان  قیّم  وبدون  وعقالنی  آزاد  ارادهء  د  تنها 

اعتباربخشیدن به ارزشهائی ست  سنجهء معنای زیستن و 

 .کند ها را مدیرّیت میکه زیست اجتماعی انسان

ترین پیش از هرشرح وبسطی دانسته شود که تحقق ابتدائی

درجامعهء  وساده واجتماعی  فردی  سیاسی  آزادیهای  ترین 

یا  سکوالریزاسیون  گرو  در  دیگر  هرجامعهء  مثل  ایران 

غیر قدسی یا غیر دینی گردانی( کامل تمام  الئیسیزاسیون )

هدف   با  حقوقی  ونظام  آموزش  و  دولت  عمومی:  نهادهای 

اما  است.  ایدئولوژیک  ازاستبدادهای دینی وهرنظام  رهایی 

قصد من ازپژوهش و تالیف درسوژهء الئیسیته یا سکوالریزم،  

اما واگر ِپذیرش وتحقق  آگاه گرداندن ایرانیان به ضرورت بی

درجام بنابرنظامات  آن  ایران  جامعهء  زیرا  است.  ایران  عهء 

وارزشهای سیاسی/ اجتماعی خود زیر سیطرهء ویرانگرضّد  

ارزشهای اسالمی وحکومت اسالمی ست. بنابراین نخستین 

ر امکان  و  و  گام  اسالم  دین  ازاستبدادهای  جامعه  هایش 

شریعت آن وگذر به نظامی سیاسی آزادی خواه وعدالت جو،  

درمعنی  تحقق    آنهم  درگرو  کلمه،  اومانیستی  ومفهوم 

سخنی   به  است.  دراینجامعهء  سکوالریزم  یا  الئیسیته 

می که  ست  امکانی  تنها  الئیسیته  یا  تواند  سکوالریسم 

جامعهء زیرسیطرهء استبدادهای دینی/پادشاهی ایران را به 

جامعه هرفرد آستانهء  ازاینرو  برساند.  )مدنی(  سیویل  ای 

ــ پیدایش  1ر وغیردیندار باید بداند که ایرانی، اعم از دیندا

بنیادین   وحقوق  نخستین  آزادیهای  تحقق  یا  وتامین 

وهرجامعه هرکشوری  یا  ایران  خواه بشردرجامعهء  ای 

مسلمان، یا یهودی یا مسیحی وغیر آن، با سکوالریزاسیون 

یا الئیسیزاسیون، یعنی غیرقدسی یا غیر دینی گردانی ِتمام  

ــ الئیسیته یا 2جدائی ناپذیردارد.    نهادهای عمومی پیوندی

وقاطع   روشن  نحو  به  که  ست  ذهنیّتی  سکوالریزاسیون، 

سازد واز دخالت  قلمرو عمومی را ازقلمرو خصوصی جدا می

جلوگیری  قاطعّیت  با  دیگری  قلمرو  در  ایندو  از  یک  هر 

هرشکل  می به  دینی  باورهای  الئیسیته  ازاینرو  کند. 

خصووتظاهرآن قلمرو  در  را  میها  ابقا  طرفی  صی  از  کند. 

دینی   باورهای  عنوان  هیچ  به  سکوالریسم  یا  الئیسیته 

نمی تهدید  حیطهء خصوصی  در  آنرا  مناسک  کند  واجرای 

سازد. به این شرط  ها را خدشه دار نمیوحریم شخصی انسان

که ایمان دینی وملزومات آن منحصرا در قلمرو خصوصی 

هء مشهور فرانسوی ابقا گردد. چنانکه ویکتور هوگو نویسند

فرانسه  1850ژانویهء    15درسخنرانی   پارلمان  در  خود 

میمی »من  میگوید  تکرار  را  خواست  واین  کنم  خواهم 
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ما می پدران  جای چنانکه  خود  خانه  در  کلیسا  خواستند، 

گیرد و دولت هم در جایگاه خویش«. این نظر چونان شعار 

ه. باری ذاتی سکوالریسم والئیسیته بر تارک آن نقش بست

ترین تردید و اما واگری وجود ندارد.  دراین واقعیت کوچک 

بنابراین هرگونه مخالفت یا دشمنی یا معارضه به هرشکل 

اعتقادت وبهانه منحصرساختن  یعنی  واقعیت،  این  با  ای 

وسنن ومناسک دینی در قلمرو خصوصی و فقط در قلمرو  

وقطعی   مسلّم  آزادیهای  با  جوئی  ستیزه  باری  خصوصی، 

نسان ست. واینکه نفی وانکار این واقعیت و این شفافیّت  ا

میان قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی وتحقق آن در جامعهء 

ایران رهائی اینجامعه ازاستبدادهای دینی را به تاخیرافکنده  

 کند. وبقای نظام سرکوبگر اسالمی در ایران را تضمین می

اوتی دیده  اما درنگاه نخست میان الئیسیته با سکوالریسم تف

وبستر  نمی درخاک  ذهنیّت  هردو  مبانی  زیرا  شود. 

قرن هجدهم رشد کرده وتوانا    aufklärung»روشنگری«  

تضمین   آزاد  درکشورهای  را  دموکراسی  وبقای  شده 

تضمین نموده امروزهم  که  روشنگری،  واالی  ارزشهای  اند. 

ها و دموکراسی و زیستن آزاد است، چون وچرای آزادی بی

رهنگ فرانسوی و آلمانی، فرانسهء کاتولیک و  درمتن دو ف

آلمان پروتستان، دردو جریان تاریخی اما همدوش یکدیگر  

شاخص است.  یافته  ابتدائیتحقق  و  عمل  ترین  ترین 

بیرون   گذریا  اروپائی،  جوامع  عمومی  درعرصهء  روشنگری 

های آن بود که اندیشهء  های مسیحّیت و دگمرفتن ازاتوریته 

ر اروپائی  داشت. انسان  خود  چیرگی  در  قرن  پانزده  ا 

روشنگری، مسیحیت وارزشهای قدسی مآب آنرا ابتدا از نهاد  

دولت وسپس از نظام حقوقی و مدرسه وآموزش بیرون راند 

، یا عقل نقّاد را به جای »ایمان« دینی  raisonو »عقل« / 

نشاند و عقل وتجربه را مالک شناخت ساخت و آنگاه راه  

دهای عمومی در اروپا را گشود. این مهم  سکوالریزه شدن نها

الئیسیزه  یا  الئیسیته  ذهنیّت:  دو  یا  روند همدوش  دو  در 

کردن و سکوالریسم یا سکوالریزه کردن، یعنی )این جهانی  

وغیر قدسی گردانی( ارزشهای عصرمدرن را واقعیت بخشید. 

نخستین یعنی الئیسیته در جامعهء کاتولیک فرانسه و آن 

سک یعنی  و دیگر،  آلمان  پروتستان  درجامعهء  والریزم 

 گیرد. انگلستان شکل می

چه  عمومی  گذارنهادهای  ارزش  مالک  یگانه  اینرو  از 

درالئیسیته وچه در سکوالریسم ارادهء آزاد و عقالنی وبدون  

درک   که  انسانی  یعنی  آزاد  انسان  است.  آزاد  انسان  قیّم 

عمل آن  قواعد  و  نقّاد  عقل  اتوریتهء  محور  بر    وشعورش 

کند. انسانی که درک و آگاهی وی در غلبه یا سیطرهء می

دینی   آمرانهء  نظام  هیچ  یا  ایدئولوژیک  آمرانهء  نظام  هیچ 

انسانی   نگرفته.  یا قدسی مآب شکل  قدسی  پدیدهء  وهیچ 

های القائی دین وهر دینی. درشکل گیری  آزاد از تمام آموزه 

هم   وآموزش  مدرسه  یا  دولت  نهاد  مثل  عمومی  نهادهای 

یچ مبدئیّت قدسی یا ربوبی یا ارادهء قدسی مثل خداوند  ه

کلیسا   مثل  دینی  نهاد  هیچ  و  وپیامبری،  وحی  عنصر  یا 

 وخواست آن دخالت وحضوری ندارد.

برخی از اهل نظر ایرانی که خواهان نظام سیاسی غیردینی  

می قلم  هستند،  این  همچون  ورزانی  اندیشه  چرا  پرسند 

الریسم مثال برمدل آلمان یا  الئیسیتهء فرانسوی را بر سکو

دهند؟ ادامهء این نوشتار دالیل نظری  انگلستان ترجیح می

 دهد. و تاریخی این تفاوت را، البته به اجمال توضیح می

 های الئیسیته با سکوالریسماما تفاوت

سکوالریزاسیون بنابرتعریفی ازمیان برداشتن برتری وتفوّق  

درساختار دولت و سپس نظام  مستقیم دین وارزشهای آن  

حقوقی ونهاد آموزش است. طی این روند اعتقادات متعّدد  

وگوناگون دینی هم ارز وهمدوش یکدیگر گشته وپراکندگی  

نتیجه  به  جامعه  در  یکسان  نحو  به  را  دینی  باورهای 

اند. این مهم بار نخست در تاریخ بشری در )اروپا( به  رسانده

این اعتقادات دینی دراروپای  رسد. طبعا بخشی ازانجام می

این   کلیساست. طی  و  مسیحیّت  آئین  به  مربوط  مسیحی 

روند، یعنی پراکندگی اعتقادات دینی، امکان برتری مذهبی  

از میان   اروپای مسیحی  را درعرصهء  خاص مثال کاتولیک 

برمی دارد. این مهم به مثابه انقالبی تاریخی از درون ساختار 

رسد که بدنبال، چگونگی آنرا  م میدین یعنی کلیسا، به انجا

می مثل  توضیح  ورزانی  تعبیراندیشه  در  روند  این  دهم. 

 M. Gauchetشناس[ و مارسل گوشه /ماکس وبر ]جامعه

از   رفتن  »بیرون  فرانسوی[  معاصر  وتاریخدان  ]فیلسوف 

 Désenchentement« /  1دین« یا »سحر زدائی عالم

du monde  سح« روند  این  عکس  گرفته.  گردانی  نام  ر 

ایرانی   اسالمی/شیعی  عقل  ضّد  درفرهنگ  که  است  عالم« 
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است.   کننده  تعیین  و  عنصرمحوری  غیبی  امر  یا  »سحر« 

اسالمی   ارزشهای  ضّد  ایران  بر  حاکم  اسالمی  درحکومت 

می گردش  عالم  به  برمحورسحرگردانی  اعتقاد  ]مثل  کند 

نهادهای   تمام  سخنی  به  موعود[.  مهدی  پدیده 

 اند. انی در کار »سحرگردانی« انسان وعالمارزشی/تاریخی ایر

آغازد. دولتی  اما الئیسیته از جریان تحوّل ساختار دولت می

ایستد. دولت مدرنی  های آن میکه در مقابل کلیسا واتوریته 

که در فرانسه وبا انقالب، ذهنیّت سکولر را مالک نخستین 

می دینی،  ضّد  ونه  دینی،  غیر  دولت  این  پیدایش  گرداند. 

راند. آنچه از این  ولت، دین را از عرصهءعمومی بیرون مید

می دریافت  واجرای تفاوت  که ِاعمال  است  این  شود 

سکوالریزاسیون در جوامع پرتستان آنهم دربستری تاریخی 

و طی روند تحول در درون کلیسا ورفرم لوتری، دولت ودیگر  

بتدریج  مسیحیت  مسلط  ازارزشهای  را  عمومی  نهادهای 

مراتب  پیرایمی وسلسله  کلیسا  مرکزیّت  رفرم  این  طی  د. 

ویران  و  متالشی  پاپ،  برمحورّیت  مبتنی  آن  روحانیّت 

شود. سلسله مراتب روحانیان کاتولیک به نام واسطه گان  می

یا   عادی  با مسیحیان  عیسی مسیح  از läicsمیان  عالوه   ،

توده دینی  قرنوجدان  قدرت  ها،  گردانندهء  اهرمهای  ها 

درا را  کلیسای سیاسی  داشتند.  اختیار  در  کاتولیک  روپای 

وانگلستان  درآلمان  قرن  چند  طی  ]پرتستان[  رفرم 

شود وقدرت کلیسای  وکشورهای اروپای شمالی مستقر می

کند وخطر تهدید و  ها متالشی میکاتولیک را در این کشور

مسیحی/   روحانیّت  ودیگر   clergéدخالت  دولت  امور  در 

میان از  را  عمومی  قلمرو   نهادهای  سخنی  به  برمیدارد. 

عمومی و در راس آن نهاد دولت درکشورهای پرتستان مثل  

 شود.رها می آلمان، از اختیار کلیسا وروحانیان ومقامات آن

اما کلیسای کاتولیک چنین نیست. زیرا همواره حتی امروز  

سال   مثال  است.  شهروندان  امورروزمرّهء  در  دخالت  مدعی 

قانونی ازدواج همجنس گرایان در   گذشته هنگامیکه الیحهء

فرانسه ومجلس ملی مطرح گردید، کلیسای کاتولیک وارد 

عمل شد وفرانسویان را به تحریم این طرح فراخواند. قهرا 

درجمهوری الئیک امروز فرانسه کلیسای کاتولیک بیش از  

تواند پیش رود. اما پروتستانهای فرانسه اعتراضی ساده نمی

واکنشی    وبعنوان مسیحی مومن ونه شهروند سیویل هیچ 

مثبت یا منفی نسبت به ازدواج همجنسگرایان نشان ندادند.  

دانسته شود که کلیسای کاتولیک هم امروزنیز برای تداوم  

سودای  در  هم  امروز  است.  خفته  تهدیدی  دموکراسی 

بازستادن قدرت سیاسی گذشته هائی ست که مرده است.  

چن پرتستان  آلمان  در  که  سوی درحالیکه  از  تهدیدی  ین 

 کلیسای پرتستان متوجّه نهادهای عمومی نیست. 

بستر  چگونه  )پرتستان(  رفرم  کلیسای  ببینیم  حال 

می  را  شهروندان  اجتماعی  روابط  گسترد.  سکوالریزاسیون 

تر پی افکن کلیسای رفرم پروتستان در آغاز قرن مارتین لو

آموزه با  میشانزدهم  خود  اقدام  های  سه  طی  تا  کوشد 

اتوریتهب قدرت  نیادین  یعنی  کاتولیک،  کلیسای  های 

میالدی[ پانزده قرن    1517روحانیت آنرا که تا آن تاریخ ]

برقرار بوده، ویران سازد و رفرم خود را به اجرا درآورد. دراین 

لو در  تاریخ  که  را  خود  رفرم  بر  95تر  بود  شده  تزمطرح 

 کند. در آلمان اعالن می Wittembergدرکلیسای شهر

Clergé  وlaïcs ها روحانیان و توده 

می از  چنانکه  پیش  حتی  کلیسا،  پیدایش  ازآغاز  دانیم 

جامعهء   میالدی  چهارم  درقرن  وسطی  قرون  آغازیدن 

می تشکیل  مشخّص  ازدوطبقهء  ــ  1شد.  مسیحی 

ecclésiastique    یاclergé    ]یعنی روحانیان ]آباء کلیسا

اتولیک، که  مردم عادی بطور اّعم. کلیسای ک   laïcsــ  2و  

می شناخته  رومن  خود  کلیسای  پیدایش  آغاز  از  شد، 

ها ]مردم عادی[ با عیسی  روحانیان را واسطهء پیوند الئیک

گرداند و آنانرا از امتیازی مسیح )پسر( و خداوند )پدر( می

می برخوردار  با  ربوبی  ارتباطی  گونه  هر  بطوریکه  سازد. 

سازد. در  میعیسی مسیح را با وساطت پدران کلیسا ممکن  

راس سلسله مراتب روحانیت کلیسا پاپ مستقر گشته که  

از پدران کلیسا تا الئیک ها در اطاعت اویند و  همگان اعمّ 

اوست که فیض پدر )خداوند( وپسر )عیسی( را به مومنان  

ها و برخورداری  رساند. تمایز طبقهء روحانیان از الئیکمی

تاریخ   در طول  آنانرا  ایشان،  مرجع امتیازات  قرون وسطی 

اروپای   درجوامع  دولت  درساختار  ودخالت  سیاسی  قدرت 

گرداند. تا آنجا که پادشاهان وجملگی  مسیحی/کاتولیک، می

بیسینیور  اطاعت  در  نخست  واشراف(  )مالکان  چون ها 

 یابند. وچرای پاپ وسپس دیگر مراتب کلیسا قرار می

لو مارتین  کلیسای  بنابراین  به  یورش  نخستین  طی  تر 

بر الئیک روحانیان  وبرتری  تمایز  یا مسیحیان کاتولیک  ها 
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وجایگاه   نقش  اقدام  دارد. دردومین  برمی  ازمیان  را  عادی 

با   ارتباط  و  واسطهء فیض قدسی  یگانه  پاپ چونان  ربوبی 

می متالشی  هم  را  کلیسای  عیسی  دیگر  سوی  از  کند. 

اتوریتهء  تنها  پاپ  که  هنوزهست  و  بود  معتقد  کاتولیک 

ت که حّق تفسیر کتاب مقّدس را دارد. نیز آنکه مسیحی س

نمی خطا  دچار  هرگز  لووی  را شود.  رایج  اعتقاد  این  تر 

می دیگر منسوخ  بر  امتیازی  هیچ  پاپ  او  نظر  از  کند. 

همانند   بلکه  ندارد  ترینشان  ساده  حتی  مسیحیان 

لو  لذا  است.  امتیازات  دیگرمسیحیان  ازکلیهء  را  پاپ  تر 

 پیراید. می

تر به کلیسای کاتولیک و از میان بردن ورش لو نخستین ی

نظیر در تاریخ کلیسا  ها اقدامی بیتمایز روحانیان با الئیک

بود که طی آن سیطرهء مطلق کلیسا در جامعهء پروتستان 

شود ومسیحیان عادی )مردم(  بعدی مثل آلمان متالشی می

  تر به سلطهء پانزدهگردند. این اقدام لوهمدوش روحانیان می

بخشد. دراقدام مهمی دیگر  قرنی آبأ کلیسا نقطهء پایان می

تر به نظریهء رایج کلیسا که غسل تعمید را حق انحصاری  لو

کند  داند، یورش برده واعالن میروحانیان یا آباء کلیسا می

که عمل غسل تعمید حق مسلّم هر مسیحی ست ودر این  

ند وجود  الئیک  وفرد  روحانی  فرد  بین  اختالفی  ارد.  مهم 

لو میبنابراین  اعالن  مثل  تر  مسیحیان  »همهء  که  کند 

میروحانیان مسیحی  هر  با  اند.  وآزادانه  سادگی  به  تواند 

خدای خود گفتگو کند. بدون آنکه در این ارتباط نیازی به  

می مسیحیان  همهء  چنین  هم  باشد.  کتاب  واسطه  توانند 

ورمندان مند. وباالخره آنکه همهء بامقّدس را بخوانند وبفه 

به مسیح در شأن ومقام یکسانند هر چند که دارای پایگاه  

یا  افزارمندان  یا  نباشند. یعنی کشاورزان  اجتماعی یکسان 

گروه کهدیگر  نشین  شهر  الئیک  های  هستند،  همان  ها 

تر برخوردار نیستند بلکه با  نسبت به روحانیان ازمقامی نازل

حانی مسیحی اعم  مقامات کلیسا همدوش وبرابراند. زیرا رو

از پاپ ودیگرپدران کلیسا با مردم مسیحی عادی نزد خداوند  

 ای یگانه دارند.« مرتبه 

لو مارتین  اقدام  قشراین  همهء  نخستین  بار  برای  ها  تر 

دارد. این مهم  وطبقات اجتماعی اروپائی را برابر اعالن می

یکی ازمبانی پیدایش آزادیهای سیاسی اومانیستی وسپس  

وانگلستان  سکوالریزا آلمان  ویژه  به  اروپا  درعرصهء  سیون 

چونان  می پروتستان  کلیسای  رفرم  که  اینجاست  از  گردد. 

گشاید.  انقالبی تاریخی راه سکولر شدن جامعهء دینی را می

مثل   کاتولیک  اروپائی  جوامع  یا  جامعه  در  البته  مهم  این 

نمی واقع  به فرانسه  گذشته  همچون  کلیسا  زیرا  شود. 

دهد و حتی بعد از ادامه می1789تا انقالب    سیطرهء خود

 کوشد بخش مهمی از امتیازات خود را حفظ کند. انقالب می

توان از وجه تاریخی به جریان سکوالریزاسیون انگلیسی می

یا  فرانسوی  الئیسیزاسیون  تاریخ  با  مقایسه  همان    در 

ارادهء   با  فرانسوی  الئیسیته  در  اینکه  نظرکرد.  الئیسیته، 

قالنی قدرت کلیسا از عرصهء دولت ودیگر نهادهای  دولت ع 

می رانده  بیرون  چنانکه عمومی  سکوالریزاسیون،  اما  شود. 

توضیح دادم، گذر از برتری مستقیم مسیحیّت بردیگر ادیان  

ویا   کلیسا  تابع  دولت  ازسوی  مسیحّیت  نظامات  که  است. 

می تحمیل  توده  به  کلیسا  دراختیار  در  پادشاه  اما  شده. 

ت با رفرم لوتری کلیسا درجوامع پرتستان بطور مشخص  نهای

نهد.  ها ونهادهای دینی دیگر گردن میبه تعدّد وبرابری باور

کند. اما از ودولت نیز از هیچ مذهبی مشّخص حمایت نمی

در   کلیسا  ومشخصا  دینی  سازمانهای  عمومی  نقش  طرفی 

ن ماند. ابهامی که هم امروز نیزدر آلمانظام سکولر مبهم می

یا انگلستان در باب اختیارات کلیسا وهردینی دیگر مشهود 

مثل   عمومی  نهادهای  کامل  استقالل  ابهام  این  اما  است. 

نمی تهدید  را  آموزهدولت  که  زیرا  پرتستانیسم  کند.  های 

روحانیان   پس  کشیده.  را  مسیّحیت  زهری  دندانهای 

پاستور  بر  پروتستان،  وسروری  حکومتگری  ادعای  هیچ  ها، 

را ندارند. یک پاستور پرتستان خود را فقط خدمتگذار توده 

می مقّدس  مسیحی  کتاب  هر  از  که  کاری  وبس.  شناسد 

عادی برمی آید. از اینرو کلیسای رفرم در آلمان یا انگلستان  

نزدیک   سیاسی  وقدرت  دولت  اختیارات  حریم  به  هرگز 

 شود ودر مقابل آن کامال خنثی ست. نمی

امع پروتستان سکوالریزه شدن توان گفت که درجوباری می

می »درون«  از  عمومی  که  عرصهء  آغازد. سکوالریزاسیونی 

برخوردارمی کلیسا محدودی  والبته  مشخّص  حقوق  از  ها 

تنظیم   دولت  نهاد  الئیک  درجمهوری  حالیکه  در  شوند. 

از جمله کلیساهاست. که   دیانت  اهل  عمل  کنندهء حدود 

ر برخوردار بوده، از تطی آن دولت کلیسا را که از قدرتی بر

 برد. عرصهء عمومی بیرون می
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ای در »درسهائی درباب فلسفهء تاریخ« هگل  چنین مقایسه

می هگل  گشته.  منعکس  دقیق  آلمان  بطور  »در  گوید: 

Aufklärung   الهّیات برخاسته. اما در روشنگری ازجانب 

درنگ معارضه با کلیسا را پیش  فرانسه همو ]روشنگری[ بی

صو در  سکوالریزاسیون  گرفته.  روند  آلمان  در  رتیکه 

پیشاپیش واز جریان رفرم کلیسا راه را گشوده وهموار کرده  

 از   که   وصفی   قابل   غیر  عدالتی بی[  درآلمان]  ……بود

[  معمول زندگی امور] سکولر امور در روحانی قدرت دخالت

از نداشته  وجود  شده، می  ناشی  دیگری  نوع  حتّی  ونه   .

وشناخته شدهء پادشاه یا سلطانی که نقش  قدوسّیت مشروع  

 شود«.کند هم دیده نمیداور را ایفا می

Hegel « Leçon sur la philosophie de 
l’histoire 4 partie, paris, Verin,1963,p. 338-

339 
ای با تاریخ آلمان سازش پذیر است. تاریخی  چنین مقایسه 

ه سخنی در که جریان رفرم کلیسا را با خود همراه دارد. ب

تر میان قوانین دینی موجود و حقوق ناشی از  آلمان پیش

ارادهء آزاد انسانی نوعی سازش انجام گرفته. لذا هگل ستون 

تر با تاکید  بیند. اینکه لوپایهء مدرنیته را در این سازش می

ایمانی   امور  در  حتی  مسیحی[  ]فرد  آزاد  وجدان  اصل  بر 

در   افراشد.  برمی  را  مدرنیته  چنین  پرچم  صورتیکه 

تاکید  مصالحه نیامده. هگل  کاتولیک بوجود  ای در مذهب 

کند که: »کلیسای پرتستان خود به آشتی دین با حق  می

درفرانسه  درحالیکه  ]همانجا[  کرده.«  اقدام  ]انسان[  آزاد 

]قوانین   موجود،  قوانین  ومخالف  معارض  آزاد  ارادهء  اصل 

 کلیسا[ بوده. 

همان صفحه به ستایش   ودر   هگل اما در ادامهء تحلیل خود

می فرانسه  بیانقالب  »فجر  چونان  وآنرا  نهایت  پردازد 

بیند. انقالبی که آغاز واقعی بنیان  خورشید یا روشنائی« می

که   ست  هنجارهائی  کلیّهء  وپایدار  موّثر  گذاری 

بربنیان ِمدرن ِ »روح آزاد« نهاده شده. که البته رفرم کلیسا 

گشوده  پیش آنرا  راه  نهاده  تر  پی  را  وجدان  آزادی  واصل 

یقین به  و  راه   است.  و  برافراشت  را  پرچم  رفرم  همان 

 »آزادی« راهموار ساخت.

هگل   تامّالت  کاتولیک،  فرانسهء  با  مقایسه  جهت  از 

انقالبی و   رادیکالیسم  برسکوالریزاسیون دراین کشور روی 

کند. به نظر فیلسوف  نه سیاستهای دینی متفاوت مکث می

میآلمانی   انقالبی  تندی  و  به شدّت  را  خود  جهت  تواند 

این   علت  اینکه  وباز  کند.  متوجّه  »الئیسیته«  رادیکالیتهء 

کلیسای   علیه  نیرومند  تعارضی  نتیجهء  وتندی  شدّت 

رفرم   کلیسای  عرصهء  در  که  تعارضی  است.  کاتولیک 

نمی دیده  جنبش پرتستانی  زیرا  نبوده.  بدان  ونیازی  شود 

کردن« مسیحیّت را کوبیده و گذر    رفرم عرصهء »مدرنیزه

توان گفت  به مدرنیته را آسان گردانده. بدین مالحظات می

تا   توانست  دینی  انقالبی  چونان  پرتستانی  رفرم  که 

Aufklärung    محافظه نحو  به  آلمان  در  را  روشنگری   /

کارانه در عرصهء سیاسی بگسترد. نیز همین انقالب دینی  

عقل ومذهب مسیحیّت را هم نهایت، تعارض میان رفرم در 

مورد مداقّه قرار داد. به سخنی این مهم ]تعارض عقل ودین[  

وپرداختن جدّی بدان خود سنتزی از رفرم پرتستانی ست.  

تر و روسو در صورتیکه معماران روشنگری فرانسه مثل ول

و دیگران به جهت وضع گیریهای استبدادی وانعطاف ناپذیر  

به   نسبت  کاتولیک،  تهاجمی  کلیسای  گیری  مذهب وضع 

توام با بیانی ارادی هجوآمیز پیشه کردند. که حمالت این  

اندیشه ورزان از مسیحیّت عبور کرده وهمهء ادیان صاحب 

 گیرد.کتاب وپیامبری را درشمول می

وضعیّت  سوژه،  این  با  پیوند  ودر  بعدی  نوشتار  در 

از   گذر  چگونگی  و  مذهب  شیعی  ایران  تاریخی/اجتماعی 

قدرت روحانیّت شیعی واسالم حکومتگرای را که با تحقّق 

می خواهیم   ّالئیسیته  داد.  خواهم  شرح  خواهد گشت،  سر 

روحانیت   ساختار  و  ایران  سیاسی/دینی  شرایط  که  دید 

های بسیاری با ساختار کلیسای کاتولیک دارد. شیعی تشابه

ازاینرو متالشی کردن قدرت روحانیت شیعی ایران تنها با  

کشورهای  مدل   سکوالریزم  ونه  فرانسوی  الئیسیتهء 

پروتستان امکان پذیر است. وباز اینکه جامعهء ایران بدون  

آزادی اهریمنی روحانیت،  را تجربه خنثی سازی قدرت  ها 

 نخواهد کرد. 
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 دکتر محمد عابد الجابرى

  
 حجاب از دیدگاهى دیگر  

 ترجمه محمد جواهرکالم 

  

( حجاب بخشى از معهودِ عرب قبل از اسالم، و یعنى از  1

مى شمرده  اعراب  اجتماعى  زبان  عادتهاى  به  قرآن  و  شد، 

آنان و در چارچوب همان معهود فرود آمد تا بتوانند آن را 

 بفهمند و به دستورهایش عمل کنند.

ار دارد، و  ( این معهود عرب با معهود روزگار ما تفاوت بسی2

قرآن خطابى است به همه مردمان و در همه زمانها و مکانها،  

زندگى   آن  در  امروزه  که  شرایطى  و  ما  عصر  جمله  از 

 کنیم. مى

به   را  باید آن  تناقضى که مجتهدان عصر ما  این است آن 

صورتى حل کنند که تجدد را درون سنت، و سنت را درون 

دد، زیرا به امر  گوئیم سنت درون تجتجدد جارى سازد. مى

اندیشیم، بنا براین آن که خارج از اجتهادى درون اسالم مى

این خطاب متوجهش  ندارد،  پیوندى  آن  با  یا  است  اسالم 

 نیست.

به   پیامبر،  زمان  در  عرب«  »معهود  مورد  در  باید  نخست 

 خصوص در ارتباط با امر حجاب، توضیح دهیم.  

مردساالر بود،  اى  جامعه جزیرة العرب پیش از اسالم جامعه

اعتبارى  اگر زنى  و مرد در همه شؤون حکمروایى داشت. 

کرد، این اعتبار غالبا بواسطه منزلت پدر، شوهر یا  کسب مى

از  فرزندان آن زن یا قبیله  اش بود. و وضع خود زن تابعى 

وضع شوهر او )=بَعل( بود. )و از این رو شوهر زن را »بَعل«  

بود )لسان العرب(. و بَعل    خواندند که مالک و ارباب زنمى

از بتهاى معروف اعراب در دوران جاهلیت بود.( همچنان که  

توانست از نظر لباس یا وضع ظاهرى شبیه آقایش  بنده نمى

توانست مانند بانوی  خود باشد. و در  باشد، کنیز نیز نمى

جزیرة العرب مردان یا آقا بودند یا برده، و زنان یا آزاده بودند  

 یا کنیز.  

و آشکار است که »وأد«ِ دختران )یعنى زنده به گور کردن  

دختر هنگام تولد، از بیم ننگ( جزو معهود اعراب شمرده  

رابطه جنسى مى ایجاد شدن  ننگ همانا  از  و مقصود  شد. 

)زنا( ست بین زن و مردى که شوهر او نیست. با این همه  

مفسران   بود.  رایج  اعراب  میان  در  اسالم  ظهور  تا  زنا 

هایى براى فواحش گویند که طائف و یثرب )مدینه( خانهمى

این خانه از سایر خانهداشتند و  اینکه  براى  ها مشخص ها 

مى سفید  پرچمهاى  خود  در  به  همین  شوند،  و  آویختند. 

شد  داد که زنا فى نفسه زشت و مردود شمرده نمىنشان مى

نها  و عموما این تنها زن نبود که در خطر زنا قرار داشت، و ت

»زنان گمراه« نبودند که زناى فاحش آنها مورد قبول قرار  

گرفت، بلکه زناى کنیزکان، زنان بیگانه غیرعرب و زنان  مى

از زنا تنها  غیرمسلمان نیز  مشکلى بر نمى انگیخت. ترس 

محدود به آزادْزنان بود، و این زنان کسانى بودند که با مردان 

ه معروف بود، پیوند  آزاد، یعنى کسانى که نسبشان در قبیل

خونى داشتند. براى حفظ )و حَصن( این زنان ناگزیر شدند  

آنها را به شکلى از اشکال در حجاب بگذارند و سر برهنگى  

حجابى( را مختص کنیزکان بدانند تا این گروه اخیر )یا بى

در   اجتماعى  پدیده  این  گردند.  متمایز  آزاده  زنان  از 

جارى   نیز  دیگر  ماست، کشورهاى  منظور  آنچه  ولى  بود، 

 وجود این پدیده در جزیرة العرب است.

توجیه اجتماعى و اخالقى که با آن این نوع مبارزه با زنا را 

اینجا زنا به  توجیه مى از آمیزش بود.  کردند، حفظ انساب 

خودى خود مذموم نبود، بلکه از این حیث مذموم بود که  

رو زنا با زنان غیر آزاد انجامید. از این  به اختالط انساب مى

شد. ابن  عرب، مباح بود، زیرا به اختالط انساب منجر نمى

الزنا )حرامزاده( نسبى نداشت. آنچه این عدم آمیزش انساب  

مى توجیه  اعضاى  را  میان  پیوند  براى حفظ  کوشش  کرد، 

توانست از خود دفاع  قبیله بود. و معروف بود که قبیله نمى

د رفیعى  منزلت  بر  و  نسبش  کند  که  وقتى  مگر  یابد  ست 

پاک باشد. در این حالت اخیر دفاع هر یک از اعضاى قبیله  

شد... و  دفاع از خود و مادر و برادر و خواهرش شمرده مى

اش فرد واحد خارج از قبیله خویش هویتى نداشت، و قبیله
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هویتش بود، و دفاع او از آن دفاع از هویتش بود. بنا براین 

تحصین قبیله بود، و منحصر کردن سر تحصین زنان قبیله  

برهنگى به زنان کنیز هدفش در تحلیل نهایى چیزى جز 

 حفظ خلوص و مناعت و نیروى قبیله / هویت نبود.   

تصور   ــ  کرد  محکوم  را  غلط  تصور  این  اسالم  اینکه  با 

یابد که قرآن مغلوطى که مرجعیت خود را در شعارى مى

نکه: انا وجدنا آبائنا على  بارها آن را محکوم کرده، و آن ای 

( )ما پدران 22امة و انا على آثارهم مهتدون )زخرف، آیه  

خود را بر راهى یافتیم و ما هم بر آن راه روانیم(، و با اینکه  

ـ از قبیل  قرآن براى رهایى از بندگى درهاى بسیارى گشودـ 

کرد، و با  هایى که بر »آزادسازى بنده« والخ داللت مىکفاره

آن،  اینکه   بر  مترتب  امور  و  شرعى  واجبات  به  تکلیف  در 

داشت، و همه  مساوات بین افراد، از زن و مرد را مقرر مى

کرد، و تقوا عبارت از رفتار  اعتبار فرد را به تقوا منحصر مى

درست و برخوردارى از مکارم اخالقى بود، و فرمود: »یا ایها  

با و قبائال  الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعو

خبیر«  علیم  اهلل  ان  اتقاکم  اهلل  عند  اکرمکم  ان  لتعارفوا 

اینها آسان نبود که  1۳)حجرات، آیه   با همه  ( والخ، آرى، 

معهود عرب هنگام پیامبرى محمد )ص( و پس از آن، بکلى  

ریشه کن شود، زیرا چنین معهودى تنها به میراث فرهنگى  

و   اجتماعى  اوضاع  با  بلکه  نبود،  و  مربوط  اقتصادى 

جان  فرهنگى لحظه  هر  را  معهود  آن  که  داشت  پیوند  اى 

مى مىبیشترى  که سبب  بود  عرب  معهود  شد  داد. همین 

گاهى عمر بن الخطاب  ــ که در بسیارى موارد که پیامبر 

کرد، نظر درست را عمر در مورد آنها با صحابه مشورت مى

ن »معهود داد ــ تحت تأثیر آن میراث فرهنگى، یا آارائه مى 

شد چون عرب« رفتار کند، بدین معنى که از او روایت مى 

مى رو  به  رو  محجبه  کنیزى  او  با  به  ناسزا  مقام  در  شد، 

گفت: »القى عنک الخمار یا ذَقَار« )اى بد بو، حجابت را مى

 بردار.( 

از آنجا که مفسران و فقها، در تمام عصور اسالمى و تا به  

ان موارد  در  )مگر  ما  آن  روزگار  به  را  قرآن  معانى  دکى(، 

دهند، و جز تعدادى اندک، اکثرا  »معهود عرب« نسبت مى

این   ــ  نیستند  قائل  بعدى  تاریخى  حقیقت  براى  ارزشى 

حقیقت که بسیارى از آن »معهود عرب« در روزگار ما به 

سبب دگرگونى جوامع عربى و اسالمى و جهان به طور کلى،  

ن در مورد حجاب نظریاتى  دیگر قابل اجرا نیست ــ بنا برای

اند که در آنها به مرجعیت »معهود عرب« قبل از ابراز داشته 

نظر  قرآن،  جاودانگى  به  جاودانى،  معهودى  چونان  اسالم، 

مىداشته  تنهایى  به  معهود  آن  چندانکه  احکام  اند،  تواند 

توان از چارچوب آن خارج شد و  دینى را تفسیر کند و نمى

دهند که  مثال موارد زیر نشان مىدر آن چون و چرا کرد.  

موضوع مورد بحث میان فقها چقدر تحت تأثیر عادات عرب 

 و اخالقیات آنها قبل از اسالم بوده است :

گفته موضوع حجاب  چهارگونه  در  زن  به  مرد  نگاه  که  اند 

است: نگاهش به همسرش و کنیزش، که حالل است، از فرق  

انى. اما نگاه مرد به  سر تا نوک پا، شهوانى باشد یا غیر شهو

تواند به مواضع زینت ظاهرى و بستگان محرمش، مرد مى

به   تنها  را  دسته نخست  فقها  برخى  کند.  نگاه  آنها  باطنى 

اند، و دسته دوم را به سر و مو و گردن  لباس منحصر کرده

اند،  و سینه و بازو و ساعد و کف و ساق و پا و صورت. و گفته

مَس )لمس( نیز مجاز است. اما    همچنانکه نگاه مُجاز است، 

نگاه مرد به زنان دیگر و مدبرات و مادران پسران )زنانى که  

کنیزکان(،  مى و  محارم  غیر  )جز  بیگانه  زنان  به  نگاه  ماند 

بعضى فقها نگاه به جاى زینت ظاهرى آنان، چون سرمه و 

اند، و نگاه به سایر نقاط بدن، از  انگشتر و الخ را جایز دانسته 

چ نمىجمله  جایز  را  از هره  »ترس  را  دلیلش  و  دانند، 

کنند که چهره زن بیش از اعضاى دیگر او  وسوسه« ذکر مى

انگیز است. برخى دیگر از فقها معتقدند که وسوسه وسوسه 

تنها به چهره زن محدود نیست، بلکه نگاه به لباسهاى او هم  

انگیز است. برعکس این گروه، فقهاى دیگر نگاه به  وسوسه 

دانسته   چهره را مجاز  او  بازوان  و و  نان  پختن  زیرا در  اند، 

شستن لباس زن ناگزیر است بازوان خود را بیرون اندازد.  

همچنین نگاه به عارض زن نیز مُجاز است، زیرا عارضش در  

شود. آنها همه این قسمتها را مجاز  گفتگو با مردان دیده مى

شهوت نباشد. و اگر  اند، مشروط بر اینکه نگاه از روى  دانسته 

کند، بنا براین مجاز  مرد بداند که اگر نگاه کند، هوس مى

نیست به هیچ جایى از زن نگاه کند. و در باره نگاه شهوانى  

اند که این نگاه جز هنگام ضرورت جایز نیست، به زن گفته 

و آن هنگامى است که مرد به شهادت علیه زن فرا خوانده  

ید( به زن نگاه کند تا بر اساس شود، یا حاکمى باشد که )با
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اقرار او یا شهادت شهود دال بر شناختن او حکم کند. در  

 کند.  این صورت ناگزیر از این دیدگاه به زن نگاه مى

آید که نقطه عزیمت آراى فقها  از آنچه گذشت، چنین بر مى

در مورد حجاب و عورت این بوده که زن موضوع شهوت و  

رو باید از چشم او پوشیده بماند.  وسوسه مرد است و از این  

این، واز جمله این در حالى است که زن مى  تواند به رغم 

زن محجبه  بسیار  را وسوسه کند. چه  مرد  اى که  حجاب، 

تواند بیش از هر زن غیرمحجبه شهوت مرد را برانگیزد.  مى

همچنان که فقها مرد را به عنوان عامل شهوت زن فراموش 

اینکهکرده آن  و  مى  اند،  و  مرد  چهره  و  نگاه  با  تواند، 

شدن   بیدار  کند.  بیدار  زن  در  را  شهوت  غریزه  عضالتش، 

شهوت در مرد بدون زن، و بیدار شدن شهوت در زن بدون  

مرد میسر نیست، مگر در مورد منحرفان جنسى. و تا وقتى  

که موضوع نزد فقها به مقدمات امر ممنوع )مقدمات زنا(ــ  

ـ مرب شود، پس چرا سعى نکنیم  وط مىبر حسب تعبیرشانـ 

برقرار  مساوات  )حجاب(،  پوشش  نظر  از  مرد  و  زن  میان 

کنیم، آن هم تا وقتى این محظور جز با در کنار هم قرار 

نمى آنان ضرورت  مورد حجاب،  گرفتن  در  فقها  چرا  یابد؟ 

نقطه عزیمت خود را براین گفته خداوند نگذارند که فرمود:  

صارهم و یحفظوا فُروجهم ذلک  »قل للمؤمنین یغضوا من اب

ازکى لهم ان اهلل خبیر بما یصنعون، و قل للمؤمنات یغضضن 

بگو به    -  ۳0من ابصارهن و یحفظن فروجهن...« )توبه، آیه  

مؤمنان ( به ویژه که خطاب الهى در آیه نخست متوجه مرد  

خواهد که چشم خود است، و سپس متوجه زن، و از آنها مى

 را بپوشانند؟

جتماعى تاریخى این سؤال این است که بى حجاب پاسخ ا

آزادزنان  زیرا  نبود،  مطرح  عرب  معهود  در  آزادزنان  بودن 

جایشان در خانه بود، و نیازى نبود که براى کار کردن ــ 

کنیزان  را  مهم  این  و  بیایند،  بیرون  خانه  از  ــ  کارى  هر 

دادند. چون اگر معهود عرب بر کار زن و برایشان انجام مى

حجابى او استوار بود، فقها براى قانونمند کردن حجاب    بى

نمى نمىاجتهاد  سرزنش  را  آنها  ما  به  کردند.  زیرا  کنیم، 

شان اند که چارچوب زمانهمسأله حجاب تا آنجایى پرداخته 

داد. ولى آیا شایسته است ما که در عصرى کامال  مى  اجازه

را که    کنیم، اندیشه مان در شرع خداوندمختلف زندگى مى

دایره همان  در  نیست،  معینى  مکان  و  زمان  به  اى  ناظر 

محدود کنیم که چارچوب اندیشه در عصور کهن را تشکیل  

 داد؟ مى

پرسشى است که به پژوهشى مفصل، مبتنى بر آیات حجاب  

 در قرآن، نیاز دارد. 
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 ابراهیم محجوبی 

 
 توتالیتاریسم زبان و 

زبان پدیده    ،آن گاه که زبان هم قربانی می شود و هم مجرم

شگفتی است. گرچه خود محصول جامعه انسانی است، اما  

نیست!   تصور  قابل  تمامی  به  نیز  انسانی  جامعه  آن،  بدون 

یکی از جلوه های شگفتی زبان، آن است که به تیغ دولبه  

انتقال هر آن   ابراز و  چیزی است که می ماند: هم وسیله 

نشان از مهر و زیبائی دارد و هم قادر است بیانگر احساس 

ها و اندیشه های کین آمیز و پلید باشد. این خصلت و نقش  

می   دبستان  درسی  کتاب  در  داستانی  یاد  به  مرا  دوگانه، 

اندازد: صاحبخانه ای، یک روز از آشپز خویش می خواهد  

کی از زبان تهیه بهترین خوراک را برایش بپزد. آشپز، خورا

می کند. روزی دیگر، ارباب از آشپز می خواهد بدترین غذا  

را برایش آماده کند. آشپز، این بار نیز خوراک زبان می پزد.  

وقتی ارباب با تعجب از آشپز می پرسد که چگونه زبان می  

تواند هم بهترین و هم بدترین خوراکی ها باشد، آشپز پاسخ  

توان حرف های نیکو زد و هم  می دهد که با زبان هم می  

سخن های زشت. پس، زبان، بهترین و بدترین چیزهاست.  

بهترین و  " جالب است بگویم که عنوان آن متن درسی نیز  

  .بود  "بدترین چیزها

سیاسی  نظام  هر  گفت،  توان  می  باال  مثال  و  قیاس  -با 

اجتماعی نیز زبان را به دو صورت به خدمت می گیرد: نظام  

ا و  وسیله دمکراتیک  به  را  کشور  رایج  زبان  محور،  نسان 

رائی و تقویت مناسبات انسانی تبدیل می کند؛ و  تفاهم، هم

نظام مبتنی بر قهر و سرکوب، می کوشد آن را چون ابزار 

تخدیر و تحمیق شهروندان و در نهایت برای تقویت سلطه 

خود به کار گیرد. در این راستا و بر چنین بافتاری، نظام  

ت گرا میل و اصرار ویژه ای دارند تا زبان را به  های تمامی

نهایت قدرت تشخیص   "تسخیر" راه در  این  از  درآورده و 

خویش  اختیار  در  را  آنان  آزاد  اراده  و  دستکاری  را  مردم 

بگیرند. این پدیده در همه رژیم های توتالیتر تاریخ، از نظام  

های کمونیستی گرفته تا فاشیسم و نازیسم و نیز حکومت  

 .  ای دینی به اشکال و ابعاد گوناگون قابل مشاهده استه

 

شده،   یاد  های  نظام  میان  از  تاریخی،  مشاهدات  پایه  بر 

و   زبان  مصادره  در  آلمان،  در  ها  نازی  حکمروائی  دستگاه 

تبدیل آن به ابزار سلطه، بیش از دیگر همگنان خود توانائی،  

 " دمونتاژ"ابتکار و پشتکار نشان داده است. طوری که در امر  

زبان به شیوه های سیستماتیک متوسل شده و در نهایت  

نقش   هم  بود:  کرده  تحمیل  آن  بر  دوگانه  آشکارا  نقشی 

قربانی و هم نقش مجرم. و این، بدترین و پلیدترین شکل  

است زبان  از  استفاده  این   .سوء  در  هیتلری  رژیم  گرچه 

خدمت  برنامه، آگاهانه و تا حد زیادی با موفقیت زبان را به 

تبهکاری هایش در آورده بود، اما در همان زمان و در اوج  

روند   این  که  کسانی  بودند  مهیب،  سیاست  آن  اجرای 

نامبارک و سخت زیان بخش را با دیدگان باز و گوش های  

تیز و حساس دنبال کرده و روی نقش ویرانگر آن اندیشه  

شناس،  زبان  افراد،  این گونه  برجسته  نماینده  کردند.  می 

 " ویکتور کلِمپِرِر "ورز یهودی با نام دب شناس و سیاستا

Victor Klemperer (1881 – 1960)  بود. او، خود از

کرسی   اینکه،  کما  بود.  ها  نازی  ستیزی  یهودی  قربانیان 

استادی دانشگاه را از وی گرفته و او را به کار بدنی شاّق در  

رغم  به  بودند.  واداشته  چای  بندی  بسته  کارگاه  این    یک 

زندگی هولناک، کلمپرر آنچه را که بر زبان آلمانی می رفت،  

با دقت علمی و وسواس یک پزوهشگر مسئول، در یادداشت  

های مخفی روزانه اش ثبت می کرد. کاری که در صورت 

افشا، می توانست او را راهی اردوگاه های مرگ کند. ولی  

نماند باز  ادامه کار سترگش  از  .  زبان شناس یهودی هرگز 

سال   در  وحشت  و  ترور  حکومت  که    1945هنگامی 

و   داشت  را  ماندن  زنده  بختی  نیک  کلمپرر  فروریخت، 
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توانست یادداشت های گران بهای خود را به افکار عمومی 

، آن نوشته ها به صورت کتابی  1947عرضه بدارد. در سال  

منتشر و مورد استقبال وسیع   "زبانِ رایش سوم    "با عنوان  

سنده نکته سنج، عنوان کتاب را آگاهانه و در  واقع شد. نوی

ها،   نازی  بیمارگونه  های  سازی  مخفف  به     LTIتمثیل 

 Lingua Tertii :برگزیده بود که مخفف این واژه هاست

Imperii  زبان رایش سوم (. این کتاب، نه تنها گزارشی (

پژوهشی بلکه یک سند معتبر سیاسی و نیز مرجعی  - علمی

  .ن شناسانه و جامعه شناسانه استبرای پژوهش های زبا

پروپاگاند   های  روش  و  شعارها  دل  از  جا  به  جا  نویسنده، 

حکومتی، تغییرات مسخ گونه زبان فاخر خود را بیرون می  

که    -کشد و از طریق آن، جوهر و ماهیت رزیم هیتلری را  

را آن  ابداعی  ای  واژه  با  یا   Hitlerei خود  هیتلرگری  یا 

بیرون می ریزد. او از عهده این کار    - هیتلربازی می نامید  

ید، زیرا به نقش و جایگاه زبان اگاهی عمیق  آبه خوبی برمی

هیچ چیز به اندازه زبان ما را به  "دارد. چنانکه می نویسد  

ن همه بیداد  آو چون  "روحیات یک ملت نزدیک نمی کند.

و درخشان  نکته های جالب  به  بیند،  را می  زبان  بر  رفته 

هر زبانی که مجاز باشد آزادانه بزید، معموالً  "   د:اشاره می کن 

پاسخ می دهد؛ به خدمت خرد و   نیازهای بشری  به همه 

احساس در می آید؛ هم نقش خطاب را ایفا می کند و هم  

انسان   وسیله گفتگو ست؛ هم در خدمت گفتگوی درونی 

هاست و هم به کار عبادت، درخواست، فرمان دادن و افسون  

ز آید.  می  افسون کردن  خدمت  در  فقط  سوم،  رایش  بان 

همچنین، کلمپرر با تعمق در دگرگونی های  "  کردن است.

صوری و معنایی واژه ها در تبلیغات نازی ها، به نتایجی از 

...این پوسترهای قهرمان نمایانه رقت  "  این دست می رسد: 

زبان   های  بخش  ترین  یکنواخت  تنها  که  چرا  انگیزند. 

ه گرافیک تبدیل می کنند بی آنکه  یکنواخت رایش سوم را ب

 ".کمترین غنا را به آن ببخشند

شناسی خود و با تعقیب  ویکتور کلمپرر با تکیه بر دانش زبان

روزمره تبلیغات گوش کر کن نازی ها، در کتابش دست به  

واژه سازی های جالب نیز زده است. او این واژه ها را عموماً  

با هدف تالش   نازی و  رژیم  تبلیغات  با درونمایه  پیوند  در 

جاهای   در  و  آورده  پدید  تبلیغات  آن  جوهر  توضیح  برای 

ها استفاده کرده است. برخی  مختلف به تناسب موضوع از آن

از آن واژه ها امروزه کاربرد عمومی یافته و آشنایی با آنها و  

تدقیق در آنها برای گویشگران زبان آلمانی بی شک سرشار 

واژه او  مثال،  عنوان  به  است.  آموزش  و  لطف   از 

Selbstvergottung   معنای خدا "به  را  خویشتن 

انشناسی سرکردگان  در بیان و توضیح روحیه و رو "پنداشتن

و   خود  عمل،  و  حرف  در  که  کسانی  است.  آورده  نازیسم 

جهان بینی خود را باالترین، دست نیافتی برای دیگر انسان  

ها و ملت ها و در یک کالم خداگونه می پنداشتند. همچنین 

که نویسنده به طور مکرر در کتاب   Vermassung واژه

کلآمی رساترین  و  ترین  جالب  از  یکی  بیانورد،  در    مات 

است. همان عملی    "توده ای کردن همه شئون اجتماعی"

و   عینی  های  و جلوه  اجتماعی  زندگی  که می کوشد کل 

ذهنی آن را به سطح توده های میانمایه و فرومایه جامعه  

فروکاهد. شایان توجه است که کلمپرر این خصیصه توده 

بلکه معتقد  بیند  نازیسم نمی  به  را منحصر    گرائی مبتذل 

است مارکسیسم نیز چنان روش و منشی را دنبال می کند.  

و این در حالی است که او خود، از نظر موضع گیری ها و  

  .اندیشگی سیاسی، گرایش های آشکار سوسیالیستی داشت

 
زبان  "کوتاه سخن، می توان گفت که کتاب محتشم و مفید  

، یک کتاب آموزشی ارزنده در زمینه شناخت "رایش سوم

توتالیتاریسم است. شاید هم به همین جهت بوده که    پدیده 

از یادداشت های روزانه نویسنده، یعنی همان چیزی که پایه  

است، یک فیلم مستند نیز ساخته شده  LTI و مایه کتاب

است. زیرا، آنچه زبانشناس آلمانی از خود به یادگار گذاشته،  

رین  در محتوای خود، خواننده را با ظریف ترین و پر معنات
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جنبه های یک رژیم توتالیتر آشنا می کند. جنبه هائی زنده  

روزانه جامعه. شاید به همین خاطر بتوان وموثر در زندگی  

حکم کرد که کتاب کلمپرر درسنامه ای است برای دو گروه 

توتالیتر   های  رژیم  در  که  کسانی  نخست،  انسانی:  بزرگ 

زیسته اما جوهر و رسالت واقعی آنها را به خوبی درنیافته 

اند. و دیگر، افرادی که کم ترین تصور و آگاهی از یک نظام  

که همواره در هر زمان و در هر سرزمینی    -ا  تمامیت گر

ندارند. در همین ارتباط، به عنوان   - ممکن است پدید آید  

و   خوانندگان  برای  تواند  می  شده  یاد  کتاب  مثال، 

روشنفکران ایرانی که چهل و اندی سال در زیر سلطه یک  

رژیم توتالیتر دینی زیسته اند و می زیند، منبع آموزش های  

را کسی که حکومت دینی حاکم بر ایران را جدی باشد. زی

می شناسد، از روز نخست موجودیت آن، همواره دستکاری 

و سالخی فزاینده زبان از سوی رژیم را تجربه کرده است. 

از جمله: دمیدن روح دینی به زبان گفتاری و نوشتاری و  

نیز ترویج پدیده غریب و نامانوسی که اهل اندیشه آن را به 

نامیده اند.    "زبان آخوندی    "یا    "می نویسیاسال"درستی  

از این رو، با اطمینان می گویم، یک خواننده ایرانی با مطالعه  

های   LTI کتاب تشابه  و  توازی ها  انبوه  و دیدن  یافتن  از 

جالب میان زبان رایش سوم و زبان رژیم آخوندی بی تردید  

گرچه می دانم بهره بردن ژرف از   .شگفت زده خواهد شد 

ب کلمپرر برای آشنایان به زبان آلمانی بیشتر از آنانی  کتا

ممکن است که زبان یاد شده را نمی دانند، با این همه آرزو 

می کنم که این کتاب فاخر روزی به زبان فارسی نیز ترجمه 

 .شود

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

مهرگان" بنیادهای    " جایزه  از  بازمانده  تنها 

غیردولتی است که هر سال جوایزی را در چند  

و   رمان  بهترین  به  ادبیات  جمله  از  عرصه، 

کند. بنیادهای دیگر ادبی  داستان کوتاه اهدا می

یک از ادامه فعالیت بازماندند.  بهو فرهنگی یک

با  گذشته،  سال  چند  طی  نیز  مهرگان    بنیاد 

 برگزاری جلسات خویش مشکل دارد.  

جایزه   اختتامیه  »مراسم  امسال  بنیاد  این 

محیط و  علم  بخش  در  در مهرگان  را  زیست« 

مدیر   زرگر،  علیرضا  کرد.  برگزار  شاهرود  شهر 

جایزه مهرگان، اعالم کرده است که به احتمال 

جایزه   اهدای  ادب"مراسم  در    "مهرگان  نیز 

  شهری به جز تهران برگزار شود.

دبیرخانه جایزه مهرگان اعالم کرده است که از  

سال  1527میان   در  که  کتابی  های  عنوان 

در بخش زبان فارسی به دست   1۳99و    1۳98

هفت  و  داستان  مجموعه  هفت  رسیده،  آنان 

یافته راه  نهایی  مرحله  به  که  رمان  اند 

برگزیدگان در روز اهدای مراسم اعالم خواهند  

 شد.  

ای نیز برای  ل گذشته جایزهجایزه مهرگان از سا

اند، در نظر  آثاری که به زبان مادری نوشته شده

امسال   خبر  این  اساس  بر  است.   25گرفته 

اند،  عنوان کتاب که به زبان مادری نوشته شده

 شود. در میان این آثار دیده می
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نسیم   به  علوی  بزرگ  از  نامه  چند 

 خاکسار

 
 

 نامه  اول 

 

 1987ژوئن  21برلن 

 

 گرامی آقای نسیم خاکساردوست 

را   " هادیروزی  "بسیار متشکرم که توسط آقای عالمه زاده  

آنرا خواندم و تصویر   با کمال عالقه  به من هدیه کردید.  

ای از وضع زندان و روحیه زندانیان از دید شما کشف  تازه

آمده    "مهمان آقایان"ها  با آنچه در  کردم.  چقدر این منظره

اید و  اید و کاویدهروح افراد مته گذاشتهفرق دارد. شما در  

اید. دیگران فقط خودشان را آنچه پنهان است آشکار ساخته

 اند. آفرینهایشان را بروز دادهاند و هوس دیده

می که  شماست  از  اثری  نخسیتن  این  که  خوانم.  متاسفم 

دانم بی حیایی است از شما خواهش اگر ممکن است  نمی

 ایم بفرستید.اثرهای دیگرتان را بر

 تندرست باشید و خالق

 ارادتمند 

 بزرگ علوی) امضا(  

 

 توضیح 

محمود  آذین)  ب.   . م  از  است  کتابی  آقایان،  این  مهمان 

 اعتماد زاده( ، شامل خاطرات او از زندان در سال  

1۳50 

 

 نامه دوم 

 

 1987اکنبر  9برلن. 

 

 دوست گرامی آقای نسیم خاکسار

کانون صمیمانه    "خبرنامه  "تان و دو شماره  از دریافت نامه

می منتشکر  از  یادی  شما  از  یکی  هروقت  و    کنم.  غریب 

بینم که شود. میکند شوق زندگی فزون تر میدورافتاده می

ام و هنوز دوستانی هستند که یادی از  هنوز فراموش نشده

برایم جالب است. اینک    "اخبار  "من بکنند. کلیه خبرهای  

روزی   شاید   ، است  معلوم  کجا  از  و  دارم  پیش  در  سفری 

 موفق بدیدار شما شدم 

 تندرست باشید و کامکار 

 بزرگ علوی) امضا(  

 

در گیومه در نامه، اشاره به همان خبرنامه    "اخبار"توضیح:   

 کانون  نویسندگان ایران در تبعید است. 

 

 نامه سوم

 

  1989سپتامبر  17برلن. 

 

 دوست گرامی آقای نسیم خاکسار

 

کنم. نامه و دو جلد کتاب  از لطف شما صمیمانه تشکر می

 " داستان همایون و عشق  "و    "بقال  خرزویل  "شما به اسم  

 را دریافت کردم.  

دردناک   وبعضی    "بقال....  "مقدمه  خرزویل  داستان  و 

گویی.  داستانهای دیگر را خواندم. جانا سخن از  زبان ما می

اه دارد و با مرحوم هایی همرمیدانم که غربت چه بدبختی

ساعدی موافق نیستم که آواره و مهاجر با هم فرق دارند.  

 مهاجر پس از سی و اندی سال هم همیشه آواره است. 

 هنوز نشریه کانون در تبعید برایم نرسیده است.

 ارادتمند 

 بزرگ علوی) امضا(  
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 نامه چهارم

 

 1989اکتبر  21برلن 

 

 خاکسار دوست گرامی آقای  نسیم 

 

و    "خبرنامه  " دو شماره   کردم  دریافت  منت  کمال   با  را 

تشکر  صمیمانه  بود.  آموزنده  بسیار  برایم  آن  محتویات 

کنم. اگر گاهی مرا از جریان حوادث فرهنگی که در دیار   می

می ساخته شما  کاری  من  از  چه  اگر  سازید،  مطلع  گذرد 

از دور بر  نیست، اما یقین بدانید  که میل دارم اقالٌ دستی  

 آتش داشته باشم 

 با عرض ارادت

 بزرگ علوی) امضا(  
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 نمایشگاهی از آثار ایوب امدادیان 
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 حمید پوربهرامی 

 
 

 یوب امدادیان نقاش رئالیست نو گرا  ا
در تبریز به دنیا آمد و مانند برادران بزرگ و هنرمندش یعقوب و داوود خیلی زود نقاشی را شروع    1۳29ایوب امدادیان در سال  

ن  کرد. ابتدا در هنرستان میرک تبریز و سپس در هنرستان تجسمی تهران و نهایتا در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرا

تحصیل نقاشی را به پایان رساند. بعد از انقالب به خاطر توانایی هایش در کار نقاشی و محبوبیتش در بین دانشجویان به کار 

آموزش در دانشکده هنرهای زیبا گمارده شد ولی با تعطیلی دانشگاه و انقالب فرهنگی از کار آموزش در دانشکده بازماند و همراه  

زاد نقاشی پرداخت. اگر چه بزودی از طرف دانشجویان هنر و هنرجویان مورد استقبال قرار گرفت و  برادرش یعقوب به آموزش آ

مامنی شد برای هنرجویان عالقمند و گریزان از محیط های بسته دانشگاهی، ولی ایوب که سودای نقاشی کردن در سر داشت 

ی کردن تصمیم به مهاجرت گرفت و همراه همسرش به  در پی ایجاد امکانی بهتر برای نقاش  1۳6۳و نه معلمی هنر، در سال  

ایوب امدادیان از نقاشان نسل   .پاریس رفت و به برادر بزرگش داوود پیوست و تا امروز همراه همسر و فرزند ساکن فرانسه است

که دو برادر بزرگ دهه پنجاه است، نقاشانی با گرایشات رئالیستی و نگاهی معطوف به جامعه. او در خانواده ای رشد کرده بود  

هنرمندش پیش از او وارد دنیای تجسمی شده بودند و راه کمی برایش هموار بود، پس از ابتدا بلند پرواز و در پی تجربه فضا  

ایوب   .های جدید برای یادگیری نقاشی بود. بعد از تجربه آموزش در هنرستان میرک تبریز به هنرستان تجسمی تهران رفت

تمایل به   .در هنرستان تجسمی نیز اقناع نمی شد و از جهاتی با فضای آموزشی در تعارض قرار گرفته بود  امدادیان در تهران و

بیان دغدغه های درونی و به تصویر کشیدنشان او را نسبت به آموزش های آکادمیک از طریق کشیدن طبیعت بیجان ها بی  

و ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن در کالس از بیان خواسته    عالقه و کالفه می کرد، از طرفی هم به خاطر داشتن لهجه بومی 

های آموزشی اش سر باز زده و از تعامل با جمع پیرامونش خودداری می کرد و به کارکردن در انزوا و با سالیق شخصی ادامه 

رکی در بین نقاشان  داد و تا به امروز هم نقاشی کردن را به صحبت کردن در باره آن ترجیح می دهد. و شاید این حس مشت

آذربایجانی ساکن تهران بوده باشد و همین امر هم اکثر آنها را در بخش تئوریک و زیبایی شناسانه نقاشی نسبت به توانایی های  

تکنیکی شان کمی غافل کرده و سبب شده باشد علیرغم توانایی های نقاشانه اشان میدان را برای نقاشانی که آداب و روش بحث 

ایوب امدادیان   .را هم مد نظر داشتند و می توانستند در محافل هنری خود را مطرح کنند، عرصه را خالی کنند  های تئوریک

هم مانند دیگر نقاشان خطه آذربایجان متاثر از نقاشان روس و دارای گرایشات فکری اجتماعی بود. در کار این گروه از نقاشان  

رنگهای خاکستری، تمایل به نمایش انسان دردمند و زحمتکش دیده می شد. نقش کردن  دهه پنجاه وجوه مشترکی مثل طیف  

فیگور انسانهایی با چهره هایی دفرمه و دست و پاهایی بزرگتر از حد نرمال که بیش از آنکه برگرفته از تیپ های بومی باشند یاد  

این نقاشان نو   .تین بود، در آثار اغلبشان دیده می شدآور تیپ هایی در نقاشی های نقاشان رئالیست روس و نقاشان آمریکای ال
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گرا که با سبک های مدرن نقاشی اروپایی نیز در دانشکده های هنری آشنا شده بودند، اغلب متاثر از سبک کوبیسم که بیشتر 

ک بیان رئالیستی  وجه ظاهری آن در جامعه تجسمی ایران آن زمان معرفی شده بود، خطوط محکم و فرمهای زاویه دار را به کم

شان جهت نشان دادن خشونت فقر به کار می گرفتند و به کمک فرم های شکسته، ترکیب بندی کارهایشان را سامان می  

با توجه به سلیقه آنروز گالری ها، آثار این دسته نقاشان که تمایل به نمایش فقر و رنج انسان های فرودست و حاشیه   .دادند

 .شد عمومی راه پیدا نمی کرد و بیشتر در محافل محدود دانشجویی و خصوصی دیده می نشین را داشتند، به عرصه
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ایوب امدادیان هم از این قاعده مستثنی نبود و فعالیت های نقاشانه اش چندان به عرصه عمومی و حرفه ای نقاشی راه نیافت و  

از غربت در دیارش به غربتی بزرگتر بگریزدزمانی که عرصه را تنگ دید تصمیم به   زمانی که به فرانسه  .مهاجرت گرفت تا 

مهاجرت کرد یک سالی در این غربت گیج و گم بی آنکه حتی انگیزه و توان کشیدن خطی را داشته باشد سرگردان بود، تا کم  

ی از هنرمندان رانده شده و بی پناه جوامع توسعه ایوب امدادیان هم مانند بسیار .کم خودش را پیدا وآرام آرام شروع به کار کرد

نیافته به سوی جوامع توسعه یافته، که بدون پشتوانه سرمایه مالی و تنها به اتکا کارشان مهاجرت می کنند، در بدو ورود به  

نای خود را او که مخاطب آش .پاریس، بخش زیادی از انرژیش صرف حل و فصل شروع یک زندگی تازه در دنیایی ناشناخته شد

وانهاده و در فرهنگی نا آشنا رو به مخاطبین جدید کرده بود دغدغه های همیشگی اش را در نقاشیهایش دنبال می کرد تا با  

آنها به اشتراک گذارد و پس از چندی کار کردن در فضای جدید آرام آرام زندگی به شکل واقعیتری در آثارش جاری شد، نگاه  

نقاش آرمان گرا جایش را به تعامل صمیمانه با زندگی واقعی داد. ایوب امدادیان در این دوره از تیپ  هیجانی و آعشته به شعار  

سازی فاصله گرفته و انسان ها را در موقعیت های ملموس، فردیتشان را در تعامل با زندگی روزمره به نمایش گذاشته است. 
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واقعی داده، حاال دیگر می شود بر پرده هایش نقاشی را مشاهده  حرکات نمایشی جایشان را به حضور صمیمانه انسان در محیط  

کرد که لبی تر کرده و به خواب دلچسبی فرو رفته است، زنی که بر لبه تخت لم داده و از فرط خستگی کار روزانه خوابش برده،  

 اسطه و صمیمانه جریان داردو یا مادری که نوزادش را در آغوش گرفته است. در ال به الی این تصاویر زندگی به شکل بی و
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در کارهای اخیر ایوب امدادیان، فیگور انسان غایب و تمرکز او بر فضاسازیهای ذهنی بر گرفته از طبیعت می باشد. در این کارها  

 .انسانی هستنداگرچه از فیگور انسان خبری نیست اما عناصر طبیعت، مانند صخره ها و درختها، آسمان و دریا حامل عواطف 

 

 

اما  .ایوب امدادیان در کشاکش این سالها مدام کار کرده و رنج های انسانییش را همواره بر پرده هایش به نمایش گذاشته است

در دنیای پر رقابت امروز هنر که بر محور پول می گردد، سرنوشت هنرمندانی با دغدغه های صرفا انسانی، دور افتادن از جریان 
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هنر و به حاشیه رانده شدن است. و ایوب امدادیان این حاشیه نشینی را به جان خریده است تا آثاری را خلق کند   اصلی عرصه

 .که دلخواهش هستند
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های ناصر زراعتینمایشگاهی از عکس   
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های تازه منتشرشدهمعرفی کتاب  
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 "صحنه  معاصر"  دیگر منتشر   نمیشود

 

  نشریه.   یک  انتشار  بازایستادن  خبر  شنیدن  است  دردناک

 است؛  نوشته خویش شماره آخرین در "معاصر صحنه"

  .است  شماره  آخرین  «معاصر   یصحنه»  یشماره  این

  بتوانم  که  بود  آن  از  ترسنگین  من   برای  کار  حجم   و  مشکالت

  یا   نوشته  چنانچه  پس،  این  از  . دهم  ادامه  روال  همینبه

 منتشر   است  رایج  که  صورتیبه  را  آنها  داشتم  ایترجمه 

  من   همراه  اینجا  تا   که  دوستانی   از  سپاس  . کرد  خواهم

 . اندبوده

*** 

  بسیار  جزء  یابید می  «معاصر  یصحنه »  یشماره  این  در  آنچه

  به  انقالبی   تئاتر  که  است  عظیمی  یگنجینه  از  کوچکی

  و  ایمکرده  طرح  را  موضوع  یایده  تنها   ما  .گذاشته  میراث

 درک   کردن  روشن  به  هایینمونه   یارائه  با  ایمکرده  کوشش

  تاریخی   تحول  سوی  و  سمت  و  شده  نزدیک  تئاتر  انقالبی

  هانمونه  این   که  واقفیم  حال  عین  در  اما   بدهیم،   نشان  را  تئاتر

 . نباشند  ها نمونه  ترینبرجسته  بسا  چه و ها، نمونه تنها

  آفریقا،   التین،   آمریکای  کشورهای  از  هایی نمونه  اینجا  در

  و  .نیست  اروپایی   کشورهای  از  بسیاری  و   میانه،  خاور  آسیا،

 تئاتر   میرات  مناطق  این  که   نیست  معنا  این  به  ماًمسل  این

  انقالبی  تالش  از  نمونه  یک  تنها  گنجاندن  .اندنداشته  انقالبی

  بس   کاری  غایب،   های کشور   و   مناطق  این   تئاتر  هنرمندان

  فرد،   چند  حتا  یا  یک  توسط  و  بود  فرسا  توان  حجمی  و  عظیم

  گروه  یک  یبرعهده  تنها  کاری  چنین  . نمودمی  غیرممکن

  تئاتر  دانش   به  مسلط  و  آشنا   آگاه،  پژوهشی  و   کادمیکآ

 . است ساخته

  ترینپیچیده  از  یکی   اما   ترین پیچیده  نه  اگر  انقالب  موضوع

  مفسران   و  پژوهشگران  نگاران،تاریخ  که  است  هاییموضوع 

 روی  همچنان  اقتصادی اجتماعی، سیاسی، تاریخی، مسایل

 که   گفت  بتوان  شاید  و   کنند،می  غور  و  اندیشه  آن

  و  دست  آن  با  که  است  معاصر  انسان  یمسأله   رازآمیزترین

 . کند می نرم پنجه

  که  شده  سبب  ما  عصر  انقالبات   هایناکامی  و  ها  شکست

 داشتن  برای انسان آرزوی جز چیزی که انقالب، هایآرمان

  .گیرد  قرار  تردید   مورد  نیست،  مناسب  و  شایسته  زندگی   یک

 مورد   در  تئاتر  رمندانهن  از  بخشی  رویکرد  است  همچنین

  و   انقالبی،  تئاتر  اجتماعی،  تئاتر  آوانگارد،  تئاتر  سیاسی،  تئاتر

  مشکالت  و  مسایل  طرح  با   که  تئاتری  نوع  هر  خالصه،  طوربه

 طریق   از  و  تئاتر  طریق  از  کندمی  کوشش  انسان  اجتماعی

  را   ایظالمانه  و  ناعادالنه  شرایط  تصویر  نو،  و  خالق   هایفرم

  پا  زیر  را  هاانسان  طبیعی حقوق   و  شده   میلتح  انسان  بر  که

  جهان  این   تغییر  هدف   با   و   خود   هنر  یوسیلهبه  گذاشته،

 . جوید شرکت ناعادالنه، 

  کنیم،می  مطالعه  را  جهان  تئاتری  تحوالت  ناریخ  که   هنگامی

  دگرگونی   و  تحول  نمایندگان   سبکی،   هر  در  و  دوره  هر  در

 تحول   با  همراه  دانکرده  کوشش  که  یابیممی   را  تئاتر  مفهوم

  نیازهای  و  هاخواست   و  جهانی،   یجامعه   و  خود  یجامعه

  از  که  انتظاراتی   تئاتر،   از  دوره  آن  مردمان   درک  ، زمانه  یتازه

  تئاتر،  سالن  با  صحنه  ارتباط   چگونگی  داشتند،  تئاتر

 ابزارهای   و  تکنیک  تماشاگر،  به  نمایش  پیام  انتقال  هایشیوه 

  تکنیکی   و  هنری  دیگر  عوامل و  عناصر  بسیاری  و  انتقال  این

  .ببرند  پیش  به  گام  یک  را  هنر  این  خود،  هاینوآوری   با  را

  تر،هنرمندانه  تر،روشن  چه  هر  جهت   در  همه  ها، تالش  این

  پیام   و   محتوایی  بار  که  بوده   تئاتر  کردن  زیباتر  و   تربُرنده

   .کنند می حمل را نمایشنامه
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  از  و  باستان،  یونان  تا  باستان  مصر  از  جهان،  تاریخ  سراسر  در

 گرفته   صورت  تئاتر  در  هانوآوری  بسیار  امروز،  تا  باستان  یونان

  و  داشته  جذابیت  مدتی   برای  آنها   از  بسیاری  و  است

 آن   تنها   اما   اند،کرده  جلب  خود  سوی  به  را  تماشاگران

 ی سینه  به  و   یافته  تداوم  مانده،   پایدار  هایی سبک  و  هاجریان

  دل  از  را  خود  کار   عناصر   اند توانسته   که  اند هشد  سپرده  تاریخ

  که  بگیرند  الهام  مردمانی   تالش  مبارزه،  شادی،  رنج،  کار،

  نژادی،  طبقاتی،   تبعیض  و  ستم  بدون  جهانی   برپایی   برای

  با امیدواریم . اندورزیده تالش  .  .   .  و  و و  جنسیتی،  مذهبی،

 باشیم   توانسته  ایم،آورده  فراهم   شماره  این  در  که  آنچه

 . کنیم نزدیک مفهوم این به را خود خوانندگان

  و  است،  طبقاتی  سهمگین  یمبارزه  یصحنه  تئاتر،  تاریخ

 .است  انقالبی آن ذات و سرشت بنابراین

 سردبیر 

 سایت   از  توان  می  را  "معاصر  صحنه"  هایشماره  تمامی

 داشت. دریافت فیسبوک در " ادبیات باشگاه"

 
 

 ی محسن بافکر لیالستانی سرودهنگاهی به »نان و ریحان« 

 افشین معشوری 

و سکوت،  » وهم  میهمانی  به  من،/  که  تلخ/  دقایق  آن  در 

گفت:/ که سرنوشت رفتم/ یگانه همدم دیرینه، مادرم، میمی

ی اشک/ به خاک  شگفتی در انتظار توست/ و من، دو قطره

تیره فرو ریختم/ و عاشقانه، سفر کردم« این شعر نخستین  

یی  یی است که محسن بافکر لیالستانی در مجموعه سروده

انتشارات   با در  و  کرده  گردآوری  ریحان«  و  »نان  نام 

 .غزل منتشر کرده استآوای 

بیش از یک دهه است که محسن بافکر را از نزدیک و خیلی  

در   1۳۳0ی  شناسم. زادهی آثارش میپیش از آن به واسطه 

های  لیالستان است و از آغازین روزهای نوجوانی به فعالیت

ا آورده  روی  ادبیات  و  این اجتماعی  از  پیش  وی  ست. 

ناممجموعه  با  تاریخ  شعرهایی  تحرک  پر  متن  »در  های 

فواره(1۳58)  ،( زیستم  که  سالیانی  ارتفاع  به  ،  (1۳80ای 

،  (1۳90، اقلیم هوشیاری ما )(1۳88شعرهای نوشته نشده )

ای از یک سحرگاه  و خاطره(  1۳94شقایق بر درخت انار )

های  ها قالبآن  را منتشر کرده است که در(  1۳94بارانی )

غزل، نیمایی، دوبیتی، رباعی، سپید و آزاد را آزموده و به 

 .نمایش گذاشته است

بندی شاعران بیش از هرچه شاعر کالسیک  بافکر در دسته

ها  شود، اگرچه در دیگر قالبسُرا شناخته میویژه غزلو به

نیز کارهای موفق و مورد پسند بسیاری را عرضه کرده است 

مجموعه نیز به سراغ کارهای قدیمی رفته است   و در همین

تر یا اصال منتشر نشده بود و یا در نشریات زمان  که پیش

 .سرایش مجال خودنمایی یافته بود

گرایی در جای جای رد پای سفر، حسرت، هجران و آرمان

برش که  مجموعه  سالاین  از  در  هایی  شاعر  زیست  های 

عر و به قول خودش  سالی و روزهای پختگی شاجوانی، میان

 .شوداش« است، دیده می»دوران پدربزرگی

دیده/  زارهای عطشهای پریشان/ و کشتباران/ بر روی بام»

های مضطرب، آیا/ از  داند/ این چشمگاه نمیبارد/ و هیچمی

 11-10طلبند، اینک؟« صصآسمان، چه می

ی نان و ریحان آمده، در این  چه در سرشناسه بر خالف آن

عه تنها شعرهای نیمایی بافکر منتشر نشده است و به  مجمو

الی شعرهای  رسد »شهرهای آزاد و سپید« نیز البهنظر می

چه به نظر نگارنده  ی نان و ریحان وجود دارد، اما آنمجموعه 

یی است از که »نان و ریحان« عصارهدارای اهمیت است این 

دارای  که  شاعری  عنوان  به  بافکر  محسن  زیست   سالیان 

ها از سیاست تا خانواده  دغدغه و آرمان است که این دغدغه

 .رسدهایش میو محبوب و فرزند و گاه به نوه

مرا یک شب، تو با چشمان غمگینت/ به سوی خویشتن »

بافتم،  های شعر/ و من، میخواندی/ که از بهرت ببافم، خوشه
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ی ی شیرین گرماخورده چون،/ خوشههای شعر همبا خوشه

 1۳بند« صاز بهر تو گردن  انگور،/

چه در سطور نان و ریحان مشهود است، تصاویر چونان  آن 

ها  جا با اوست. وی که سالیی جلوی چشمان شاعر همهپرده

ی تحصیل در خراسان با شاعران خوب مشهدی به واسطه 

سبز  طبیعت  خوبی  به  است،  داشته  برخاست  و  نشست 

ی ادبی آن دیار، از هاهایش از انجمنلیالستان را با آموخته 

آقا« پیوند زده است و این مهم از  ی ادبی »داشجمله حلقه 

اش از  محسن بافکر لیالستانی شاعری ساخته است که آوازه 

 .مرزهای گیالن فراتر رفته است

ریحان« آن  و  »نان  خصوص  در  تا  واداشت  را  نگارنده  چه 

این مجموعه آمده    ۳2ی  بنویسم، شعری است که در صفحه

در    1۳59آوا« که در آبان ماه  یی با نام »گیلسروده  است.

تر از سه ماه است جنگ هشت  حالی نوشته شده است که کم

تواند حدس  ی عراق و ایران آغاز شده است و شاعر نمیساله

ترین جنگ تاریخ معاصر خواهد شد  بزند تبدیل به طوالنی

 :گوید آوا میو خطاب به گیل

ریزان رُستی/ درختان، برگ  زمانی که تو در خاک وطن، »

می زرد  طبیعت  بود/  خالی  باغ  و  سکون  داشتند  در  شد، 

می جان  بیخویش،  تن  سیل  داد/  را،  شالیزارها  جان 

 «.…پوشاند/ دل سرد زمینمی

چیز را دیگرگون کرده همه   1۳57هایی که انقالب  در سال

بود و نظام تازه در پی استقرار بود، درگیر شدن با جنگی  

فرسایشی رمقی برای جوانان این مرزوبوم که بافکر نیز یکی 

گیل بلند  نسبتا  شعر  همین  در  نگذاشت.  بود،  آنان  آوا  از 

 :خوانیممی

زد،/  زمانی که تو روییدی/جنوب تفته، هر دم، موج می…»

ش و باروت/ و در پیکار با دشمن/ هزاران قهرمان،  در میان آت

 «خواندنددر راه آزادی، سرود فتح می

شود، از جمله گرایی در شعرهای بافکر بسیار دیده میآرمان

 :گویددر همین شعر اخیر که می

تو فردا در جهانی، عاری از هر گونه ظلم و جور خواهی  …»

وغ ستم، از رنج  زیست/ و فرزندان تو،/ در میهنی آزاد از ی

 «روینداستثمار می

می سطور  همین  در  و که  هجران  حسرت،  عناصر  توان 

آرمانآرمان دید.  را  از خواهی  بسیاری  و  بافکر  که  هایی 

که چقدر در تحقق اش کوشیدند؛ اما ایناش در راهنسالنهم

شان به محاق رفت را آینده هایآن موفق بودند و یا خواسته 

 .مشخص خواهد کرد

نوشته ج چکیدهایی  باید  شاعر  جهان ام  و  بینیی  باشد  اش 

پیرامون  سروده جهان  در  باشد.  اش  داشته  تجلی  هایش 

همه  ریحان«  و  »نان  کارنامهاگرچه  محسن ی  شاعری  ی 

یی از کمی بیش از پنجاه  بافکر لیالستانی نیست، اما برگزیده

در  تحصیل  و  کار  سیاست،  ادبیات،  در  حضورش  سال 

شود »قدم به قدم سپید شدن موهای  که می  دانشگاه است

که  را در آن مشاهد کرد.« چنان  - محسن بافکر لیالستانی-

آغازین شعر »شیشه   51ی  در صفحه  ای عسل« و خطوط 

 :گوید می

و  شیشه » برنج  و  و عطر شالی  نان  و  آب  ای عسل،/ خرج 

تو، سالچای سال ماست/ سفره هاست/ با همین  ی من و 

 « …طر و بوی آن به پاست/ روزگاربهانه و بهار و ع 

لیالستان را به قلم تواناتری   کاوش ادبی آثار شاعر ِ بافکر ِ 

هایش روزگاری  سپارم و برای او، همسر و فرزندان و نوهمی

 .تر از عسل آرزومندمشیرین 

 

 
 عوارض بیهوشی

 قناویزباف علی رحمانی

 (، سوئد 1401) 2022چاپ اول: ، نشر باران، سوئد

 طرح جلد: آتلیه باران

کتاب را میتوانید بطور مستقیم از وب سایت لولو سفارش 

 دهید 

https://bit.ly/3QukrU9 

https://bit.ly/3QukrU9
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چشمچشم این  توی  جادویی  چه  چشمها!  بود؟  های  ها 

چشم سحر،  چشمعسلی  پنجره،  پشت  دختر  های  های 

روبهمیشیِ   تخت  دختر  چشمنمناکِ  توی  رو،  لعیا  های 

ی عقد. انگار وجودش هزار تکه شده بود و توی  ی سفرهآینه 

دید.  کرد یک تکه از خودش را میچشم هر زنی که نگاه می

این همه همه ی  هما  و  بودند  هما  اینها  همهی  بود.  ی ها 

خالل  آن  از  یا  تخت  روی  از  یا  پنجره  پشت  از  که  هایی 

ها که هرگز هایشان را دیده و حتی آنآینه چشم  انعکاس

سکس کَریِ  هم  بود.  رابعهندیده  هم  سیتی،  د  ی  اند 

اش این کثافتی  االولیا. اصالً شاید برای همین زندگیتذکره

بود که بود. اجتماع اضداد! کثرت در وحدت و وحدت در  

  !کثرت

 برگرفته از متن رمان

متولد   قناویزباف،  رحمانی  او    1۳64علی  است.  مشهد 

مهندسی  رشته  در  را  خود  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی 

به   بعد  ولی  گرفت،  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از  مکانیک 

ادبیات تغییر رشته داد و در حال حاضر در دانشگاه اوپساال  

  .سوئد دانشجوی دکترا است

 
 وبانر

 نامه فیلم

 زادهاسماعیل  نسترن 

 2022نخست، چاپ  ، نشر باران، سوئد

 زادهطرح روی جلد از نیلوفر اسماعیل

 
ایرانی زن  دو  زندگی  روایت  به    روبان،  کدام  هر  که  است 

شده ایران  از  فرار  به  مجبور  جداگانه   .انددلیلی 

دو زنی که برای رسیدن به آزادی به همراه فرزندانشان در 

شوند. نیلوفر زنی که به دلیل  این مسیر با یکدیگر همراه می

خاب نوع آزادی فکری و برابری جنسیتی در روش تربیتی  انت

می دست  از  را  او  حضانت  متولد  پسرش  زنی  آیلین  دهد. 

اش  سوئد که برای آشنایی بیشتر با فرهنگ زادگاه خانواده

به ایران آمده ولی به جرم جاسوسی مورد تعقیب سازمان 

قرار می با  هم 1۳67 داستان در سال .گیرداطالعات  زمان 

 .پیونددهای سیاسی جمهوری اسالمی به وقوع میماعدا

اسماعیل متولد  نسترن  او    1۳67زاده  است.  تهران  در 

رشته آموخته دانش فیلمی  با ی  را  خود  کار  و  است  سازی 

عنوان دستیار کارگردان ساخت موزیک ویدیو و همکاری به

 .های سینمایی آغاز کرددر پروژه

ور و شرایط سیاسی  به دلیل مشکالت سانس 1۳9۳در سال 

ایران به ترکیه مهاجرت کرد. پس از مهاجرت به ترکیه با  

برای   1۳96چندین دفتر سینمایی همکاری کرد. در سال  

جم   شبکه  به  سال  یک  مدت  به  تلویزیونی  تجربه  کسب 

برنامه و  تولید  به  و  برنامهپیوست  تلویزیونی  ریزی  های 

تلویزیونی  ی ساخت تبلیغات  پرداخت. او همچنین در زمینه 

است داشته  فعالیت  ترکیه   .در 

در حال حاضر دستیار رییس انجمن کارگردانان فیلم ترکیه  

و تولید  روی  بر  را  خود  فعالیت  و  پروژه  است  های  پخش 

 .سینمایی متمرکز کرده است

 

 
 مجموعه داستان ، نهایی ماه ت

 2022چاپ نخست  ،  نشر باران؛  جواد یگانه

جواد یگانه متولد شهر بروجرد است. در همین شهر نیز به  

برای گذراندن دوره مربیگری   60مدرسه می رود. در دهه  

شود. در همین دوره  کشتی به مرکز استان لرستان اعزام می

حبس   سال  دو  اسالمی  حکومت  علیه  فعالیت  اتهام  به 

به کارهای دولتی حتی  می اشتغال  از  آزادی،  از  بعد  شود. 
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شود. از این رو به کارهای آزاد یت ورزشی و ... منع میفعال

شود او از  آورد. در نهایت ناچار به خروج از کشور میرو می

این    199۳سال   در  است.  میالدی ساکن گوتنبرگ سوئد 

ها عالوه بر مجموعه داستان تنهایی ماه، سه مجموعه سال

از  برخی  است.  نویسنده منتشر شده  این  از  داستان دیگر 

شکل داستان زندان  خاطرات  اساس  بر  و  واقعی  هایش 

 .اندگرفته

اش از باالی دیوار بلند زندان نور ی خاکستری ماه در دایره

این می در  سکوت  و  تاریکی  و  نور  زبان  به  گویی  افشاند. 

ی بیداد جهان ضیافتی برپا کرده بود. کنار پنجره، آنجا  نقطه 

بودم و شب مهتابی  شد، چمباتمه زده  که رو به ماه باز می

برد. از صدای خواست میمرا با خودش به هر کجا که می

دوستی به خودم آمدم: »توی فکری؟« داشت مهربان نگاهم  

 .زدکرد و لبخند میمی

 .به ماه اشاره کردم

 ...ی گهر بخیرهای مهتابی کنار دریاچهیاد شب-

لحظه  و  چرخید  پنجره  قاب  طرف  نگاه  نگاهش  ماه  به  ای 

خواستم بگویم تعدادی عکس رنگی از کوه و جنگل و  کرد.  

می طبیعت  دلتنگ  وقتی  که  دارم  نگاه  ماه  آنها  به  شوم 

کنم، اما نگفتم. ممکن بود به توانایی من شک کند. گفت:  می

ها  های دور آتیش، گپ زدنگی. یاد شبدونم چی می»می

 «...ها بخیرو بحث کردن

 برگرفته از داستان: تنهایی ماه 

 
    های زنداندداشتیا

 رضا خندان مهابادی 

 2022  نشر باران

چند   شامل  بگذریم،  که  پایانی  مقالة  سه  از  دفتر،  این 

بیان است.  آزادی  بلند دربارة سانسور و  یادداشت کوتاه و 

هایی به انگیزة چاپ و انتشار باشند،  آنها پیش از آنکه متن

با  گفت کلنجاری  خودم.  با  است  در  وگوهایی  و  موضوع، 

خالیِ   از  بخشی  که  است  قلم  با  فکرکردن  نوعی  حقیقت 

کنم. طبعاً عدم دسترسی به  روزهای زندان را با آن پر می 

کم  ها را ناقص یا دستمنابع کافی و اینترنت، این یادداشت

همه اگر  تر محروم کرده است. با ایناز داشتن محتوایی غنی

اصلی خود، همراه کند،    بتواند دیگرانی را در انگیزه و نکتة

 .به هدف خود رسیده است

گفت  از  مهم  بخشی  خویشتنی اینکه  متوجة  وگوهای  ام 

سانسور و آزادی بیان شده است تنها برآمده از وضعیتم به 

مثابة شهروندی محروم از آزادی بیان نیست بلکه از موقعیت  

من به عنوان نویسنده و عضویتم در کانون نویسندگان ایران 

سال از    25شود. عضویتی که اکنون نزدیک به  ناشی مینیز  

گذرد. به اینها اضافه کنم سبب زندانی شدنم را آغاز آن می

بیان   آزادی  و طلبِ  با سانسور دولتی  آن هم مخالفت  که 

 .بوده است

 از پیشگفتار کتاب

( منتقد، نویسنده و فعال  1۳۳9رضا خندان مهابادی )زاده  

دبیر هیئت  عضو  و  ایران اجتماعی  نویسندگان  کانون  ان 

است. از این نویسنده عالوه بر مقاالت متعدد در نشریات،  

 :های زیر منتشر شده استکتاب

های محل )مجموعه داستان(، از کوزه همان برون تراود بچه 

رازی  ادبیات کودک(، چنگ  بررسی  و  )نقد  اوست  در  که 

ان های مردم ایرادبیات کودک(، فرهنگ افسانه  -)گردآوری  

داستان  19) درویشیان(،  اشرف  علی  با  همراه  های  جلد، 

های کوتاه، همراه  جلد، نقد و بررسی داستان  7محبوب من )

بررسی  و  )نقد  پیمانه  و  دانه  درویشیان(،  اشرف  علی  با 

 (درویشیان داستان و رمان، همراه با علی اشرف
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اقلیتمقدمه با  کار  روش  بر  و  ای  جنسی  های 

 جنسیتی

 درسول یادگارفردنویسنده: دکتر محم 
 ناشر: نشر مهری لندن

 ویراستار: مهدی خطیبی

وشش صفحه،  صدوسی، هشت1401چاپ نخست، تابستان  

 قطع وزیری، جلد سخت. 

»ال  گسترده بیجیجامعة  جامعة  اتی«  در ای  که  ست 

سرزمین ما سرکوب شده، زیرا حاکمیت که مبلّغ و مبشّر 

غالب   را  گراییدگرجنسفرهنگ  خود  الگوی  ست، 

تکتمامیت و  برمیخواهانه  ایدئال  نمونة  و  ساحتی  شمرد 

میبه سرکوب  را  آن  ازاینغیراز  جامعة  کند.  افراد  رو 

شوند به نفی خود بپردازند یا همراه  تی یا مجبور میبیجیال

مشکالت شدید مرتبط با روان، رنجورانه بزیند یا دست به  

اجبار کالبدشان را تغییر دهند و خود به  خودکشی بزنند یا

را به تیغ جراحی بسپارند. موضوع این کتاب دربارة چنین 

نامافرادی  به  ما  کشور  در  که  خالف  ست  و  کهترانه  های 

 شوند. اند و نامیده میحقوق بشر نامیده شده

را اقلیت غالب  فرهنگ  که  جنسیتی  و  جنسی  های 

رابطةبرنمی دوگانی مرسوم تعریف و    تابند و خود را ورایِ 

می ضمن  معرفی  نخست  یادگارفرد  دکتر  بسیارند.  کنند، 

ویژگی هریک،  برمیمعرفی  را  با  هایشان  سپس  و  شمارد 

نام و  کهترانه  نگاه  ریشة  به  تاریخی  گذاری  رویکردی 

می اشاره  غالب  فرهنگ  در  افرادی  چنین  کند.  سوگرایانة 

ت غالب،  فرهنگ  نسخة  نفی  و  آشکارسازی  غییر  پروسة 

های  آمیز از موضوع جنسیت، و پیشنهاد مدل درمانی تصدیق

به  پرداختن  مجال  این  از  بیش  است،  کتاب  این  اصلی 

معرفی  موضوع  این  ماهیت  زیرا  نیست،  دیگر  های 

کوشد به این پرسش پاسخ دهد که  محور است و میمخاطب

کتاب   عنوان  بود.  خواهند  کسانی  چه  کتاب  این  مخاطب 

مخاطبانبه معرفی می  نوعی  را  »رواناصلی  شناسان،  کند. 

و سالمت روان  بهداشت  متخصصان  و  مشاوران  درمانگران، 

یابد.  روان« اما جامعة مخاطبان فقط به این گروه خاتمه نمی

تی  بیجیشناختی از افراد جامعة ال  جامعة غالبی که هیچ

آمیز و متعصبانه  ندارد و یک سابقة طوالنی کهترنگرِ جهل

مواج آندر  با  میهه  است،  داشته  دقیقها  و  بایست  تر 

ها آشنا شود. برآیند مطالعه، گذشته از آگاهی  تر با آنآگاهانه

ها در مواجهه با چنین افرادی شود که از سوگیری موجب می

خویی بل با واقعیتی برآمده  کاسته شود و نه با تعصب و دین

گروه    ها برخورد شود. این کتاب برای یکاز پژوهش با آن

به نیز  خوانندگان  از  است.  دیگر  پژوهشی  خام  مادة  مثابة 

مصاحبهنمونه  و  بالینی  افراد  های  با  نویسنده  های 

تی یک منبع بسیار خوب و سرشار از ایده و مادة  بیجیال

 برای نویسندگان خواهد بود. خام اولیه

می را  ارزشمند  پژوهشی  کتاب  طریقاین  از  نشر    توانید 

 ید.تهیه کن مهری

 
 

 های بوف کور سایه

 نویسنده: س. سیفی 

 حافظ(  -انتشارات پیام )گوته 
طرح روی جلد اثر شهرام کریمی است از »مجموعه طرح  

هایی برای بوف کور« او که همراه با جستار بر مزار هدایت 

ترجمه  اولین  با  همراه  پور  اسحاق  یوسف  یاد  زنده  نوشته 

توسط   کوردریک جلد  بوف  به چاپ آلمانی  پیام  انتشارات 

 .رسیده است
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کورسایه" بوف  است  نوشته   "های  نگاهی  سیفی  س.  ی 

 .صادق هدایت "بوف کور"دگرگونه به 

نویسنده در بررسی این اثر و با توجه به چندالیه بودن آن، 

مبنای نقد و بررسی   "های بوف کورسایه "آن را تحت عنوان  

 .خود قرار داده است

در  الیه حضور   پنهان  و  آشکار  کور"های  نظر    "بوف  به 

های متعدد و مختلف در "سایه"نویسنده در حقیقت حضور  

این اثر سترگ است که او آنها را مورد بررسی قرار داده و  

ها در واقع  ها بتاباند. این سایهکوشیده است تا نوری بر آن 

 .بنیان در تاریخ و فرهنگ ما دارند

بوف  به  نگرش  نحوه  و    این  تازه  نگاهی  منظر  این  از  کور 

 .باشدخالقانه در بررسی آن می

ی ارزیابی  ی این نوع نگاه نه از زاویه تالش نویسنده در ارایه 

صورت    "بوف کور"ها و نقدهای موجود از  و نقد سایر نگاه

گرفته، بلکه او تالش کرده تا مستقل از آنها، ارزیابی و آنالیز  

 .خود را مستدل کند

ر و اثر تحقیقی سیفی را همانطور که اشاره شد  این جستا

نقد  نمی و  نفی  در  تحقیقی  اثری  عنوان  به  نباید  و  توان 

بوف  "های نویسندگان و منتقدین دیگر در رابطه با  دیدگاه

می  "کور بلکه  داشت،  به محسوب  آنها  کنار  در  آنرا  توان 

عنوان نگاهی دیگر در بررسی این اثر تأثیرگذار در ادبیات  

 .انی ایران دانستداست

 
اقتصادی  "دست خدا مارادونا" از ساناز  نیا که  رمانی است 

 نشر نی در تهران منتشر کرده است.  

تغییر کرده. »من هم البد تغییر کرده ام. اخالقم که حتماً 

کنم بعد از رفتن موسی افتادم به سرازیری. خودم فکر می

ام. دور  شدهتر  فهمم عصبیام، میحاال که چهل را پر کرده 

تاریک شدهچشم تا خال گوشتی  هایم کدر و  یکی دو  اند. 

نمی درآمده.  گردنم  و  روی  جنگ  است،  سال  و  سن  دانم 

قحطی و بدبختی است، فشار مدرسه است، یا رفتن موسی، 

گیرد. با دست  نمیتحویل  محلی این آقای نادری. اصالً  یا کم

 کتاب(   زند.« )از پشت جلدکشد و با پا پس میپیش می

 
القضات و  ها؛ بازخوانی کتاب تمهیدات عینسرچشمه"

متن و  بیهقی  تاریخ  بر  دیگرتأملی  نسیم  های  اثر   "

 خاکسار 

 نشر دنا، هلند 

 نسیم خاکسار در مقدمه کتاب آورده است:

توان برای نوشتن این جستارها، یا نام دیگری که می

ها گذاشت، طرحی از پیش اندیشیده نداشتم. بر آن

وظیفه آمد.  پیش  خودی  به  خود خود  برای  که  ای 

متن خواندن  بودم  و گذاشته  دقت  با  بود  کهن  های 

ها بیاموزم و دانش آموزانه، آن هم برای آن که از آن

و حال  از  کنم  کسب  شناختی  اندیشیدن   نیز  و  روز 

ها ها در این متنای از آنخودمان در گذشته که شمه

سال  اگر  است.  یافته  نوشتن 200۷بازتاب  تاریخ   ،

های خراسان” را که تاملی است تمایل به طنز بر ”گنج

حقایقی در تاریخ بیهقی، آغاز نوشتن این جستارها 

های کهن فارسی و بگیریم، تامل من بر خواندن متن

ها از این تاریخ شروع شد. با خواندن آن ز آننوشتن ا

بود که فکر کردم خوب است کسی یا کسانی دیگر را 

آگاهی و  دانش  جریان  در  از  نیز  که  بگذارم  هایی 
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ام. عالقه خواندن کتاب تاریخ بیهقی به دست آورده

ها بعد های دیگر و تامل و فکر روی آنبه خواندن متن

د به آخرین آن، ”در آئینه از آن ادامه پیدا کرد تا رسی

در   شغاد  و  رستم  داستان  درباره  جستاری  زمان، 

ثالث”.  اخوان  از  هشتم  خوان  و  فردوسی  شاهنامه 

 ای مستقل از یکدیگر.هرکدام به زبانی و شیوه

 

 نازایی ادبیات در دوران گست 

 با نگاهی به آثار احمد محمود و هوشنگ گلشیری 

 اسد سیف

 2022نشر باران، 

دهد، نقد ادبی نیز گام  جا که گسست در ادبیات رخ میآن 

گذارد. نقدِ مغشوش به اغتشاش در تولیدات به بیراهه می

 ... .زند ادبی دامن می

تواند افق نگاه  هر گسستی را بنیانی است که شناخت آن می

به موضوع گسترده را  این  تر گرداند. بخشما  نخست  های 

از آنکتاب در این راستا نوشته شده که بخواهم  اند. پیش 

ای در میان بگذارم، کندوکاوی بوده است آن را با خواننده

شخصی تا علت حضور ادبیات ایران را در چنین موقعیتی  

 ... .بازیابم

به نظر من »انسان ایرانی« زاده این نظام است. آموزش و  

بازمی او  در  پرورش  او  نظام.  همین  فکری  نظام  به  گردد 

کشور بالیده، از آن تغذیه نموده و آن را  فرهنگ حاکم بر  

بازتولید کرده است. این انسان آموخته که در هراس حاکم،  

که سانسور »من« خویش را همیشه پنهان دارد. پیش از آن 

شود، خودسانسوری کند. فکر خویش بر زبان نراند و ذهن  

 .تر از همه؛ از شک علمی دور شودخود آشکار نکند. و مهم

 ویسنده از مقدمه ن

 

 
 
حزب "تاریخچه و اسنادی است از  " از وحدت تا فروپاشی"

ایران دی  "رنجبران  پنجم  در  آن  کنگره  نخستین  ها  که 

در تهران برگزار شد. فعالیت این حزب اما بیش از   1۳58

کشان جمهوری اسالمی از دو سال ادامه نیافت. هجوم قداره

ر، ادامه پایان درونی از سوی دیگهای بییک سو و کشمکش

 فعالیت این حزب را ناممکن گردانید.  

ادامه واقع  در  رنجبران  راه  حزب  انقالبی  "دهنده  سازمان 

بود. بنیانگزاران این حزب  خود اما کسانی    "حزب توده ایران

های حزب توده، در خارج بودند که در اعتراض به سیاست

سال   در  سرانجام  و  جدا شده  آن  از  این    1۳4۳از کشور، 

 ن را بنیان گذاشتند. سازما

نشست به  استناد  با  تا  شده  کوشیده  کتاب  این  ها،  در 

هایی از  های داخلی، گوشهها و رایزنینگاریها، نامهاعالمیه

 این کشمکش نافرجام نشان داده شود. 

در پی یورش سرکوبگران حاکم بر ایران، چندپاره شدن تنها  

امی احزاب نبود. در واقع تم  "حزب رنجبران ایران"فرجام  

ها را شامل شد. از حزب رنجبران نیز سرانجام به  و سازمان

دنبال چندپاره شدن، بخش کوچکی با همین نام به فعالیت  

 خویش ادامه داد.  

با عشق و احترام عمیق به تمامی دوستان عزیزی که در این  

جا که فکر کردم اسناد موجود در اند، از آنراه جان باخته 

تواند زمانی به کار پژوهشگران تاریخ آید، آن  این کتاب می

 ام. را منتشر کرده

صفحه منتشر شده است. قیمت ارسال   600این کتاب در  

یورو   40یورو و در اروپا    ۳5آن برای عالقمندان در آلمان  
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و یا تماس       PayPalتوانند از طریق  است. عالقمندان می

 با آدرس زیر آن را دریافت دارند. 

چنین واریز کردن بهای کتاب از طریق  آدرس تماس و هم

PayPal : 
bagherm@gmx.de 

 
 نشر آفتاب منتشر کرده است:

 ها خوش نشین 

 کوشیار پارسی 

ی  ها« قصهرمان یا بهتر بگویم، داستان بلند »خوش نشین 

ُپر غصه فرار است از مام وطن، فرار است از جنگ و گرسنگی  

اش. پاگذاشتن به راهی است که شناسیبه دیاری که نمی

  پایان  سپیدیِ  که  ندارد  انتهایی   انگار   تونل سیاه پیشِ رو

انی  دور  طول  در  دارد  سفری  راوی.  دهد  نشان  را  سیه  شب

اش کند. زمانی که نوجوانیکه باید بچگی کند، اما کار می

می سرانجام نام  و  است  جوانی  که  فردا  شکوفایی  و  دهند 

سالی و پیری، در گرو گذران خوب همین دوران است. میان

میهن خویش    راوی کودکی بیش نیست که جنگ را و فرار از

کند و سیاهی روزهایی که در کشور میزبان در  را تجربه می

 گذراند. حسرت همه چیز روز و شب می

 

 بخشی از همین رمان:

خواهم بیاموزم. شغلی که نانی در آن باشد.  ...گفتم که می"

وقت به خمیر و شیر نزدیک بودم.  خواستم نانوا بشوم. آنمی

شانزده کردند  اما سالهفکر  اندازه  ام،  بیستبه  ها  ساله  ی 

 گرسنه بودم.

واکنش از  نبود.  راضی  ما  حضور  از  خیابان  کسی  در  ها 

میمی بداند،  دیدم.  مرا  سن  کسی  اینکه  از  قبل  خواستم 

میدوره ساله  هجده  اگر  بگذرانم.  اینجا  ای  از  باید  شدم، 

 رفتم، اما به کجا؟ می

میزبان پیدا خواهند  ی  در مدرسه گفتند که برای ما خانواده

 کرد.

شد خواهرم، ی میزبان دختری داشت که میشاید خانواده

آورد. باید بگویم که  و او دوستی داشت که گاهی به خانه می

جلق زدن هم یاد گرفته بودم؟ که از گرسنگی منی خودم 

 " را خورده بودم؟

می کتاب  این  تهیه  یا  برای  آفتاب  نشر  سایت  به  توانید 

ین شرکت لولو مراجعه و نسخه کاغذی کتاب  فروشگاه آنال 

 را به قیمت ده دالر آمریکا خریداری کنید. 

دوستانی که مایل به خرید نسخه الکترونیکی کتاب هستند،  

دالر آمریکا به حساب پی پال نشر آفتاب   6توانند مبلغ  می

آدرس  واریز  tion@gmail.comaftab.publica با 

نسخه بفرست  ما   برای  را  پرداختی  فیش  کنند، تا  ند 

 الکترونیکی کتاب برایشان ارسال شود.

ایران هستند و مایل به خواندن نسخه   عزیزانی که ساکن 

الکترونیکی این مجموعه شعر هستند، کافی است به نشر 

آفتاب ایمیل بفرستند تا برای پرداخت بیست هزار تومان 

 کتاب، در ایران راهنمایی شوند. هزینه

 آدرس فروشگاه آنالین شرکت لولو
https://bit.ly/3BRNXhk 

 آدرس سایت نشر آفتاب

www.aftab.pub 
 

 آدرس پست الکترونیکی نشر آفتاب

info@aftab.pub 
aftab.publication@gmail.com 

 

 شناسنامه کتاب 

 ها نام کتاب: خوش نشین

 نویسنده: کوشیار پارسی

 نوع ادبی: رمان

 1401نوبت چاپ: چاپ اول / 

 آرایی: مهتاب محمدیصفحه 

 طرح روی جلد: نادیا ویشنوسکا

  ناشر: نشر آفتاب
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 ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت یداله رؤیایی بیانیه

 

پرداز ادبی و از اعضای »هیئت مؤسس« کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه بیست و سوم  یداله رؤیایی، شاعر، منتقد، نظریه

خواه داشت پس از کودتای  که از سنین نوجوانی روحی شورشی و عدالتشهریور در سن نود سالگی در پاریس درگذشت. او  

ی حقوق سیاسی تحصیل کرد و  های سیاسی دو بار زندانی شد. پس از آزادی از زندان در رشته مرداد سی و دو به دلیل فعالیت

های  مجموعه شعر »بر جادههمزمان نخستین شعرهای خود را در نشریات ادبی و فرهنگی به چاپ رساند و سپس با انتشار سه  

ی چهل خورشیدی به عنوان شاعری پیشرو به شهرت رسید.  ها« و »از دوستت دارم« در دهه«، »دلتنگیتهی«، »شعرهای دریایی

در اواخر همین دهه بود که رؤیایی با گرد آوردن جمعی از شاعران همفکر خود جریان »شعرحجم« را راه انداخت و با انتشار  

 .گرایی« در سال چهل و هشت نام او با »شعر حجم« گره خوردجمی ح»بیانیه

های نظری و انتقادی و گفتگوهای مفصل با نشریات  های عمر خویش با سخنرانی، نوشتن مقالهرؤیایی از آن پس تا واپسین سال 

پرداخت که حاصل آن در سه ی شعر به طور عام و شعر حجم به طور خاص  های خود دربارهادبی و فرهنگی به توضیح دیدگاه

کتاب »هالک عقل به وقت اندیشیدن« ، »از سکوی سرخ« و »عبارت از چیست« گرد آمده و به چاپ رسیده است. تأسیس 

های  ای در شعر، نقاشی و قصه« از دیگر فعالیتی »بارو« با همکاری احمد شاملو و انتشار »دفترهای روزن، فصلنامهنامههفته

 .چهل خورشیدی استی رؤیایی در دهه

ها« ، »هفتاد سنگ قبر«، »منِ گذشته های »لبریخته یداله رؤیایی با انتشار آثار یاد شده و انتشار پنج مجموعه شعر دیگر به نام

امضاء« و »در جستجوی آن لغت تنها« دارای نام و جایگاهی واال در شعر معاصر فارسی است و آثار او هم اکنون بخشی ارزشمند 

 .ی زبان و ادبیات فارسی استنه از گنجی

ی ادبی و فرهنگی مستقل  ی او، به دوستان و دوستدارانش و به جامعهکانون نویسندگان ایران درگذشت یداله رؤیایی را به خانواده

 .گویدایران تسلیت می

 

 کانون نویسندگان ایران

1401/6/25 
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 ذشت هوشنگ ابتهاج )ه. الف. سایه( به مناسبت درگ  بیانیه
  95مرداد در سن    19ی کانون نویسندگان ایران، روز چهارشنبه،  سرا و از اعضای اولیه هوشنگ ابتهاج )ه.الف. سایه( شاعر، ترانه 

 بست. سالگی در کشور آلمان دیده از جهان فرو

ای در سبک و سیاق  شاگردان و پیروان نیما بود و شعرهای ارزندهشود، از نخستین  سایه اگرچه بیشتر با غزلیاتش شناخته می

ترین آن ها شعر »ارغوان« است؛ شعری که ابتهاج آن را در زندان جمهوری اسالمی سرود؛ همان  نیمایی دارد که یکی از معروف

ن اجتماعی، سیاسی و  ی اوست. ابتهاج در شعرهای کالسیک خود نیز مضامیستیزی که اکنون در پی مصادرهحکومت آزادی 

 یافتند. کرد که مخاطبانش پیام او را به روشنی در میای بیان میاعتراضی را با زبانی تغزلی و استعاری به گونه

هایی به یاد  توان از نقش و تاثیر او در بالندگی موسیقی ایرانی یاد نکرد. او افزون بر سرودن ترانه در سخن گفتن از ابتهاج نمی

های  دانان، نوازندگان و آوازخوانان جوان دهه مان تصدی بخش موسیقی رادیو، عرصه را برای معرفی نسلی از موسیقی ماندنی، در ز

 های سرشناس موسیقی ایرانی شدند. ها تنی چند از آنان از چهرهچهل و پنجاه فراهم کرد که بعد

های  ها نشست. بسیاری از سرودهسخن گفت و سخنش بر دل  روزگار ما بود. او با زبانی ساده و موزونابتهاج از شاعران محبوب هم

 شود. ابتهاج در یادها مانده است و همچنان زمزمه می

ی فرهنگی، ادبی و  کانون نویسندگان ایران درگذشت هوشنگ ابتهاج )سایه( را به خانواده، دوستان و دوستداران او، و به جامعه

 گوید. هنری مستقل ایران تسلیت می

 سندگان ایرانکانون نوی

1401/05 /20 

 

 

 

 

 

 .عباس معروفی درگذشت

نمایشنامه نویسنده،  روزنامهعباس معروفی  و  ایرانی در سن  نویس  او در سال  65نگار  درگذشت.  بیماری  سالگی  به  اخیر  های 

ی ادبیات دراماتیک دانشکده  در تهران به دنیا آمد و تحصیالتش را در رشته   1۳۳6سرطان مبتال شده بود. معروفی در اردیبهشت  

وا«، »فریدون سه پسر  های »سمفونی مردگان«، »سال بلتوان به رمانهنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رساند. از آثار او می

و مجموعه  »تماما مخصوص«  یحیاست«،  تمام مردگان  »نام  فرهاد«، »ذوب شده«،  »پیکر  های »دریاروندگان  داستان داشت«، 

ی »گردون« را بنیاد نهاد اما پس از مجله  1۳69روی آفتاب« و »عطر یاس« اشاره کرد. معروفی در سال تر«، »روبهی آبیجزیره 

 .جا ادامه داداهی آلمان شد، نشر »گردون« را دایر کرد و به کار ادبی خود در آنتوقیف این مجله ر

 .گوییمدارانش تسلیت میدرگذشت عباس معروفی را به خانواده، بستگان، دوستان و دوست
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